Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 7. 10.
2009 v Top Hotelu Praha
Přítomni: doc. M. Hanuš, doc. L. Jarolím L., prim. J. Hiblbauer, dr. M. Matoušková, prof. T. Hanuš,
prof. M. Babjuk, dr. A. Petřík, dr. M. Rosenberg
Za RK: doc. M. Hora, doc. R. Kočvara, doc. V. Študent
Sekretariát ČUS: Králová V.
Náplní mimořádné schůze byla finální příprava konference a některé neodkladné úkoly.
1. K programu výroční konference referuje doc. L. Jarolím
Zhodnocení organizace konference – odpovídající, technické vybavení řádně zajištěno, kapacita sálů
vyhovující, všichni účastníci obdrží reklamní tašku v které je vložen program konference, pozvánka na
společenský večer a certifikát.
8.10. program začne slavnostním udělením ceny prof. E.Hradce

-

2. Body programu plenární schůze referuje doc.M.Hanuš
Zpráva o činnosti výboru ČUS za období od zvolení a převzetí funkcí (předseda)
Zpráva 1. místopředsedy o činnosti svěřeného úseku (doc.MUDr.L.Jarolím,CSc.)
Zpráva 2.místopředsedy o činnosti svěřeného úseku (prim.MUDr.J.Hiblbauer)
Zpráva pokladníka o hospodaření společnosti (as.dr.M.Matoušková)
Zpráva předsedy revizní komise k činnosti výboru (doc.MUDr.M.Hora, PhD)
Různé: sazebník (as.MUDr.A.Petřík)
Usnesení plenární schůze ČUS ČLS JEP (předseda)
.
3. Termín a místo konání příští výroční konference: referuje doc.M.Hanuš
Doc.Hanuš navrhuje jako termín příští konference 8. – 9. 10.2010 .
7.10.2010 by byly vloženy stejné aktivity, jako nyní.
K diskuzi bude ovšem 8.- 9.10, protože je to pátek a sobota. Důvod je zřejmý a opakovaně diskutovaný. Pro
mnoho kolegů (předevší z ambulantní sféry) je návštěva pouze v pracovní dny docela přepychem.
V zahraničí je část víkendu samozřejmá.
Výbor většinou nesouhlasí, jeden z důvodů (doc. R.Kočvara: zatížení lékařů službami), proto navrženo,
dotázat se členů e-mailovou anketou a přizpůsobit se většině. Termín konference bude zhruba první týden v
říjnu, místo konání – bude rozhodnuto na příštím zasedání výboru po zkušenostech z Top Hotelu, bude
udělán průzkum.
Úkol: sestavit anketu výsledek předložit na schůzi výboru v listopadu
Odpovídá: předseda a webmaster

–

3. Nejlepší publikace 2008 referuje doc. L. Jarolím
Způsob hodnocení: body od 1-10 přičemž 10 je nejvíce.
Rozděleny do tří kategorií:
původní vědecké práce zahraniční – přihlášeno 5 publikací,
Oceněné: 1. místo - prof. MUDr. M Babjuk – Urinary Cytology and Quantittative BTA and UBC Tests in
Surveillance of Patients with pTapT1 Bladder Urothelial Carcinoma
2. místo – doc. MUDr. L. Jarolím – Clinical Implications of a Close Vicinity of Nervus Dorsalis
Penis/Clitoridis and Os Pubis
3. místo – doc.MUDr. L. Jarolím – Metody a výsledky chirurgické konverze pohlaví u pacientů s
mužskou transsexualitou
domácí - přihlášeny 3 publikace,
Oceněné: 1. místo – MUDr. M. Matoušková - Průkaz chlamydia trachomatis v moči a močové trubici
2. místo – MUDr. O. Čapoun – Predikce patologické klasifikace karcinomu prostaty

–
–

3. místo – doc. MUDr. M. Hora – Translokační renální karcinom Xp 11.2 typu ASPL/TFE3
monografie – přihlášeny 2 publikace,
Oceněné: 1. místo - doc. MUDr. M. Hora – Využití tkáňových lepidel při resekcích ledvin
2. místo – MUDr. O. Bernard – Formální analýza koncepcí v urologii
postgraduální učební text - přihlášeno 8 publikací,
Oceněné: 1. místo - doc. MUDr. M.Babjuk - EAU Guidelines on Non-Muscle-Invasive Urothelial
Carcinoma of the Bladder
2. místo – MUDr. M. Matoušková –Karcinom prostaty
3. místo – MUDr. M. Matoušková – Záněty dolních močových cest, uroinfekce v graviditě a při
laktaci
Ocenění publikací bude v kategorii zahraniční původní práce 30000, 20000 a 10000 CZK, v ostatních
kategoriích 20000, 10000 a 5000 CZK. Nutno vypracovat přesnější kritéria a podmínky pro hodnocení
publikací.
oceněné publikace < detail
4. Náplň urologické stáže nástavbového oboru intenzívní medicína. referuje prof. T. Hanuš
Urologická společnost navrhne náplň. Prof. T.Hanuš navrhne pracovní skupinu k přípravě návrhu VP
nástavbového oboru intenzivní medicina pro obor urologie.

Úkol: prof. T. Hanuš vybere urology, kteří se na tom budou podílet .Bude řešit AK.
Termín: reference na příštím výbru: prof.T.Hanuš
5. Onkourologický certifikát
referují prof. M. Babjuk,doc. R. Kočvara, doc. M. Hanuš.
Úkol: trvá nezměněn viz zápis minulé schůze.
6 GDL EAU big books
referuje doc. M.Hanuš
Dle zadání výboru dohodl předseda s EAU zaslání 300 ks do Top hotelu, Bude vydáváo zájemcům při
registraci.
Úkol: po konferenci as.A.Petřík ověří zbylé počty a jak s nimi dále. Předseda oznámí výsledek do EAU.
Termín: do příští schůze
7. Nominace odborníka
referuje doc. M. Hanuš, doc. L. Jarolím
Výbor obdržel žádost o jmenování odborníka do Ústřední znalecké komise MZ v záležitost řešení stížnosti
na nesprávný postup léčebné péče.
V kompetenci 1, místopředsedy: jmenována as. dr. K. Bartoníčková. Výbor souhlasí.
Úkol: referuje na příštím výboru doc.L.Jarolím ( pokud bude nějaká zpráva)
7. delegát na VŘ Media Plzeňský kraj
referuje doc. M.Hanuš
Zdr. odbor Plzeňského kraje požádal o vyslání delegáta va VŘ Media pro ambulantní složku. Připojeno přání
nevysílat delegáta ze stejného kraje. Delegován prim.MUDr. J.Hiblbauer - výbor souhlasí.
Úkol: prim. J. Hiblbauer bude realizovat v souladu s koncepcí oboru. Bude referovat na pšíštím výboru (+
písemná zpráva)
8. Výsledky VŘ na ZP Media, hodnocení žadatelů – lůžkových oddělení . referuje dr. A. Petřík
Akreditovaná pracoviště. – měla by být schválena, Bulovka a VFN nevyplnily žádné údaje, nutno doplnit,
jde o nesplnění požadavků obsažených ve výzvě.
Ostatní pracoviště ve značném počtu svým personálním vybavením nesplňují požadavky dané koncepcí
oboru a tudíž výbor zde nemůže garantovat, že jsou schopna poskytovat odbornou péči na úrovní specifikové
koncepcí oboru. Tím nelze ani vyslouvit souhlas pro uzavření smluv se ZP Media.
Ůkol: as.A.Petřík vypracuje znění stanoviska výboru ČUS a nechá cirkulovat. (co nejdříve) Výbor na příští
schůzi rozhodne o konečném znění. Stanoviska by měla být dána na vědomí MZ,VZP a SZP a ZPMedia.

9. Čestná členství
V roce 2009 nebyl podán v řádném termínu žádný návrh na udělení čestného členství.
10. Cena prof.E.Hradce - interní sdělení (příloha) referuje předseda
11 Různé
referuje doc. M. Hanuš
- předseda přečetl dopis doc. R. Zachoval, že vzniklo gremium primářů a přednostů urologií , jako (občanské
sdružení GPPU) – vzato výborem na vědomí
- Rozpočet:
referuje dr. M. Matoušková
Rozpočtové akce musí pokladník zařadit do konce října 2009, proto jsou sekce žádány, aby podaly informaci
o plánovaných akcích, na které by žádala finanční příspěvek.
Úkol: zveřejnit na webu
- Jednání představitelů OS a ČLK – referuje předseda
Uskuteční se z iniciativy prezidenta ČLK dr. M. Kubka, místo bude určeno, 3.11.2009 od cca 16.hod. Výbor
deleguje prof. M.Babjuka, jako předsedu OKU. Bude referovat na příští schůzi.
- DGU Kongres Německé urologické společnosti 2010 (v němčině) – referuje předseda
Prezident kongresu pozval české urology k účasti. Výbor se shodl na udržování kontaktů. Navržen byl
MUDr.Klečka z Plzeňské nemocnice a dr. Čapoun z VFN.
Úkol: členové výboru pošlou předsedovi jména dalších kandidátů. Ti budou vysláni výborem, jeden bude
řídit další postup. Referuje předseda na příští schůzi

Příští schůze výboru 24.11.2009 od 15.00, Park hotel Průhonice
Zapsala: V. Králová, dr. M. Matoušková
Schválil: doc. M. Hanuš 15.10.2009
Přílohy v tomto zápisu nahrazuje program schůze s doplňky
10. Revizní komise:
referuje doc. M. Hora
Revizní komise zjistila neshody se stanovami JEP a nedostatky ve financování konferencí. Revizní komise
nesouhlasí s prodloužením volebního období až od roku 2011.
Předseda bude specifikovat ve zprávě RK na plenární schůzi. Ostatní viz minulý zápis (bod 3)

Přílohy:
Program schůzevýboru 7.10. 2009
Cena prof.E.Hradce,

