Zápis z jednání výboru ČUS 9. 2. 2010
v Praze Průhonicích
Přítomni: doc. Hanuš M., doc. Jarolím L., dr. Matoušková M., prof. Hanuš T.,
dr. Rosenberg M., prof. Babjuk M., dr. Petřík A., dr. Jelínek J., J.Hiblbauer
Za RK: prof. Hora M., doc.Kočvara R., doc. Študent V.
Sekretariát ČUS: Králová V.
1. Kontrola zápisu z 24.11.2009 referuje doc. L. Jarolím
Pravidla pro účast na CEM, nesplněno
Ostatní splněno
2. Zpráva z činnosti předsedy: referuje doc. M.Hanuš
Předseda pogratuloval doc. M.Horovi k obhájení řízení ke jmenování profesorem.
Koncepce a realita: do vlastních řad
Podle předsedy členové výboru budou čelit dilematu jak skloubit preference prosazování
koncepce, zájmů oddělení i zájmů osobních. Takové situace budou nastávat vždy, když
budou uváděny do praxe nové technologie, diagnostické či léčebné postupy. Nyní se toto
týká robotické technologie, aplikace botulotoxinu a lze očekávat stejné problémy i nadále.
Nebude z řady zřejmých důvodů možné, aby všechny nové a jistě zajímavé postupy byly
automaticky lokalizovány na klinických či krajských pracovištích. Jsou i nižší pracoviště, která
mohou v některých postupech být prioritní. Výbor zatím nezaujal jasné stanovisko, příště
proto bude opět tento bod na pořadu.
EUNI
Od dr. Finsterleho přišla nabídka na spolupráci INKOBOARDu – posláním je aktualizace
vzdělávání a sdílení informací v oblasti „Inkontinence a hyperaktivního močového měchýře“
mezi gynekology a urology v ČR elektronickou formou. Za gynekologickou složku jsou
zástupci prof. A. Martan, prof. M. Halaška, doc. J. Feyereisl, dr. L. Hořčička, dr. K. Švabík,
dr. L. Krofta, za urologickou složku prof. T. Hanuš, doc. R. Zachoval, doc. J. Krhut.
EUNI o doporučení urologických a urogynekologických pracovišť, jejichž seznam by byl
umístěn na www.ordinace.cz a www.lekarna.cz. Dále nabízí službu, která má za cíl podpořit
hodnotu přednášek na konferencích a seminářích tím, že pro účastníky natočí předem
výborem odsouhlasené a doporučené přednášky a po zpracování je umístí na portál EUNI.
Výbor rozhodl uvést všechna urologická pracoviště a doporučit SUNU vystupovat ve
skupině maximálně aktivně ve prospěch urologie, jak činíme v onkourologii.
Úkol: předseda obešle ambulantní složku e-mailem a vyzve je ke spolupráci
doc. Hanuš dá webmasterovi text o možnosti publikovat autorské práce na EUNI
Akord informace o postupu spolupráce s VZP
Předseda jednal s ředitelem VZP dr. Horákem 3.2.2010 na téma spolupráce poskytovatelů
urologické péče a VZP. Jednání v pořadí druhé se týkalo možností zlepšit zjištěné
nedostatky v personálním, věcném a technickém vybavení poskytovatelů urologické péče,
které v řadě případě není dostačující. VZP je ochotna doplnit data, která nejsou veřejně
dostupná, tak aby mohl být zmapován terén urologických poskytovatelů. V této fázi je
analyzován stav privátních ambulantních poskytovatelů, výstupy se však mohou vztahovat i
na ambulance lůžkových oddělení, pokud budou pracovat za stejných podmínek jako
smluvní ambulance. Budou anonymní shromážděna data o počtu ambulantních urologů
pracujících na úvazek alespoň se blížící k 1.0, počtu pracovišť, na kterých tito poskytovatelé
pracují. Dále počtu poskytovatelů s úvazkem pod 0.50 (vedlejší pracovní poměr, paralelní
úvazky) a opět počtu pracovišť. Souběžně je v programu Akord analyzována racionalita
ambulantní urologické péče v Jihočeském regionu. Pokud se podaří dobře zvládnout

metodiku a výstupy, byla by analýza zpracována plošně. Cílem je vyselektovat
poskytovatele, kteří pracují racionálně a jsou dobře vybaveni (mají nízkou vykazovanou
indukovanou péči). VZP pak těmto pracovištím může vytvořit finanční benefity, trochu jako
obdobu v diabetologii v rámci Akord. Nebo bude hledána jiná forma finančního profitu pro ty,
kteří poskytují prokazatelně péči na vysoké specializované úrovni. Proces bude v tomto
roce probíhat systémem e-mailových informací a osobních schůzek. Pokud by se podařilo
alespoň částečně záměr realizovat, znamenalo by to zkvalitnění ambulantní urologické péče
a finanční přínos pro většinu ambulantních poskytovatelů. Předseda upozornil na ročenky
VZP, kde je řada poučných a zajímavých dat i o urologii.
Akreditační komise
Všichni navržení členové byli seznámeni s povinnostmi člena akreditační komise a odeslali
předsedovi ČUS podepsaný souhlas i závazek aktivní práce v AK, což je předpokladem
jejich členství v AK. Seznam navržených členů AK v příloze. V AK pro dospělé i děti je
členem doc.R.Kočvara, pokud je to možné, výbor doporučuje, aby zastával funkci předsedy
obou urologických AK z důvodů harmonizace postupů.
SAU
16.1.2010 proběhla pracovní konference SAU v hotelu International v Brně za hojné účasti.
Informace je na stránkách SAU a v urologii pro praxi. Pro výbor byla vyňata následující
informace:
Doc. R.Zachoval (FTN Praha) jako předseda OS Gremium primářů a přednostů lůžkových
zařízení přednesl instruktivní sdělení o poslání a cílech této nové organizace urologů. Zdá
se, že by tím SAU konečně získal partnera k řešení otázek společného zájmu, především
organizačních. Jde o problémy, které žeší i výbor ČUS, ale nelze probírat na výroční
konferenci. Jejich řešení je důležité pro náležitou funkci urologické péče. Cílem je vzájemná
spolupráce mezi lůžkem a ambulancí při diagnostice, léčbě i sledování, omezení duplicit,
práce lůžkových lékařů v privátních ambulancích a ambulantních lékařů na lůžkových
odděleních a další. Schůze Grémia bude v březnu a zástupci SAU budou pozváni. Měla by
být zachována spolupráce s lůžkovou složkou.
Na programu konference SAU byly i Informované souhlasy pro ambulantní složku, které
původně měl zpracovat pověřený člen výboru. Auditorium projevilo zájem o tyto souhlasy a
prim. Hiblbauer pro ambulantní složku zpracuje příslušnou verzi.
Výběrová řízení
Doc. Hanuš s oběma místopředsedy vytvořil a rozeslal dopis pro zdravotní rady krajů, zdr.
pojišťovny, MUDr. Hellerové (MZ) a MUDr. P.Horákovi (VZP). Dopis upozornil na aktuální
stav urologických zdravotnických zařízení, kdy 20% lůžkových oddělení nemá především
počet kvalifikovaných lékařů odpovídající koncepci oboru, zatímco v ambulantních zařízeních
není vždy v pořádku technické vybavení a požadovaná dosažitelnost. Dále byl vznesen
požadavek vypisovatelům výběrových řízení (VŘ), aby v případě VŘ byl požádán výbor
ČUS o vyslání delegáta. Požadavek mají směřovat na sekretariát ČUS.
Výbor souhlasí, že delegát bude člen výboru, může však za sebe vyslat zmocněného člena,
který bude informovaně prosazovat dodržení požadavků koncepce oboru při VŘ.
Výbor byl informován o odpovědích ze 7 obeslaných míst.
Úkol: Předseda obešle kraje sumarizující odpovědí a dále se zúčastní jednání na Svazu
zdravotních pojišťoven v této otázce.
Manpower questionaire EBU (Q EBU)
Vyplněn a odeslán Q EBU, který byl zaměřen na mapování cash office urologists. Předseda
přidal návrh na mapování smluvních praxí v rámci EAU.
Honorování práce pro ČUS
Práce členů výboru i RK pro ČUS je individuálně objemově rozdílná, avšak časově náročná.
Vzhledem k dobrým výsledkům hospodaření v roce 2009 navrhl pokladník tuto práci

honorovat. Odměny by byly proveditelné jen při pozitivní hospodářské bilanci. V širších
souvislostech je vhodné posoudit stávající práci honorování členů obce vůbec.
Pro vyslovené výhrady, především zdůrazňující , že jde o funkci čestnou, nebylo
rozhodnuto, nutno zjistit názor obce.
Úkol: předseda prověří zda vůbec, a jak, v této otázce pokračovat.
56. a další výroční konference
56. a 57. výroční konference ČUS jsou v základních parametrech ošetřeny, viz minulý zápis,
Na schůzi výboru 4.5. bude posouzeno, zda jsou stanovené požadavky splněny.
Předloží A.Petřík
New ESU course: office urology
Jde o první ESU kurz zabývající se problematikou ambulantní péče
New: EAU’s Office Urology:
Safe Outpatient Operations: How and Where?
Chair: Helmut Haas, Heppenheim. Miroslav Hanus, Prague
Faculty: Lars Grenabo, Gotenburg. Maurice-Stephan Michel, Mannheim.
3. Zpráva pokladníka: referuje dr. M. Matoušková
Stav fondu JEP k 30.12.2009 5 293 504Kč
Výsledek hospodaření
- 1 650 928Kč
Výsledek vzdělávacích akcí - 627 185Kč
Partnerské smlouvy
3 433 333Kč
Celkem
6 448 724Kč
Vzhledem k finanční krizi je problém se sháněním nových sponzorů. Předseda intenzivně
kontaktuje možné partnery.
Revizní komise prohlásila 55.výroční konferenci za finančně v pořádku uzavřenou.

4. Nejlepší publikace: referuje doc. L. Jarolím
Doc. Jarolím vytvořil návrh pravidel pro vyhlášení nejlepší publikace:
Vyhlášení soutěže bude oznámeno v časopise Česká urologie a na web stránkách ČUS 6
měsíců před výroční konferencí,
přiděleno může být každé práci členem poroty celkem 10 bodů, minimální průměrný počet
bodů k dosažení příslušné ceny je následující:
být celkem 10 bodů
1.cena: 7 bodů
2.cena: 6 bodů
3.cena: 5 bodů
Kategorie:
Původní práce v časopise s impact factorem
Původní práce v časopise bez impact factoru
Postgraduální učební text
Monografie
Výše ohodnocení bude stanovena výborem ČUS při jeho zasedání v závislosti na finančních
možnostech v aktuální situaci
Vítězné práce budou zveřejněny na www.cus.cz
Návrh doc.Hanuše na ocenění pouze čestným diplomem byl zamítnut
Úkol: doc.Jarolím obešle opět členy výboru s návrhem na ohodnocení
Klatovy, zřízení nového urologického oddělení :
Doc.Jarolím formuloval stanovisko výboru České urologické společnosti, který byl zaslán na
krajský úřad Plzeňského kraje k rukám MUDr. Dvořákové. Výbor nevidí jednoznačnou
potřebu vzniku oddělení, rozhodnutí o otevření ale není v jeho kompetenci. Výbor však žádá,

pokud bude oddělení otevíráno, aby bylo předem smluvně dlouhodobě zajištěno personální
obsazení kvalifikovanými urology s plnými úvazky na oddělení. V opačném případě výbor
nebude sto garantovat náležitou péči tohoto oddělení a při event. soudních sporech musí
vycházet z tohoto upozornění.
Vyjádření výboru k záštitě ČUS 12. ročníku Moravského urologického sympozia
Výbor s udělením záštity souhlasí, podmínkou je zaslání definitivního programu do
24.2.2010
Úkol: doc.Študent definitivní program zašle do tohoto termínu dr. Jelínkovi
Ekonomický audit provozu urologických lůžkových zařízení.
Předseda ČUS obdržel dopis, že se Grémium primářů a přednostů urologie (GPPU) na
základě názoru svých členů rozhodlo nechat vypracovat objektivní ekonomický audit provozu
urologických lůžkových zařízení. Dopis uzavírá věta: Rádi bychom touto cestou k naší
iniciativě přizvali výbor České urologické společnosti. S pozdravy, doc. MUDr. Roman
Zachoval, PhD, předseda GPPU
Ve výboru se touto problematikou se dlouhodobě zabývá dr. Petřík. Výbor ČUS
v současné době připravuje i další kroky stran ekonomických kalkulací úhrad, o kterých po
definitivním upřesnění bude informovat všechny členy.
Výbor vítá všechny iniciativy, které mohou vést ke zlepšení finanční i materiální situace ve
zdravotnictví.
Úkol: doc. Jarolím rozešle návrh odpovědi mezi členy výboru, kteří se k tomu vyjádří a pak
formuluje definitivní stanovisko.
5. Aktuální stav v akreditacích a způsobilostech: referuje prof. T. Hanuš
Dále bude preferován samostatný kmen, což by ovšem v podstatě znamenalo návrat k I. a II
atestaci. Z důvodů větší průchodnosti by se urologové přiklonili ke společnému
chirurgickému kmenu. Stávají stav námitkuje většina odborných společností. Takto bylo také
formulováno stanovisko AK MZ pro urologii, odeslané na MZ
Stanovisko bylo schváleno na zasedání akreditační komise pro urologii dne 15.1.2010 a
podpořeno výborem ČUS. Stanovisko pak dodatečně schválili členové výboru České
urologické společnosti ČLS JEP a Oborová komise pro urologii Vědecké rady ČLK 9.2.2010.
Obě tyto složky upřednostňují zavedení samostatného urologického kmene (varianta 2B).
Náplň nástavbového oboru intenzívní medicína
Výbor ČUS byl opětovně požádán Odborem vzdělávání a vědy MZ o aktivní účast při
přípravě nástavbového oboru intenzivní medicína. Avšak již v říjnu 2009 prof. T. Hanuš
zaslal požadované připomínky výboru prof.Ševčíkovi. Žádná jiná odborná společnost na
výzvu nereagovala, proto dochází k novému obesílání s žádostí o spoluúčast. Předseda o
této duplicitě informoval referentu MZ. MZ poslalo omluvný e-mail.
CEM
V letošním roce se CEM uskuteční v Bratislavě.
Úkol: prof. Hanuš vytvoří pravidla přihlášení, kdo nesplní daná pravidla, nebude jeho účast
akceptována a finančně podpořena. Pravidla budou dostupná na webu cus.cz a vyvěšení
oznámeno obvyklou cestou. Za výbor patří CEM do garance prof.Hanuše. Prof. Hanuš
upozorní neodkladně odpovědnou osobu v EAU za CEM o nutnosti včasného oznámení
přijatých prezentací. To je důležité vzhledem rozdílnosti poplatků za účastníky, které hradí
výbor. Dr. Petřik navrhuje složení jistiny, což by vedlo k větší odpovědnosti zájemců.
Rozhodující bude znění pravidel. Garant formuluje po CEM informace o průběhu mítinku
přednostům vysílajících oddělení (což se letos nestalo). Technickou stránku pak zajistí
sekretariát ČLS JEP a ČUS.
Termín: do výboru 4.5.2010 ( bylo úkolem již na minulý výbor, kdy bylo konstatováno mnoho
problémů kolem naší účasti na CEM Ljublana))

Rezidenti
Pro rok 2010 bylo z MZ přiděleno urologii 14 rezidentských míst. Výbor upozorňuje AK
(doc.Kočvaru), že při doporučování konkrétního místa je nutno respektovat zprávu dr.
Petříka informující, že téměř 20% lůžkových zařízení nenaplňuje požadavky koncepce, tudíž
sem rezidentská místa nemohou být přidělována.
Úkol: doc. Kočvara pošle neprodleně na sekretariát ČUS informace o podávání žádostí o
přidělení rezidentského místa na konkrétní pracoviště. Tuto informaci sekretariát obratem
distribuuje na lůžková oddělení. Dosud byla informace předána na GPPU, avšak všichni
členové GPPU informaci neobdrželi.
6. Zpráva z lékové komise ČLS JEP: referuje dr. M. Matoušková
Odbor
ná společnost se bude podílet na vytváření lékových quidelines, seznam výhradně
nemocničních léků. Členové výboru i RK byli vyzváni k připomínkám. Avšak nikdo
nereagoval.
Botox je v neurourologii indikován off label. Předpokládaný počet pacientů 300 ročně navrhla
SUNU a byl akceptován. Požadavek LK je snížit počet center na 7 a určit garanta, který bude
na centra Botox rozdělovat a evidovat. Celkový objem nebude překročen.
Úkol: dr. Matoušková neprodleně osloví doc. Zachovala se žádostí, aby SUNU předložila
návrh 7 center a jmenovala garanta. Pokud SUNU nepředloží finální návrh do 23.2., pak
léková komise nebude o botulotoxinu jednat. Požádán doc.Krhut, aby se zúčastnil jednání
LK
Předseda a M.Matoušková se zúčastní 2.3. jednání s dr. Soharovou na VZP o
pomůckách pro jednorázovou katetrizaci, instilagelu Almet, výplachových roztocích BBraun a
aktuálních problémech v této otázce.
Příprava 56. výroční členské schůze ČUS 2010: referuje dr. A. Petřík
Místo konání: Top Hotel
Termín konání: 6. – 8. 10. 2010
Prezident: as. dr. Petřík
Výkonný sekretář: doc.MUDr.Študent
Vědecký výbor: habilitovaní členové výboru a RK ČUS, dr. Petřík navrhuje jako předsedu
doc.Jarolíma - jednohlasně odsouhlaseno, doc. Jarolím přijal
Financování – specifikace podílu ČUS
650 000Kč za platinového sponzora
200 000Kč za zlatého sponzora
rozpočet ve výši 3,6 – 3,9 mil Kč
rozdělení zisku 50 – 50%, prodělek 0 -100%
příspěvky firem
obeslání vystavovatelů z roku 2009 nabídkou na rok 2010
výstava 10 000Kč za 1 m2
Návrh: přednášky sester se budou hodnotit ex post, ceny bude dávat farmaceutická firma,
dále budou oceněny přednášky rezidentů a postery
Úkol: členové výboru zašlou dr. Petříkovi návrhy na hosta
Kastrace: referuje dr. Petřík
MZ oslovilo výbor k vyjádření k Doporučenému postupu při provádění chirurgické kastrace
v souvislosti s parafilně motivovanými sexuálními delikty
Předběžná odpověď předsedy:
Dobrý den
Přiloženou informaci o kastraci (v příloze) jsem obdržel 4.ledna a dnes jsem byl telefonický
kontaktován ředitelkou dr.Pánkovou o názor a vyjádření Urologické společnosti. což plně
odpovědně nelze.

Informace k provádění kastrace byla předána členovi výboru, do jehož kompetencí
záležitost spadá (as.MUDr.A.Petřík, PhD). Výbor schválí konečné stanovisko na schůzi
9.2.2010.
Protože dr. Pánková z důvodů spěšnosti chtěla znát názor do 8. ledna, mohu jen
konstatovat:
Výkon v této indikaci požaduje sexuolog. Ten je tedy povinen pacienta informovat o
okolnostech, které jsou obsahem přiloženého informovaného souhlasu. Předpokládáme
tedy, že pacient přichází k urologovi, do jehož výlučného operačního rejstříku výkon spadá,
je poučen a souhlasící k operací. Urolog provede vlastní výkon a další sledování je opět u
sexuologa. S tím souvisí i sledování projevů hypogonadismu tam. Výlučnost provádění
výkonu urologem potvrdil, dle prohlášení paní ředitelky Pánkové, prof. MUDr. Ryska za
Chirurgickou společnost.
Dále předpokládáme, že popis dopadu kastrace do sexuality nemocného je sexuologem
formulován profesionálně správně.. K tomuto jako urologové nechceme nic dodávat.
Toto je stručné vyjádření vzhledem zmíněné časové tísni. Nicméně výbor ČUS si vyhrazuje
dodat schválené stanovisko až po schůzi výboru.
S pozdravem doc.MUDr. M Hanuš,CSc
Úkol: dr. Petřík zašle doc. Hanušovi návrh finální odpovědi
Aktuálně z OKU: referuje prof. M. Babjuk
Prof. Babjuk poslal písemnou námitku prezidentovi Komory dr. Kubkovi na průběh
výběrového řízení pro ZP Media, kdy zástupce Komory dr. Knajfl hlasoval pro přijetí smluv i
pro ta urologická oddělení, která průkazně nemohou zajistit náležitou péči. Na tuto
skutečnost byl dr.Knajfl předem výslovně upozorněn delegátem výboru ČUS, as.A.Petříkem.
Dr. Kubek naši námitku nepřijal.
Úkol: předseda vyjádří nesouhlas s odpovědí dr. Kubka a požádá o vyjádření předsednictvo
Komory.
Termín: neodkladně
Robotika: referuje prof. M. Babjuk
Prof. Babjuk sestavil soubor otázek, které by měly mapovat postavení a rozvoj robotiky v ČR.
Bylo obesláno 11 předních urologů. Bohužel v termínu odpověděl čtyři. Ač neosloven,
poslal odpověď dr.Řehák z Hospimedu.
Bylo zdůrazněno, že nyní je v ČR 9 robotů v 8 nemocnicích (Ústí n/L 2x). Současné
rozmístění je chaotické, není racionální a je výsledkem individuálních iniciativ. Prof.Babjuk
definoval zásady, které by měly platit pro umístění této technologie, což v současném
rozmístění není splněno. Tato kriteria by měla být argumentem pro ZP při uzavírání smluv.
Předseda a as.Matoušková vyjádřili názor, že by počet smluvně zajištěných robotů neměl
přesáhnou t10, protože jde o technologii, jejích přednosti dosud nikde nebyly prokázány,
avšak jsou mediálně propagovány jako potvrzené. Jde v podstatě o klamavou reklamu.
Dalším důvodem je stávající ekonomická situace našeho zdravotnictví.
Výbor neformuloval stanovisko, obdržel návrh prof. Babjuka večer před schůzí
Úkol: Návrh prof. Babjuka bude rozeslán k diskuzi, provede předseda
Termín: co nejdříve
11. Licence a zkoušky primářů: referuje prof. M. Babjuk
Vědecká rada v současné době přijala zkušební řád, který je přístupný na webu ČLK.
Zkouška kopíruje požadavky na praktické znalosti na úrovni 2.atestace. V současné době
jsou 2 přihlášení, byla sestavena tříčlenná komise zkoušejících. Prof.Babjuk, doc.Jarolím,
doc. Zachoval
Úkol: prof. Babjuk bude průběžně výbor informovat.
12. Spolupráce s ČOS: referuje prof. M.Babjuk
ČOS plánuje další onkoforum 20.5.2010, téma nádory ledvin – setkání s plátci a médii.

Je zde možnost prezentace – návrh prof.Babjuka: Efektivita časné diagnostiky a léčby a
porovnání efektivitou chemoterapie
Úkol: tým pod vedením prof.Babjuka (dr.Matoušková, prof. Hora) připraví podklady na
prezentaci na onkoforum
13. Časopis Česká urologie: referuje prof. M. Hora
Připravují se do tisku další čísla, spolupráce zatím běží bez výraznějších problémů.
14. Sekce referuje prim. J. Hiblbauer
Sekce vyvíjejí aktivní činnost, sekce onkologická by svoji bohatou činnost měla lépe
prezentovat na webu cus.cs.
ISSAM
Doc.Hanuš, který je také zakládajícím předsedou České společnosti pro zdraví seniorů,
afiliované v ISSAM (International Society for Study of the Aging Male), nadále z pracovních
důvodů nemůže tuto funkci náležitě plnit. Požádal dr. Zámečníka, aby se této funkce ujal.
Ten souhlasil. S předsednictvím je spojena trvalá funkce člena vědeckého výboru ISSAM,
která by měla na dr. Zámečníka také přejít, pokud budou splněny formální náležitosti.
Urologická společnost Normandie
Generální sekretář této společnosti, dr. Jean Velicy, každoročně pořádá pro své členy krátký
výlet do zahraničí s cílem setkat se s kolegy v dané zemi, vyměnit si zkušenosti, navázat
kontakty, Členy jsou všichni urologové v Normandii privátní i státní, terénní i akademici.
Plánují příjezd 20. srpna. Výbor pověřil prim. Hiblbauera být styčným zástupcem výboru a
pomoci akci realizovat.
Úkol: prim.Hiblbauer osloví French Urologists
15. Webmaster: referuje dr. J. Jelínek
Webové stránky fungují bez výraznějších problémů, jejich činnost se zdárně rozběhla.
Všichni, kteří chtějí zveřejnit nějaké informace na webu jsou žádáni, aby tyto podávali
webmasterovi v náležitém tvaru.
16. Sekretariát: referuje V. Králová
Korporátní členství EAU za rok 2009 bylo dvěma úhradami z důvodu pozdního přihlašování
členů. Úhrada proběhla v 11/2009 a 1/2010 oboje se zpožděním, neboť EAU stále používá
starou adresu na faktury. Nebyly z toho vyvozeny žádné finanční sankce.
Členská základna vedená v ČLS JEP má v současné době 661 členů, v elektronické
databázi obnovilo svá data po opakovaných písemných výzvách 493 členů. V několika
následujících dnech budou rozesílány složenky na platbu členských příspěvků. Výbor
rozhodl, že členský příspěvek do EAU za korporátní členství bude hrazen pouze těm členům,
kteří budou aktualizovat svoje data na webu ČUS.
Noví členové:
MUDr. Robert Szabo – urolog.oddělení nemocnice T.Bati, Zlín.
Výbor jednohlasně souhlasí s přijetím nového člena
Úkol: nahlásit na ČLS JEP, V. Králová
17. Různé:
- Dr. Bartoňková MOU, dopis stěžující si na nekvalitní provádění punkčních nefrostomií
urology – referuje doc.L. Jarolím
Doc.Jarolím formuloval odpověď požadující uvedení konkrétních případů, aby mohl stav být
posouzen. Tento dokument byl schválen výborem a zaslán dr. Bartoňkové.

- Setkání dětských urologů Dříteč – referuje doc. R. Kočvara
Vznesen požadavek umístění informace na web.
- DUG – referuje doc. M. Hanuš
Prezident Německé urologické společnosti, prof Weidner, poslal zvací dopis na podzimní
kongres.
Delegováni jsou dr.Čapoun a dr. Klečka, kteří se spojí se sekretariátem DUG a budou blíže
informovat o spolupráci.
- Zasedání EBU Výbor schválil cestu pro dr.Petříka a prof. Horu
- Výbor obdržel žádost prof.L.Roba o schválení kódu 76133 kalibrace uretry u ženy
Obdržen dopis přednosty Gynekologicko – porodnické kliniky FN Motol, prof.
MUDr.L.Roba,CSc., s žádostí o schválení možnosti vykazování v odbornosti 603. Výbor
neschvaluje. Specializovaná urologická vyšetření, která potřebují urogynekologové pro
indikaci výkonů jejich profese, zajistí urologická pracoviště, jejichž dostupnost a sít je
dostatečná. Sekretariát pošle dopis prof.L.Robovi.
- Čestné členství
Výbor uděluje čestné členství ČUS prim. Calábkovi k jeho 80. narozeni nám.
Úkol: Technicky zajistí sekretariát.
Program schůze obsahoval 48 příloh, které měli (vyjma jedné) členové výboru a RK
k dispozici týden předem. Všechny body byly projednány.
Příští schůze výboru 04.05.2010 – Parkhotel Průhonice a tamtéž následující schůze
22.6.2010. Oboje od 15.00hod.
Další schůze výboru 08.09.2009 – Parkhotel Průhonice
Zapsala: V. Králová, dr. M. Matoušková
Schválil: předseda ČUS ČLS JEP doc. M. Hanuš
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