Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 08.
09. 2009
Přítomni: doc. M. Hanuš, doc. L. Jarolím, prim. J. Hiblbauer, dr. M. Matoušková, prof. T. Hanuš, prof.
M. Babjuk, dr. A. Petřík
Za RK: doc. M. Hora, doc. R. Kočvara, doc. V. Študent
Omluveni: dr. M. Rosenberg, V. Králová
Host: prof.J. Dvořáček, který však z technických důvodů nepřijel

1. Kontrola zápisu z 16.06.2009 referuje doc. L. Jarolím
Trvá úkol vytvořit darovací smlouvu pro Urologickou kliniku Ke Karlovu 6, Praha 2 na nepřevedený
majetek – realizace podzim 2009 dle sdělení T. Hanuše. Zatím tam deponováno.
Úkol: dořešit po nástupu prof.T.Hanuše na místo přednosty kliniky
Odpovídá: sekretářka

Čestné členství není určeno pro letošní rok

Výběrová řízení pí Siváková již nepracuje. Výsledky řízení jsou obsaženy v příloze, která ovšem
nebyla dodána.
Úkol: dotázat se na výsledek VŘ
Odpovídá: předseda

Časopis Česká urologie – stará čísla – naskenována v hodnotě cca 8200 CZK
Úkol: oznámeno výboru, vyřešeno
2. Zpráva z činnosti předsedy: referuje doc. M. Hanuš
- Korporátní členství
v současné době je uhrazeno na jeden rok za 348 urologů a 72 rezidentů, počet
registrovaných členů je 412.
Úkol: po konferenci ČUS kompletizovat seznam členů
Odpovídá: sekretariát a předseda
-

EAU meets NATS
Podrobná zpráva viz příloha z EAZ uvedena na www stránkách, úkoly nyní nevyplývají
Office urologists (OU) nejsou samostatnou superspecializací, nýbrž plně kvalifikovaní urologové, takže
není splněna podmínka vytvoření sekce EAU. Větší začlenění OU do aktivit EAU je potřebné a žádoucí.
Úkol: průběžně tuto aktivitu rozvíjet směrem k EAU i uvnitř ČUS
Odpovídá: předseda a 2. místopředseda
-

Spolupráce s VZP (dr.P.Vepřek a ing. Klíma) na programu Akord – Česká urologická společnost
Zatím parciálně zpracována dg C61, VZP pracuje na dalších dg.
Přehled péče o pacienty s diagnózami N40, C61, C67, N200
Struktura dat:
Rodné číslo, datum výkonu, kód výkonu, IČZ a IČP poskytovatele, odbornost
poskytovatele, IČP žadatele, odbornost žadatele, diagnóza, druh dokladu, cena za
výkon
Výběr:
Pojištěnci VZP ČR, u kterých byla vykázána od roku 2005 poprvé jedna
z uvedených diagnóz
Diagnóza N40, N200

stanovení cesty k získání diagnózy (přímá návštěva urologa, vyžádání péče u urologa jiným ZZ) –
dle druhu dokladu
přehled výkonů následujících po prvním vykázání diagnózy a vykázaných v odb. 706 urologie,
četnost návštěv
přehled další péče v odbornostech komplementu (202, 801, 809, 903)
Diagnóza C61, C67
stanovení cesty k získání diagnózy (přímá návštěva urologa, vyžádání péče u urologa jiným ZZ) –
dle druhu dokladu
přehled výkonů následujících po prvním vykázání diagnózy a vykázaných v odb. 706 urologie,
četnost návštěv
přehled další péče v odbornostech komplementu (202, 801, 809, 903), odbornostech
onkologických (402), péče na lůžku (H), chirurgii (501), radioterapii (403), patologie (807)
Přehled bude zpracován za každou diagnózu samostatně.
Úkol: vyčkat dodání dalších materiálů – trvá
Odpovídá: předseda
- ZP Media,
výběrové řízení v obráceném gardu, vypisována na žádost ZP Media pro ambulantní urology kraje, pro
lůžková zařízení MZ
MZ, pověřen Aleš Petřík, zatím 44 zařízení
Pro Karlovarský kraj byl delegován dr. Rosenberg M.
Ůkol: vystupovat v souladu s koncepcí oboru, písemně zpracovat a referovat na další schůzi výboru
- CEM Ljubljana
přihlášeno 25 účastníků, přednášející lektoři vyřizují ubytování a cestu s EAU
Úkol: průběžné řešení agendy
Odpovídá: sekretariát ČUS ve spolupráci s Mgr. Ponocnou
- Výběrové řízení v Plané u Mariánských Lázní
Podle doc. M. Hory je výběr reprezentanta za výbor společnosti nutno odsouhlasit. Prof. T. Hanuš
preferuje i informaci pro přednostu lůžkového pracoviště v daném regionu.
Doc. M.Hanuš: delegování spadá do určených kompetencí členů výboru, kteří jsou povinni postupovat na
všech VŘ v souladu s koncepcí. Výsledky referují písemně a jsou součástí zápisu, tedy veřejně přístupné
- Medaile prof. MUDr. E. Hradce, DrSc jako nejvyšší ocenění za přínos pro českou urologii
Výběr kandidáta na udělení ceny proběhl formou tajného hlasování takto:
8 hlasovacích lístků s textem:
cenu udělit
pouze českým urologům ano 8
pouze jednu medaili
ano 6
bez finanční odměny
ano 7
udělit kandidátovi: doc Morávek 0
prof. Dvořáček 1
doc. Kawaciuk 8
Hlasovalo 8 přítomných členů výboru ČUS, jeden člen hlasoval udělit dvěma kandidátům.
3. Zpráva pokladníka
referuje dr. M. Matoušková
Event. audit konference v Hradci Králové z loňského roku. Výbor považuje vyúčtování
konference v Hradci Králové (uzavřené v únoru 2009) za věc uzavřenou a
odsouhlasenou ČLS JEP. Z výboru schválilo 7 členů, zdržel se jeden.
Revizní komise navrhuje úpravu Stanov, aby bylo jasné, kdo nese kompetenci při
změně výboru a revizní komise.
Úkol: Znění změny navrhne předseda do výboru v listopadu
Náklady a účtování konference v Praze v Top hotelu bude revidovat dr. A. Petřík ve spolupráci
s předsedou RK a prezidentem konference.
Úkol: průběžně, předběžné výsledky na výbor v listopadu

referuje doc. R. Kočvara a prof T. Hanuš
Prof. Dvořáček se nemohl z technických důvodů dostavit
Stávající neakreditovaná pracoviště mohou školit podle programu z r. 2004, až se schválením nového
vzdělávacího programu bude změna. K připomínkám dostaneme Nový vzdělávací program pro urologii i
dětskou urologii a návrh měsíční stáže urologie v rámci kmene. Připomínky do 20. 9.2009.
Definitivní podoba dvouletého kmene byla přijata 16. 6.2009, první rok platí pro všechny, druhý rok se
již specializuje v 10 kmenů. Pak bude 4 roky specializace v urologii. Národní program v urologii se řídí
vzdělávacím programem v urologii a ten je stanoven na 6 let.
3. 9.2009 akreditační komise pro urologii
AK připomíná:

zavedení kmene prodlužuje specializační vzdělávání o rok,

rok kmene prodlužuje víceméně studium,

5 měsíců na traumatologii zbytečné,

zvýšené náklady na vzdělání ze strany frekventanta
Akreditované pracoviště musí mít 3 lékaře se specializací, z toho minimálně 2 musí mít 5 let praxe po
atestaci. Kontroly kvality přípravy vyplývá ze znění vyhlášky. Kurzy pro rezidenty v rámci vzdělávacího
programu, jednodenní pro usg a UD. Pro studenty v rámci PhD se započítává poměrným dílem (už ne
půlúvazek), ošetřeno paragrafem v zákoně. Úloha IPVZ – poradní orgán
Úkol: aktivně dále řeší akreditační komise, referuje výboru ČUS.
Odpovídá: prof.T.Hanuš, doc.R.Kočvara, sekretář AK
Poznámka: tématu bude na konferenci ČUS věnována pracovní snídaně rezidentů a primářů s předsedou
ČUS. Pozván prof.J.Dvořáček a doc. D. Kočvara.
4. Akreditace

5. Konference ČUS ČLS JEP
referuje doc. L. Jarolím
Abstrakta připravena do tisku v rámci ČU
Příprava programu
Akreditace kongresu ČLK, ČAS, EBU
Rozpočet konference
ČUS uhradí zálohovou fakturu ve výši 1MIO CZK a podepíše smlouvu prezident
kongresu, předseda ČUS a zástupce společnosti Nucleus
Úkol: dokončit přípravu
Odpovídá: prezident konference, vědecký sekretář
6. Zasedání EBU
delegování as. A.Petřík a doc. M. Hora.
7. Zpráva z lékové komise
referuje dr. M. Matoušková
Z lékové komise Botox – 12 center, 50/centrum, VZP bude informována dopisem
Onkovýkony - rozdělení výkonu do IV. skupin podle času. VZP udělila kódy, ale zatím bez finanční
podpory. AP
8. Aktuální činnost OKU
referuje prof. M. Babjuk
Administrativní udělení specializované způsobilosti MZ žadatelům, kteří splnili požadavky v přechodném
období by znamenalo pro tyto lékaře možnost ucházet se o místa primářů. Nejsou však splněny některé
kvalifikační požadavky na tato místa.
Úkol: Prof. M. Babjuk spolu s doc. R. Kočvarou doladí pravidla podle vzdělávacího programu, pro
výkon primáře podle § 44.
Termín: do schůze výboru v listopadu

9. Urologická tbc

referuje doc. M. Hanuš

Dle sdělení doc.R.Zachovala FTN má Tbc centrum v současné době 12 pacientů z českého regionu.
10. Česká urologie
referuje doc. M. Hora
Časopis Česká urologie zatím bez problémů.
11. Informované souhlasy
referuje dr. M. Rosenberg
Tento úkol v současné době nesplněn - trvá

12. Sekce
referuje dr. J. Hiblbauer
Andrologická sekce vítáme aktivitu dr. Zámečníka a doplněn do programu mítink andrologické sekce.
Zřejmě nedopatřením, nebyl zaznamenán dopis dr.Zámečníka, oznamující zájem věnovat se této sekci.
Sdělí mu prof.T.Hanuš; iniciativa dr. Zámečníka je výborem schválena.
Úkol: dále rozvíjet
Odpovídá: prim Hiblbauer, průběžné

13. Certifikovaný kurz uroonkologie referuje prof. M. Babouk
Prof. M. Babjuk vypracoval první nástin kurzu, navrhuje rozsah v rozsahu bývalé atestace z klinické
onkologie. Komplexním návrhem a realizací kurzu výbor pověřuje prof.M.Babjuka, který bude kooptován
do Akreditační komise pro urologii. Projekt bude dále realizován v této komisi. Výbor ČUS přikládá
realizaci mimořádnou důležitost.
Úkol: prof.M.Babjuk bude výbor průběžně informovat o průběhu realizace.
14. Členské přihlášky
Nově přijatí členové:

Dr. Alena Kosařová, nemocnice Náchod
Dr. Jiří Musil, Praha
Dr. Martin Hrabec, nemocnice Olomouc
Dr Ladislav Macko, Levice
Dr.Viktor Eret, nemocnice Plzeň
Dr.Milan Král, nemocnice Olomouc
Výbor s přijetím členů souhlasí
Odhlášen:
Dr.Zdeněk Kumpošt (důvod – nepracující důchodce )

15. Různé
- Videa z European urology – reklamovat špatnou kvalitu, informuje doc. M.Hora.
Úkol: informovat prof. Montorsiho, napíše doc.M.Hora
- Hospimed, žádá zdarma výstavní plochu pro robotiku, nutno postupovat dle pravidel (informuje
doc. L.Jarolím), Hospimed bude vyrozuměn, napíše doc. L.Jarolím
- Instillagel Almet – výbor souhlasí s podporou, není alternativa pro nemocné na
ČIA, informuje as.M.Matoušková, která napíše na VZP
- Doc. Odrážka nabízí možnost hospitalizace k radioterapii, informuje předseda
- Souhlas výboru s vypracováním GDL na chlamydie (Matoušková, Bartoníčková), žádá
as.M.Matoušková, výboru souhlasí
- Na www stránky vložit sekce dětská urologie, výbor souhlasí, doc.R.Kočvara informuje dr.
Husára.
Úkol: oba se spojí s webmasterem k realizaci, průběžné.
Příští schůze výboru: 7.10.2009, TOP hotel Praha
Zapsala: dr. M. Matoušková
Schválil: doc. MUDr. M. Hanuš 14.10.2009.
Pozn.: Zápis byl vyhotoven se zpožděním, protože pro technickou závadu nebylo otevřít elektronický zápis.
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