Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 8. 10.
2008 v Hradci Králové
Přítomni: dr. Anděl, doc. Babjuk, prof. Hanuš T., doc. M. Hanuš, doc. Fiala, doc. Jarolím,
doc. Kočvara, dr. Rosenberg, doc. Záťura,
Za RK: dr. Petřík, prof. Pacík, dr. Zmeškal
Hosté:, doc. Dušek, prim. Hiblbauer, doc. Hora, dr. Matoušková, doc. Morávek, doc. Študent
1. Kontrola zápisu (doc. Jarolím)
Ad1 ad5. Z prostředků ČUS bylo uhrazeno účastnické fee na 2nd Annual European
Perspectives in Urologic Oncology in Prague.celkem 8 urologům - členům ČUS. Na plenární
schůzi doporučeno uveřejnit jména, kterým byla podpora udělena. 2 původně nabídnutá místa
nebyla vyčerpána.
Ad 6 Vzdělávací program v urologii. Úkol trvá, zbývá upravit kostru programu speciální
endoskopie
Ad. 11. Projednávání agendy výboru ČUS (e-mailová diskuse). Úkol trvá
2. Zpráva o přípravě konference (doc. Morávek, doc. Fiala)
3. Noví členové ČUS
MUDr. Kouřilová Kateřina
MUDr. Štanc Otakar
4. Zpráva pokladníka (dr. Anděl). Dr. Anděl připomněl, že do 30. října nutno odeslat
rozpočet plánované akce na příští rok.
Výbor souhlasí, že do dosavadního rozpočtu bude zahrnuto i setkání zástupců ČUS s
účastníky EAU Guidelines Office Chairman Meeting, které proběhne v Praze dne 28.29.11.2008.
5. Zpráva o 3. Andrologickém kongresu –červen 2008 (prof. Pacík, dr. Heráček, dr.
Sobotka).
6. Zpráva z Kategorizační komise (doc. Jarolím)
Systém OTC. Novela vyhlášky o referenčních skupinách – močová spasmolytika 45/1 a 45/2
MZ požaduje od ČUS vyjádření ke studiím týkající se fytoterapie BPH – tyto studie byly
předloženy firma- mi se žádosti o úhradu.
7. Výběrové řízení na organizátora výroční konference ČUS 2009. Opci na pořádající
agenturu má Nucleus HK. Výbor ČUS neobdržel žádnou písemnou nabídku. Dr. Petřík je
ochoten ve spolupráci s urologickým oddělením v Českých Budějovicích zorganizovat
konferenci v Českém Krumlově. Funkce prezidenta kongresu je ochoten se ujmout prof. T.
Hanuš. Nutno potvrdit písemnou přihláškou. Doc. Záťura a doc. M. Hanuš v diskusi plédovali
spíše za původní systém organizování výročních konferencí, tedy celý tým z jednoho
pracoviště. Doc. M. Hanuš zpochybnil dostatečnou parkovací kapacitu Českého Krumlova.
Dr. Petřík ujistil členy výboru, že v Českém Krumlově jsou dostatečné kapacity pro
uspořádání výroční konference.

8. Dr. Pešl zaslal výboru zprávu o průběhu setkání vedení ESRU v Praze. V dopise dr. Pešl
zdůraznil, že nejvýznamnějším projektem ESRU je rozsáhlá evaluace systémů
postgraduálního vzdělávání v jednotlivých evropských státech.
9. Zpráva z akreditační komise (doc. Kočvara). Příští zasedání akreditační komis pro
urologii se bude konat 4.12.2008, kdy bude rozhodnuto o přidělení akreditace I. či II. typu u
dosud neuzavřených a nových přihlášek. Na základě diskuse ve výboru bude vznesen dotaz na
vstup do oboru, či vázán jen na rezidenční místa, či zda paralelně poběží dosavadní systém
bez státní podpory, též otázka pojištění. Bude snaha iniciovat žádost přes AK, aby nové
vzdělávací programy byly schváleny v termínu, který by umožnil paralelní platnost
stávajícího i nového vzdělávacího programu v průběhu příštího roku.
10. Onkosekce (doc. Babjuk)
- Doporučené postupy - zatím není ukončeno jednání s prof. Petruželkou
- Doc. Dušek (Institut biostatiky a analýz Masarykovy Univerzity Brno) - Národní referenční
centrum plátců by mohlo v brzké perspektivně zajistit dodávání dat od plátců, t.č.
nehomogenní a nestejnorodé. Spolupráce s ÚZIS významně zlepšena.
Výstup pro urologii! Výbor stanoví priority a cíle a záměry.
- Žádost o záštitu nad epidemiologickým průzkumem firmy Novartis (Prince) nebyla
podpořena, žádost nesplnila podmínky pro udělování záštity.
11. Cena ČUS 2008 za nejlepší publikace v r. 2007. Členové výboru a RK ČUS v tajném
hlasování udělili ceny ČUS 2008:
Kategorie Monografie:
1. Kolombo I., Hanuš t., Porš J., Poršová M.: Infekce močových cest pro praktické
lékaře a specialisty, Galén 2007
2. Pintus J.H., Pacík D., Ramon J.: Diagnosis of Prostate Cancer. In Prostate Cancer,
Springer-Verlag, 2007
3. Krhut J.: Hyperaktivní moč. Měchýř, Maxdorf 2007
Kategorie Původní práce
1. Fiala R., Vidlář A., Vrtal R., Belej K., Študent V.: Porcine small intestinal submucosa
graft for repair of anterior urethral strictures. Eur. Urol, 2007, 51, 1702-8.
1. Heráček J., Hampl R., Hill M., Stárka I., Sachová J., Kuncová J., Eis V., Urban M.,
Mandys V.: Tissue and serum levels of principal androgens in benign prostatic
hyperplasia and prostate cancer. Steroids, 2007, 72, 375-380.

1. Babjuk M., Hanuš T., Šafařík L., Dvořáček J., Pavlík I., Dušková J.: Radikální
cystektomie u pacientů s nádory močového měchýře – výsledky u 125 operovaných
pacientů. ČLČ, 146, 2007, 746-750.
Kategorie Učební text
1. Pacík D. : Karcinom prostaty pro praktického onkologa, urologa i rodinného lékaře,
We Make Media 2007

2. Fínek J., Matoušková M.: Možnosti chemoterapie generalizovaného karcinomu
prostaty.Farmakoterapie 2007, 530-531
3. Matoušková M.: Uroinfekce - staronový problém. Dermatologie, 1/2007, 30-35.

12. Výběrové řízení na poskytování ústavní péče (lůžkové péče), vyhlášené MZ pro
Zlínský kraj – prof. Hanuš nominuje dr. Jelínka. – proběhne 15.10.2008 na MZ ČR.
13. Volby do výboru a RK ČUS 2008 – výsledky a závěry volební komise přednesla dr.
Matoušková. Pravidla pro průběh voleb byla přijata na zasedání výboru ČUS dne 10.10.2007.
Výbor vzal na vědomí složení nového výboru. Vzhledem k rovnosti hlasů na 12. a 13. pozici
výbor rozhodl většinou 7 hlasů o rozšíření nově zvolené revizní komise na 4 členy
s rozhodujícím hlasem předsedy RK v případě rovnosti hlasů. Volební komisí bylo též
uvažováno o rozšíření revizní komise na členů 5, čímž by byl dosažen lichý počet. Vzhledem
ke středu zájmu se však dr. Anděl, který se umístil na 14. pozici, svého mandátu vzdal. Výbor
si tímto připomněl doporučení ČLS JEP, aby kandidáti do výboru či RK nebyli členy volební
komise (viz zápis z února 2007). Tato kombinace je sice dle stanov ČLS přípustná, ale dle
slov právníka ČLS JEP dr. Vacka je neetická.
14. OKU. Doc. Záťura nabídl svoji funkci předsedy OKU.
15. Dr. Rosenberg – Komise pro zdravotní pomůcky MZ. Inkontinenční pomůcky jsou
rozděleny do třech skupin – podle lehké, střední a těžké inkontinence. U lehké inkontinence
se předpokládá spoluúčast, u těžké bude úhrada posílena.

Vidi Prof. Tomáš Hanuš.

Zapsal doc. Kočvara

