Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 10. 2.
2009 v Praze

Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 10.02.2009 v Praze – Průhonicích

Přítomni: doc. Hanuš M., doc. Jarolím L., prim. Hiblbauer J., dr. Matoušková M.,
prof. Hanuš T., dr. Rosenberg M., doc. Babjuk M., dr. Petřík A., dr. Jelínek J.
Za RK: doc. Hora M., doc. Študent V, doc. Kočvara R.
Sekretariát ČUS: Králová V.

. Kontrola zápisu z 10. 8.2008, 10.12.2008 referuje doc. L. Jarolím



Trvá úkol upravit speciální endoskopie

2. Zpráva předsedy referuje doc. M. Hanuš







Schváleny paušály pro volání mobilními telefony pro předsedu ve výši 800 Kč a pro
místopředsedy 500 Kč měsíčně
Na vědomí výboru dána předávací zpráva majetku ČU novému předsedovi.
Zpísemnosti předán pouze seznam členů a zápisy jednání výboru. Zpráva konstatuje
absenci vedení průběžné dokumentace (včetně kopií pokladních dokumentů). Tento
stav velmi komplikuje práci nového předsedy.
Na nábytek nepřevedený do nového sekretariátu je třeba vytvořit darovací smlouvu
pro Urologickou kliniku Ke Karlovu 6, Praha 2 - realizace září 2009 dle sdělení prof.
T. Hanuše. Zatím tam deponováno
Místnost nového sekretariátu ČUS - oficiální statut, vytvořena podnájemní smlouva za
symbolickou cenu 1500Kč - odsouhlaseno.





Sekretářka má nyní stanovenu pevnou pracovní dobu vsídle ČUS Urocentrum Praha,
dále stanovenou náplň práce a je dosažitelná na pevné telefonní lince nebo služebním
mobilu (vdůležitých věcech i mimo pracovní dobu), podrobnosti - web cus.cz
Výbor obdržel abdikační dopis doc. Fialy. Výbor odmítl tento dopis vyvěsit na
oficiální stránky ČUS (jak požadoval doc. Fiala). Výbor ČUS si vyhrazuje právo
nezveřejnit na webu ČUS členy zaslané dokumenty, které svým obsahem odporují
etickým a kolegiálním principům lékařského stavu.

Úkol: Vypracovat a definovat podmínky a pravidla pro to, co může webmaster vyvěsit na
oficiální stránky bez souhlasu výboru a předsedy a co musí projít schválením - doplnit do
znění stanov.
Termín: neodkladně, provede předseda




Jednání doc. Hanuše a prof. Vorlíčka (předseda ČOS) dne 23.1.2009 - dohodnuto, že
spolupráce ČUS a ČOS je důležitá, urolog by měl mít zachovánu maximální paletu
diagnostických a léčebných výkonů. Byl souhlas prof. Vorlíčka sobnovou
certifikovaných kurzů, dřívější onkologické atestace urologů - výbor souhlasí.
Jmenován stálý zástupce ČUS ve výboru ČOS, doc. Babjuk M, výbor jednohlasně
schválil.

Mandát: dotvořit program spolupráce (maximální rozsah onkologické péče u urologa).
Dosáhnout realizace certifikovaných kurzů. Zásadnější rozhodnutí konzultovat s výborem


Dále jednal doc. MUDr. Hanuš sdr.P. Vepřekem (ředitel odboru strategie VZP) - o
těsnější spolupráci při racionalizaci urologické péče. Ktomu jsou potřebná data VZP.
Dr. Vepřek souhlasil se zařazením spolupráce do projektu Akord, který probíhá vkraji
Karlovarském, Plzeňském, Budějovickém a Moravskoslezském (Třinec). Informatici
VZP dohledají a zpracují požadovaná data o frekvencích některých výkonů a o práci
lékařů vlůžkové i ambulantní složce. Asi bude u technických důvodů problém data
předat IBA (doc. Dušek).

Úkol: dopracovat zadání, nechat oponovat doc. Jarolím L., prof. Hanuš T., dr. Rosenberg M.,
dr. Petřík A.
Termín: do 3 týdnů, základní znění vypracuje předseda
3. Zpráva pokladníka referuje dr. M. Matoušková
Pokladník seznámil se celkovým stavem fondu: 6 450 000Kč
Dlužní sponzoři v současné době jsou SCA, Zentiva a Hartmann za rok 2008.
EBU povinné poplatky hradí výbor částkou 46 000Kč. Mimo poplatků za korporátní členství.
Úkol: pokladník - osloví dr. Anděla, jakou formou je platba evokována a jaké byly platby od
založení korporátního členství (není dokumentace).
pokladník upozorní dlužníky za sponzorství.

Termín - neodkladně

4. Korporátní členství v EAU: referuje doc. M. Hanuš
Odeslán dopis předsedy J. Hatzmann - (sekretariát EAU), vyžádán kontakt na osobu se kterou
je možno projednat oficiálně otázky formy a podmínek korporátního členství ČUS. Ověřit zda
lze dostávat pouze elektronické formy publikací EAU a v jaké ceně. Členská obec měla dva
roky zdarma členství a každý měl možnost posoudit přínos členství v EAU. Nyní bude
členství individuální, výbor zájemcům přispěje. Podmínkou je řádné placení členských
příspěvků. Definitivní rozhodnutí po jednání předsedy ČUS s prof. Abrahamssonem,
(20. březen 2009, Stockholm).


Aktualizace členské základny: do konce února bude odeslán aktualizační oběžník a
kněmu přiložena otázka korporátního členství a další informace. Vypracuje předseda.

5. Partnerské smlouvy: referuje doc. M. Hanuš
v současné době jsou platné partnerské smlouvy - Hartmann Rico do 03/2011, SCA Hygiene
do 12/2010, Zentiva 04/2011, Novartis 06/2011, Astra Zeneca 10/2011. Není platinový, ani
zlatý sponzor. Tato situace vede k velmi omezenému přísunu financí do výboru.
Úkol: Předseda při jednání s firmami bude hledat další atraktivní podmínky pro potenciální
sponzory (výhody a jistoty v rámci pro poskytování záštit, spolupráce s uváděním nových
preparátů nebo při změně úhrad, snížení rizik individuálních akcí firem s lékaři aj).
Úkol: doplnit znění partnerských smluv. Vytvořit sazebník za posudek na lék pro farmafirmy,
odstupňovat s přihlédnutím k partnerství.
Termín: znění navrhne předseda, do 14. 4.09, projde čteními průběžně

Reklama při kongresech o přestávkách v hlavním sále pouze oficiální sponzor. Sankcionování
firem za paralelní firemní akce na kongresech.
Úkol: pokračovat v jednání s potenciálními partnery a doc. M. Hanušem
Termín: průběžně
6. Záštity výboru pro vzdělávací akce pořádané urologickému subjekty.
Je třeba, aby pořadatel předložil program, zajistil kvalitu i jeho dodržení. Výbor toto bude
pečlivěji sledovat.
Úkol: definovat pravidla poskytování záštit. Navrhne předseda.
Termín: do 14. 4.2009, nechat projít čteními.

7. Výbor ČUS v orgánech EAU
Nejsou obsazeny možné funkce v orgánech EAU. Upřesnit stávající zastoupení a dát na web.
V současnosti doc. Kočvara v sekci dětská urologie, dr. Petřík v EBU. Zde je jedno
neobsazené místo: navrženi - oslovení doc. Zachovala, dr. Beleje, doc. Hory, doc. Študenta
doc. M. Hora místo přijal.
Úkol: vyjmenovat členy ČUS ve funkcích v zahraničních odborných společnostech. Sestaví
doc. Jarolím, informace o zástupci ČUS v EBU, doc. M. Horovi, předá dr. Petřík na příslušná
místa.
Termín: do 14. 4.2009
8. Rozdělení kompetencí


lůžková zařízení referuje doc. L. Jarolím

doc. Jarolím: publikační, přednášková a zahraniční aktivita
prof. Hanuš: akreditace pracovišť a postgraduální edukace
doc. Babjuk: ČLK, ve spolupráci s as. Petříkem koncepce a doporučené postupy
dr. Petřík: koncepce oboru, doporučené postupy a výběrová řízení na lůžková oddělení


ambulantní zařízení referuje doc. M. Hanuš

prim. Hiblbauer: Smluvní politika, pojišťovny. Medicínsko-právní problematika. Sekce
dr. Rosenberg: Doporučené postupy ambulantní, výběrová řízení (ambulantní složka),
kooperace ambulance x lůžko x PL. Spolupráce SSL, SAU, OKU. Informované souhlasy
dr. Matoušková: pokladna, kategorizační komise. Interdisciplinární spolupráce.
9. Stanovy ČUS
Byly vytvořeny Stanovy ČUS , dvakrát oponovány a na výboru schváleny. Znění bude
předloženo orgánům ČLS JEP, pak vyvěšeno. Na výroční konferenci budou předloženy
členské schůzi k připomínkám a schválení.
Úkol: předseda odešle na ČLS JEP
Termín: neodkladně
10. Zpráva o úkolech z dřívějších jednání výboru referuje doc. Jarolím





Probrány úkoly vyplývající ze zápisů výborů ČUS 2008, zamítnut auditor výročních
konferencí, placený výborem. Jmenována skupina doc. M. Hora, dr.A.Petřík a
pokladník dr. M. Matoušková, kteří vytvoří auditní komisi a provedou kontrolu
závěrečného účtu konference (týká se i konference vHradci Králové).
Smlouva sGalénem - pracovní skupina (Anděl, Babjuk, Hora, Petřík) provedla
kontrolu. Nebyla vzápise nalezena.

Úkol: dr. Petřík vyhledá písemnou zprávu o této kontrole



Na cenu předsednictva ČLS JEP byl nominován dr.Kolombo - neumístil se.
Dr. Babjuk určil priority spolupráce sIBA (doc. Dušek), záznam nebyl nalezen

Úkol: doc. Babjuk vyhledá.
Termíny: na výbor 14. 4.2009
11. Akreditace referuje doc.M. Hanuš
Výbor nemá z dřívějška žádné písemné informace z jednání akreditační komise pro urologii,
ačkoli jsou zde projednávány otázky zásadní důležitosti, týkající se celé obce urologické.
Výbor by měl znát obsah jednání AK, a mít možnost závěry či doporučení ovlivňovat.
Úkol: prof. T. Hanuš dodá seznam členů akreditační komise a bude dodávat písemné zprávy
z jednání AK.
Termín: na výbor 14.4.09 a dále průběžně
Doc Kočvara předložil zápis zasedání akreditační komise dne 29.1.2009 (příloha)
Úkol: doc. Kočvara rozešle e-mailem členům výboru otázky vyplývající z jednání,
které by měla AK řešit, či kde je problém k diskuzi. V návrhu je i zkrácení základní
urologické přípravy ze šesti na pět let - výbor se zkrácením souhlasí.
12. OKU ČLK referuje doc. M. Babjuk
Doc. M.Babjuk byl jmenován předsedou OKU
Zhodnotil stávající činnost OKU jako zcela nedostatečnou, zaměřenou jen na vypracovávání
posudků a stanovil základní priority činnosti OKU





Vztahy splátci zdravotní péče, státními orgány - úhrady apod.
Kontinuální vzdělávání - od 2. pololetí zahájit organizaci postgraduálních kursů
Přínos kreditů a jejich organizace zhlediska ČLK. Validita kreditů není pro lékaře
atraktivní, nemá stimulující účinek
Akreditace

doc. M. Babjuk se v příštím týdnu (do 16.2.2009) zúčastní Vědecké rady ČLK, podá
písemnou zprávu
Úkol: dát jako bod programu na výbor 14.4.09

13. Koncepce urologie referuje dr. A. Petřík - příloha č. 11
V minulém týdnu se dr. Petřík a doc. Babjuk zúčastnili jednání na MZ. Dr. Petřík rozešle
vyjádření k pracovnímu návrhu vyhlášky (e-mail MZ z 20.1.2009), kterou se stanoví
požadavky na minimální technické a personální vybavení. Nechá projít čteními a uzavře.
Úkol: závěr poslat na MZd
Termín: odeslat do 25.2.2009 na MZ, pak dát na výbor 14.4.09
14. Kategorizační komise referuje dr. M. Matoušková
Informační dopis ze SÚKLu, výrazně upozorňující na porušování vyhlášek firmami, které
poskytují lékařům nepovolené odměny za protislužby. Je to riziko pro firmy i lékaře.
Úkol: webmaster: vyvěsit dopis SÚKLu na web, dodá dr. Matoušková
Po dohodě s Ratiopharm bude do 31.12.2010 k dispozici Nitrofurantoin ve stejném balení a
ceně jako doposud
ČUS jako organizační složka ČLS byl osloven prof. Švihovcem s žádostí MZ o vypracování
tří seznamů léčiv:


1. seznam léčivých přípravků, které bude možno uvolnit na výdej bez lékařského
předpisu návrh: žádný přípravek

2. seznamu přípravků určených pouze pro hospitalizované pacienty
návrh: žádný přípravek
3. seznam přípravků, jejichž používání je z hlediska odborného nevhodné
návrh: žádný přípravek ani skupina
Výbor souhlasí s návrhem MUDr. Matouškové
15. Zpráva správce webu referuje doc. M. Hanuš
Předvedena pracovní verze nových stránek www.cus.web. Tato úprava umožní informace
veřejnosti o urologických onemocněních, diskuzi členů obce s výborem a vnitřní diskuzi
členů výboru. Výbor doporučil drobné úpravy titulní strany grafické i formální
Úkol: všichni členové výboru zašlou e-mailem (do týdne) připomínky k vizuální podobě web
stránek, doc. Hanuš pak sesumarizuje a předá k dotvoření
Termín: nové stránky by měly být funkční od 14. 4.2009. Odpovídá: předseda
16. Česká urologie referuje doc. M. Hora

ČU se stále potýká s nedostatkem kvalitních příspěvků. Stávající stav je neuspokojivý a
snižuje odborné renomé ČUS. Výbor souhlasí, aby redakční a výkonná rada měly uhrazenu
činnost, podmínky budou upřesněny. Znovu bylo apelováno především na přednosty a
vedoucí lékaře lůžkových oddělení, aby otázku udržení kvality ČU považovali za profesní
čest našeho stavu.
Úkol: doc. M. Hora dotvoří Pravidla pro vydávání ČU, včetně smluvních podmínek pro
participující urology. Pravidla nechá projít čtením jako Stanovy.
Termín: doc. M. Hora předloží finální verzi na výbor 14. 4.2009
17. Sekce referuje prim. J. Hiblbauer
Současný stav je nepřehledný a spíše ze zápisů svědčí o nečinnosti
Jmenovitě nejsou uvedeni členové sekce, každá jednotlivá sekce musí mít svého předsedu
Úkol: prim. Hiblbauer osloví stávající předsedy sekcí, aby podali informace o organizaci a
činnosti sekce.
Termín: prim. Hiblbauer - na výbor 16. 6.2009 uvést sekce a komise do souladu se stanovami
18. Pravidla pro pořádání konferencí referuje doc. L. Jarolím
Doc. Jarolím předložil oponovaná Pravidla pro pořádání konferencí. Pravidla výbor schválil,
budou ještě doplněna o ustanovení, že firmy nesmějí pořádat neoficiální setkání urologů
v místě a době konání výroční konference
Úkol: doc. Jarolím - doformulovat dle znění pokynů EAU pro kongres EAU ve Stockholmu.
Termín: 14. 4.2009 doplnění nechat schválit výborem, jinak jsou Pravidla platná
19. Výroční konference referuje doc. L. Jarolím
Agentura Nucleus oznámila 10.2.2009, že provozovatelé kongresových prostor v Krumlově
nedodrželi smlouvu a nezabezpečili nasmlouvané kapacity. Jako náhradní město konání
navržena Praha, místo vybere doc. Jarolím, datum konání bude zachováno 7. - 9.10.2009,
Termín: průběžně, odpovídá: doc. Jarolím, dr. Petřík
20. Ceny ČUS za publikace 2008
bude dořešena na výboru 14. 4.2009
21. EAU meets European Urological Societies referuje doc. M. Hanuš
Vzneseme dotaz u J.Hartmann na účast zastoupení ČUS. Minule jsme se nezúčastnili, nebyli
jsme pozváni.

Úkol: dr.Hanuš M.
Termín: do 14 dnů
22. Členské přihlášky referuje V. Králová
Podáno pět žádostí o nové členství, u všech ověřeni 2 garanti






§ dr. Vyvialová Michaela, Frýdek-Místek
§ dr. Bourak Amir, Brno
§ dr. Strmenská Daniela, Příbram
§ dr. Rychtáriková Eliška, Jindřichův Hradec
§ dr. Burešová Eva, Olomouc

Výbor jednohlasně souhlasí s přijetím nových členů
Úkol: nahlásit na ČLS JEP, V. Králová
23. Různé referuje doc. M. Hanuš


prof. Pacík organizuje „Urology week" žádá záštitu ČUS, bude osloven kpředložení
konkrétního programu a aktivit pro Europa Uomo

Úkol: doc. M. Hanuš zformuluje dopis, sekretariát odešle


Thomayerova nemocnice obdržela grant, který má pojmout kompletně problematiku
TBC (urogenitální); bylo by užitečné vnést do této problematiky organizační pořádek
a pravidla. Výbor potřebuje znát, jaké výstupy má mít grant, jaká je záruka dalšího
chodu po grantu.

Úkol: doc. M. Hanuš požádá doc. R. Zachovala o upřesnění a vypracování pravidel.
Termín: neodkladně, závěry na výbor 14.4.2009, doc. M. Hanuš


dr. Plintovič upozorňuje na neochotu nasmlouvat výkon 76125 ZP MVČR.

Úkol: dr.Hiblbauer zašle vyjádření ve smyslu, že dle vyhl. MZ je uroflowmetr
základní vybavení každé urologické ambulance
Termín: neodkladně


doc.Študent žádá záštitu ČUS výstavy fotografií onkologických pacientů na BOD.
ČOS již záštitu dal. Výboru neví jasné znění záštity, nejde o odbornou akci. Jinak
výbor se záštitou souhlasí

Úkol: doc.Študent pošle znění formulace záštity dané ČOS
Termín: neodkladně
Příští schůze výboru: 14. 4.2009 - Parkhotel Průhonice, další 16. 6.2009 nejspíše tamtéž.

Zapsala V.Králová, doplnil dr.Jelínek
Schválil: doc. M. Hanuš 16. 2.2009
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