Zápis schůze výboru ČUS Arcibiskupský
palác finalní znění MH
zapis schuze vyboru CUS Arcibiskupsky palac finalni zneni MH
Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 7.12.2010 - Arcibiskupský palác

Přítomni: doc. M. Hanuš, doc. L. Jarolím, prim. J. Hiblbauer, dr. M. Matoušková, prof. M.
Babjuk, prof. T. Hanuš, dr. A. Petřík dr. M. Rosenberg
Za RK: doc. M. Hora, doc. R. Kočvara, doc. V. Študent
Sekretariát: Králová V.
Omluveni: dr. J. Jelínek
Čestný host: pražský arcibiskup Dominik Duka .

Kontrola zápisu z 6.10.2010 - referuje: doc. L. Jarolím
V zápise nejsou žádné rozpory.
Stále trvá úkol katétry - doc. Zachoval, ani po urgenci nedodala SUNU dopis pro VZP,
ohledně úhrady katétrů pro ČIK.

Kontrola zápisu z plenární schůze z 8.10.2010 - referuje doc. L. Jarolím
Úkol: doc. Hanuš rozpracuje schválené teze hlavní činnosti výboru do příští konference a
deleguje členy výboru k jejich plnění.
Termín: do měsíce

Zpráva o výroční konferenci - referuje dr. A. Petřík
56. výroční konference se konala 6.- 8.10.2010 Top Hotel Praha
Vyúčtování - příjmy 4 396 333 Kč
výdaje 3 662 287 Kč

rozdíl 734 046 Kč
Úkoly vyplývající pro organizaci 57. konference:
pro místo konference posoudit vhodnou velikost sálů s ohledem na návštěvnost jednání
některých sekci, např. onkologie, SUNU. Dále umístit viditelně na www.cus.cz funkční odkaz
(link) na web agentury zajistující konferenci.
pokud moderátor sekcí bude chtít zařazovat jiné prezentace, než jsou v platném programu,
musí vycházet z jasných instrukcí, které je třeba vypracovat,
pro příště bude zhotovován zvukový záznam i plenární schůze (dosud vše ostatní nahráno,
vyjma schůze),
v určených hodinách bude zajištěna trvalá přítomnost pracovníka ve slide centru,
bude zajištěna funkční elektronická evidence denní návštěvnosti (příchod, odchod)
Výstava, catering - výstavní plocha byla dostačující, byla dodržena velikost zakoupené plochy
vystavovatelem. Kvalita cateringu byla dostatečná
Úkol: zvážit nutnost a rozsah coffee breaků.
doc. V. Študent dodá písemnou zprávu workshop robotika
as. A. Petřík důrazně projedná s dr. Skopcem námitky k provozu konference
Výbor bude kontaktovat vedoucího ekonomického odd. ČLS JEP a prokonzultuje, existuje-li
lepší ošetření smlouvy s agenturou
Dr. Petřík byl navržen za odborného ekonomického konzultanta výročních konferencí
urologické společnosti - navržený s kandidaturou souhlasí.
Výbor návrh odsouhlasil.
Za realizaci výše uvedených úkolů bude odpovědný prezident 57. konference.

Příprava 57. výroční konference - referuje doc. L. Jarolím
Navržená místa pro konání konference jsou Zlín, Clarion Congress Hotel Praha, Hotel
Olšanka Praha, Top Hotel Praha, Babylon Liberec, NH Olomouc.
Některé z navržených lokalit mají zásadní nedostatky - Zlín má třetí sál mimo hlavní budovu,
Babylon zábavní park uprostřed objektu, NH Olomouc nedostatečnou výstavní plochu.
Místem konání 57. konference bude Praha - výbor souhlasí.

Úkol: Přesné místo konání vybere prezident konference prof. Hanuš ve spolupráci s as.
Petříkem.
Termín: do 17.1.2011 dají informaci cirkulárním e-mailem členům výboru

Příprava voleb členů do výboru ČUS a revizní komise ČUS - referuje doc. L. Jarolím
Příprava a postup voleb musí probíhat v souladu se Stanovami ČUS i ČLS JEP, kde je
podrobně popsán. Za toto bude odpovídat volební komise.
Musí vedeny dvě samostatné kandidátky v obou kolech - zvlášť pro výbor a zvlášť pro revizní
komisi.
Výbor navrhl za členy volební komise - dr. Anděla, prim. Toufarovou, dr. Janského
(náhradníky - dr. Perničku a dr. Heřmana).
Úkol: Předseda neodkladně obešle dr. Anděla, prim. Toufarovou a dr. Janského - s
oznámením, že jsou výborem navrženi na členy volební komise. Požádá je o urychlené
vyjádření zda tuto funkci přijímají.

Léková komise - referuje dr. M. Matoušková
- terlipressin - zůstává úhrada pro jednodenní chirurgii a event. použití v ambulanci
- androgeny - dr.Matoušková jménem výboru požádala o rozšíření L/END, ONK, SEX,
URN přípravku SÚKL 0107741 resp. u všech přípravků obsahující mesterolon.
- dále samostatné postavení přípravku testosteron undekaonát.
- klodronát bude nejspíše uvolněn k preskripci pro urologii.
- parikalcitol - nebude zařazen jako léčivý přípravek s vazbou na hospitalizaci a zůstane
možnost podání na ambulanci
- zoledronát - ČUS žádá spolu s ČOS, samostatnou skupinu zoledronát.
Návrh "P" přípravek Zometa® je určen k léčbě hyperkalcémie způsobené maligním
onemocněním a v 1. linii léčby všech typů kostních metastáz
- bude znovu otevřeno jednání kolem botulotoxinu, při otevření poslat znovu podklady

Fytoterapie - referuje prof. M. Babjuk
Při jednání prof. Babjuka na ČLK - ČLK se domnívá, že článek byl publikován v reklamním
bloku časopisu. Z tohoto důvodu nebylo potřeba odborné korektury.
Prof.Babjuk konstatuje, že projednávání odborných záležitostí na půdě ČLK není věnována se
strany ČLK dostatečná pozornost, že jde spíše o formální přístup. Výbor bere na vědomí a
bude z toho při dalších případech vycházet

Katétry pro ČIK - referuje dr. M. Matoušková
Dr. Matoušková oslovila Ministerstvo práce a sociálních věcí s dotazem, zda by bylo možno
na katétry, které dle MZ nelze zařadit mezi započitatelné položky, obdržet sociální podporu,
alespoň pro skupinu nejpotřebnějších. Ministerstvo zaslalo zamítavou odpověď.
Úkol: dr.Matoušková zašle odpověď SUNU a dále zformuluje souhrnnou informaci o jednání
týkajících se katétrů u ČIK a tu vyvěsí na webcus v sekci pro veřejnost.

Vyjádření k thuliovému laseru - referuje doc. L. Jarolím
Výborem určená komise expertů (prof. M. Hora, prim. O. Köhler a prim I. Pavlík)
nedoporučuje rutinní používání laseru, v tomto případě na urologickém oddělení v
Mariánských Lázních. Jde o metodiku, která není dosud běžně v klinické praxi používána a
vyžaduje také plně zabezpečený provoz oddělení v souladu s Koncepcí urologie.
Úkol: poslat stanovisko dr. Dúbravovi, VZP Cheb, odkud byl názor výboru vyžádán
Odpovídá: předseda, poslat neodkladně

Stanovisko k implantacím arteficiálních sfinkterů
Výbor ČUS obdržel stanovisko prim. I.Pavlíka k dopisu doc. J .Doležela (viz minulé zápisy).
Zde konstatováno, že již dříve výborem doporučené soustředění implantací do dvou center je
smysluplné. Většímu rozšíření použití této metodiky brání velmi omezené finanční možnosti,
kdy úhrada je zařazena do paušálu. Proto počet provedených výkonů celkově nepřesahuje
ročně číslo 10. Prof. Babjuk navrhuje vypracování jasných pravidel pro indikaci výkonu i
vedené evidence pořadí pacientů indikovaných k výkonu. Měl by být vyloučena i možnost
záznamu pacienta současně v obou centrech. Také je třeba stanovit způsob srozumitelného
informování veřejnosti.. Větší počet použití implantátů (indikovaných pacientů je nepochybně
více) by umožnilo vyjmutí z paušalů.
Úkol: Předseda zašle odpověď doc. Doleželovi ve smyslu expertního vyjádření prim. Pavlíka.

Vyzvat centra - prim. Pavlíka a prof. Pacíka k vytvoření pravidel zprůhlednění pořadníku,
určení kontaktní osoby.
Úkol: Předseda vypracuje zadání pravidel a pošle prof. D. Pacíkovi a prim. I. Pavlíkovi.
Odešle vysvětlující dopis a stanovisko doc. J. Doleželovi (neodkladně)
Prim. Hiblbauer osloví zástupce SUNU, aby zformulovalo žádost k VZP k vyjmutí z paušálu.
Termín do 14 dnů

Zpráva OKU - referuje prof. M. Babjuk
OKU řeší běžnou agendu a standardní činnost OKU. Viz fytoterapie.
Certifikované onkologické kurzy pro urology - referuje prof. M. Babjuk
Akreditační komise zašle své vyjádření k podkladům. Diskutovány systém a rozsah
požadavků atestací z urologické onkologie na Slovensku, které někteří čeští kolegové
absolvovali.

Zpráva ze sekcí - referuje prim. J. Hiblbauer.
Žádost SUNU o finanční příspěvek ve výši 100 000 Kč na workshop. Výbor souhlasí - akce
však musí být včas výboru doložena v souladu pravidly a Stanovami.
Sekce rezidentů - vylosovaní účastníci na ESOU a kongres EAU byli obesláni

Akreditační komise - referuje doc. R. Kočvara
AK na podkladě výzvy výboru (předsedy) provedla ověření údajů udělení akreditace
urologického oddělení v Šumperku. Záležitost ještě není uzavřena. Předseda vyzval
doc. R. Kočvaru, aby AK využila materiály z dotazníkové akce výboru, kde jsou relevantní
data důležitá pro přiznání akreditace. Zároveň požádal o maximální diskrétnost při prezentaci
dat AK.
AK posoudí i další pracoviště, která akreditaci obdržela, zda uvedená data jsou relevantní
Bude projednán certifikovaný kurz onkologické urologie.
Projednán návrh na podmínku 3 plně kvalifikovaných urologů - školitelů pro udělení
akreditace I. typu a 4 školitelů na II. typu - výbor jednohlasně souhlasí.
Úkol: doc. Kočvara bude toto stanovisko tlumočit na zasedání AK. Dále předloží právnímu
odd. MZ otázku kontroly a přístupu k datům na akreditovaném pracovišti.

Doplnění Stanov, návrh prof. Hory - referuje doc. M. Hanuš
Výbor může poskytnout dle svých možností finanční prostředky za mimořádné odborné
aktivity členů, které jsou nad rámec jejich základních povinností. Zejména se jedná o podporu
vzdělávání rezidentů podporu řádně doložených mimořádných vzdělávacích aktivit či
osvětových akcí. Toto znění žádá doc. Hora doplnit do Stanov.
Výbor se usnesl, že formulaci není potřeba uvádět ve Stanovách ČUS, neboť je obsažena v
podobném znění ve Stanovách ČLS JEP pod paragrafem 4, část druhá, odstavec 7.

Zpráva pokladníka - referuje dr. Matoušková M.
Byla obnovena smlouva o partnerství s SCA, proběhne další jednání o partnerství s BerlinChemie.
Proběhla inventarizace majetku ČUS - majetek společnosti v pořádku, bylo požádáno o
vyřazení tiskárny a diktafonu.
Do rozpočtu na rok 2011 byly zakomponovány:
výroční konference, workshop SUNU (100 000 CZK), žádost sekce rezidentů o finanční
podporu v roce 2011 v hodnoce cca 100 000 CZK (její součástí je finanční podpora pobytu 5
rezidentů ze SR, dále podpora na EAU 2011 ve Vídni ve výši 10.000 Kč/osoba (výběr
proběhne opět losováním), SIU v Berlíně v říjnu 2011 ve výši 25 000 Kč/osoba pro 2
rezidenty). Informaci a distribuci zajistí výbor ČUS na www stránkách paralelně s informací
sekce rezidentů.

Zpráva revizní komise - referuje doc. M. Hora
Zpráva RK o činnosti za uplynulé období.
Výbor projednal obsah zprávy RK a vzal na vědomí, že v jeho činnosti RK neshledala žádná
pochybení. Výbor konstatoval, že Zpráva, v rozporu se Stanovami ČUS, nebyla předložena
výboru před prezentací jejího obsahu na výroční konferenci. Tím by formulace některých
bodů zprávy bylo možno upřesnit (bod o informaci rezidentů a poslední body). Dále by bylo
možno auditoriu sdělit, že výbor ČUS nesouhlasí se subjektivní a dehonestující formulací
týkající se odměny za získání Diplomu ČLK. Výbor mohl toto stanovisko projednat a vyjádřit
až po obdržení Zprávy RK, což bylo po konferenci. Výbor žádá RK, aby do budoucna
postupovala v souladu se Stanovami ČUS a v rámci svých kompetencí.
Souhlas s tímto zněním bodu zápisu: M. Hanuš, M. Matoušková, J. Jelínek, J. Hiblbauer,
M. Rosenberg, T. Hanuš, M. Hora. Ostatní se v e-mailové diskuzi nevyjádřili.

Registrační list vaporizace prostaty
Úkol: dr. Petřík dodá registrační list vypracovaný ČUS na vaporizaci prostaty z roku 2007 a
2009, kde byl uveden do praxe (k upřesnění posledního bodu Zprávy).

Sdílení kódu - referuje doc. L. Jarolím
Doc. Špatenka z transplantačního centra FN Motol požádal o sdílení kódu 76121, 76211,
76213, 76215, 76217, 76317, 76335, 76341, 76343, 76365, 76477, 76479, 76498, 76499,
Výbor ČUS nesouhlasí se sdílením kódu, doporučuje žadateli změnit odbornost.
Vzhledem k tomu, že doc. Špatenka má nasmlouvanou odbornost dětská kardiochirurgie, není
většina kódů s touto odborností sdílená. Jednodušší, než udělovat výjimku ze sdílení, je
změna odbornosti žadatele. Sám v žádosti uvádí, že má specializaci z dětské chirurgie.

Různé - referuje doc. L. Jarolím
- Dotazníky na lůžková urologická oddělení
předseda předložil výboru a RK vytištěné přehledné zpracování výsledků dotazníkové akce,
zaslané všem lůžkovým urologickým oddělení. Celkově se nepodařilo získat vyplněné
dotazníky z ordinariátu Vyškov a urologického oddělení Karlovy Vary. Karlovy Vary budou
ještě řešeny. Obdržení odpovědí trvalo 6 měsíců, někde byly urgovány i 5x. Zpracování
dotazníků bylo velmi časově náročně (asi 1200 dat) a analýza detailní se dopracovává. I tak
jde o velmi cenný aktuální zdroj informací, jinak nedosažitelných.
Dále tyto imformace obdrží v elektronické podobě.
Předseda výslovně upozornil výbor a RK, že informace jsou důvěrného rázu, že mohou být
použity v sumární formě, ale nesmějí být sděleny dále formou možné identifikace konkrétních
oddělení. Některá data může použít AK, kde již jsou k dispozici jinému okruhu účastníků.
Poskytnutí těchto selektivních dat je na předsedovi AK, doc. Kočvarovi.
Výbor tato data může využít především při úpravě Koncepce oboru a dalších zamýšlených
realizačních krocí Koncepce.

- Nákup dvou nových notebooků, pro sekretářku a webmastera. Provedeno a zaevidováno výbor odsouhlasil

- Výběrové řízení za VZP Praha na pozici revizního lékaře - přihlášen jeden kandidát dr.
Antončík. Za výbor ČUS se zúčastnil doc. Hanuš za dr. Matouškovou, která se ze závažných
důvodů omluvila. Pětičlenná komise po přijímacím pohovoru dospěla k závěru, že uchazeč
neuspěl. Na jednání byl doc. Hanuš požádán, zda výbor může pomoci při opakovaní inzerátu,
a to vyvěšení na webu ČUS, případně jinak. Znění inzerátu bude předsedovi doručeno. Výbor
bere na vědomí.
- Volby do předsednictva ČLK JEP - doc. Jarolímem byli osloveni kandidáti (prof. M. Hora kandidaturu nepřijal, navrhl doc. Krhúta. Dr. Pernička v daném termínu nebude v ČR.
Doc. P. Morávek na výzvu dosud nereagoval. Někteří z oslovených kandidátů dosud
nereagovali.

- Webové stránky - na výroční konferenci vystoupil dr. Hrbáček s kritikou web stránek
ČUSu. Dr. Hrbáček byl požádán o aktivní spolupráci při přepracovávání koncepce webových
stránek ČUS a při jejich provozování - dosud nedodal.

- Fluorescence


- Byl vypracován a předložen „Registrační list zdravotního výkonu" 76619
Fluorescenční diagnostika nádorů močového traktu. Ten získal na aktuálnosti s
uvedením firemně připravené látky Hexvix® na trh a především se stanovením její
úhrady zprostředků veřejného zdravotního pojištění. Na základě Registračního listu je
na Ministerstvu zdravotnictví výkon zadáván do databáze Seznamu zdravotních
výkonů s bodovými hodnotami.

Úkol: sekretariát odešle dokument na Ministerstvo zdravotnictví

- Onkokolokvium - 1. LF UK ve spolupráci s 2. a 3. LF UK pořádají 2. pražské mezioborové
kolokvium a žádají záštitu ČUS. Předseda byl o udělení požádán před měsícem a z časových
důvodů již záštitu udělelil. Výbor s udělením záštity souhlasí.

- Finanční náhrada za CEM v Bratislavě
Od tří lékařů (dr. Marečková, dr. Minárik, dr. Čermák) došly podklady k proplacení nákladů
na CEM v Bratislavě po termínu. Tito lékaři budou pokáráni a refundace bude snížena o 10%.
Vyřídí sekretariát.

- Nové přihlášky:

Dr. Láska Vojtěch - nemocnice Kolín
Dr. Szcewczyk Jakub - nemocnice Ostrava
Výbor s přijetím členů souhlasí
- Snížení členských poplatků:
Dr. Pročková - mateřská dovolená
Dr. Rychtáriková - mateřská dovolená
Výbor souhlasí se snížením členských poplatků z uvedených důvodů

Příští schůze výboru: 8.3.2011 od 15:00 hod. Park hotel Průhonice

Zapsala: Králová V.
Znění doformuloval a odsouhlasil M. Hanuš
Přípominky e-mailem na sekretariat ČUS v termínu do 22.12.2010 připomínkovali T. Hanuš,
M. Hora, M. Matoušková. Připomínky zohleděny.

