Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 10. 4.
2007 v Plzni
Přítomni: doc. Babjuk, prof. Hanuš T., doc. Hanuš M., doc. Jarolím, doc. Kočvara, dr.
Rosenberg,
Za RK: prof. Pacík, dr. Petřík
Omluven: dr. Anděl, doc. Fiala, doc. Záťura
Hosté: doc. Hora, Dr. Šourek (za EuroVerlag)
1. Výroční konference ČUS Plzeň 2007 10.-12.10. 2007
Výbor doporučuje, aby byla rozeslána 1.informace tradičně v písemné podobě.
Většina programů workoshopů již představena. Cena 100 Kč, bude samostatně certifikováno.
Zahraniční hosté:
prof. Riccabona – Linz
prof. Whelan – Velká Británie
prof. Wirth –Německo
dále bude dle tradice 5 významných slovenských urologů.
Dopoledne budou vyzvané přednášky – určeni přednášející i témata, paralelně nebude žádná
aktivita; prof. Riccabona přednese přednášku v rámci pediatrických sdělení.
Zajištění registrace v rámci kontinuálního vzdělávání – ČLK, sekce sester, EBU – ideálně i
scanner. Samostatné certifikování workshopů.
Doc.Hora a Dr. Šourek seznámili členy výboru s prostory budoucí konference.
Ocenění nejlepší pódiové prezentace (přednášky a videa), posteru a sesterské přednášky – I.III. Místo (5, 3 a 2 tis. Kč.netto) – určí komise ve složení: prezident stávající konference,
odborný garant, prezident budoucí konference.
Přihlášená abstrakta budou rozdělena do skupin již při přihlašování, každý člen vědeckého
výboru bude zodpovědný za jednu skupinu při přípravě vědeckého programu.
Zasedání vědeckého výboru konference proběhne 12.6.2007 v 10. 00 hodin v Parkhotelu
v Průhonicích, jak již bylo stanoveno minule. Nejpozději k tomuto datu je nutno předložit
písemně Výboru ČUS požadavky a návrhy na témata a na přednášející satelitních sympózií.
2. Kontrola zápisu (doc. Jarolím)
Ad 3
Zápis ze zasedání onkosekce v ČB přiložen. Doc. Záťura upozornil na brachyterapii, která se
začíná rozšiřovat. Výbor doporučil, aby doc. Záťura připravil koncepční materiál, určil
pracovní skupinu, která se bude zabývat úlohou urologa v aplikaci brachyterapie. Doc.
Záťura vstoupil v jednání s doc. Peterou – úkol trvá.
Úkol trvá
Ad 6. Sdílení kódů
1. Výbor nesouhlasí s donasmlouváním výkonů s kódem 76133, 76213, 76221 pro
gynekologické oddělení ÚVN Praha, odbornost 603. Odpověď vyřídí doc. Kočvara..
Úkol trvá.
2. ČGPS sdělila na žádost výboru ČUS, že nesouhlasí se sdílením kódu 63573 –
hysterektomie pro odbornost 706.
3. Kód 81347 – analýza moči chemicky a mikroskopicky. Výbor obdržel souhlasné
stanovisko prof. Zimy z ČSKB s upřesněním podmínek, za kterých lze tento výkon provádět –

tyto podmínky jsou k dispozici na sekretaritátu ČUS a budou uveřejněny na stránkách SAU .
Úkol trvá.
Ad 8. Onemocnění prostaty - edukace pro praktické lékaře. Prof. Pacík seznámil členy
s dosavadním projektem Preventio a navrhl výboru vytvoření platformy spolupráce mezi
výborem ČUS a výborem Všeobecného lékařství v oblasti onemocnění prostaty, se
stanovením výstupů této spolupráce.
V současné době byla obdržena žádost o aktivní účast zástupců ČUS na interaktivní
konferenci Společnosti všeobecného lékařství (SVL), téma přednášek erektilní dysfunkce a
hyperplázie prostaty. Při aktivní účasti bude poskytnuto i logo ČUS. Pověřen dr. Anděl, dr.
Zámečník (domluví prof. Hanuš), případně prof. Pacík.
Dále SVL požádalo o pracovní schůzku se zaměřením na „5 P“ - preventivní péče o prostatu u
padesátiletých pacientů - dle výboru je třeba zaměření rozšířit na další témata péče o
urologického pacienta (koordinátor prof. Pacík).
Při této příležitosti dr. Rosenberg upozornil na chybné údaje publikované v materiálu
Abstrakta pro program prevencio.cz, která jsou v rozporu s doporučenými postupy
publikovanými a redigovanými ČUS. I tento materiál bude předmětem výše zmíněné schůzky.
Oprava textu na hyperplázie prostaty.
Ad 13. Česká urologie (doc. Záťura)
Doc. Záťura přednesl důvody zpomalení vydání dalšího čísla 3/2006, které nyní vyjde cca do
14 dnů.
Dosud 3. číslo r. 2006.
Nefunguje redakční rada elektronickou formou, proto nutné snížit platbu za tyto předjednané
služby Solenu.
www. czechurol.cz se stane do měsíce standardní adresou, na kterou bude možné vše zasílat.
Doc. Záťura apeluje na zasílání příspěvků.
Výbor též diskutoval možné změny koncepce České urologie, bude předmětem další debaty.
Ad 17. Volby do výboru ČUS. Prof Hanuš doporučil, aby se do příští konference ČUS
připravila event. úprava pravidel.
Úkol trvá.
3. Spolupráce s SVL
Prof. Pacík přednesl koncept postgraduálního vzdělávání praktických lékařů v základních
tématech urologie (onemocnění prostaty, uroinfekce, hematurie, inkontinence moče, sexuální
dysfunkce). Prof. Pacík a dr. Rosenberg (v úvodu i prof.Hanuš) pověřeni vést jednání
s praktickými lékaři se zaměřením na edukaci praktických lékařů při zachování stávající
odborné pozice urologa včetně odpovídající preskripce.
4. Koncepce uroonkologie
Doc. Babjuk představil realitu vznikající onkologické sítě podle návrhu ČOS. Toto je nutno
chápat jako pozitivní trend ve smyslu koncentrace vysoce specializované a finančně náročné
péče. Připravil základní představu uroonkologické koncepce, přípravy centra. Výbor se
rozhodl na tento trend urychleně zareagovat dopracováním koncepce uroonkologické
koncentrované péče v rámci již dříve navržené sítě koncentrované lůžkové urologické péče.
Doc. Babjuk připraví konkrétní materiál včetně argumentace pro MZ. Současně bude
obnoveno i širší jednání o nové koncepci sítě urologické péče.
V rámci spolupráce s onkology prof.Hanuš a doc. Babjuk zorganizovali přednášku dr.
Duška z Institutu biostatiky a analýz MU v Brně o registru onkologických pacientů –

bude se konat 30.5.2007 na Urologické klinice VFN v Praze 2, Ke Karlovu 6. Výbor tuto
přednášku považuje za zásadní pro uroonkology, kteří chtějí mít základní statistické
onkologické informace.
5. Sazebník
Dr. Petřík informoval o nadcházejícím jednání o nové podobě sazebníku pro odbornost 706,
707.
Výbor projednal a schválil změny v registračních listech výkonů 76251, 76255, 76329,
76335, 76419, 76427, 76449, 76477, 76517, 76531, 77103 - jde o úpravy po formální úrovni
vyjma výkonu 76531, kde odstraněna sdílená odbornost 603.
Současně s tímto podal informaci o dosavadních jednání o laparoskopických výkonech,
které se projednávaly v r. 2005 a jsou přiděleny mezi chirurgické výkony. Tehdy se jednání
zúčastnil doc. Študent a prim. Všetička. Principiálně výbor souhlasí se skládankovým
způsobem hrazení a je si vědom, že dosavadní úhrada laparoskopických výkonů je vcelku
přijatelná. Stále však zůstává nedořešeno omezení urologických laparoskopických výkonů jen
na odbornost 706, 707. Výbor toto považuje za zásadní, i ve světle většinou zamítavých
stanovisek k žádostem o sdílení kódů jinou společností. Pověřil proto pracovní skupinu ve
složení doc. Študent, prim. Všetička, doc. Kočvara a dr. Petřík, aby vstoupili v jednání
s příslušnou sekcí chirurgů.
6. Dr. Rosenberg informoval o výběrovém řízení na ambulantní urologickou péči¨v
Karlovarském kraji- v Chebu. Dr. Paleček informoval výbor o VŘ ambulantní péče
v Klatovech dopisem.
7. Koncepce sítě
Doc. M. Hanuš upozornil na informaci ministra Julínka z 20.3.2007, který nechce zasahovat
do výběrových řízení a nechává jejich průběh na pojišťovnách a na odborných společnostech.
Výbor trvá na své koncepci koncentrované urologické lůžkové péče a rozhodl se v tomto
smyslu zareagovat na ministrův dopis a aktualizovat a prosazovat tuto koncepci až do formy
vyhlášky. Výbor pověřil prof. T. Hanuše, doc. Jarolíma a doc. Kočvaru za lůžkovou oblast a
doc. M. Hanuše za ambulantní oblast, aby připravili aktualizovaný materiál a připravili i dopis
ministrovi s žádostí o další jednání (poslední proběhlo v lednu 2006). Termín do 10.května.
8. Časopis Česká urologie. Výbor vyzve doc. Záťuru, aby urgentně sumarizoval situaci
v časopise, který je velkém časovém skluzu, prof. Hanuš s ním předběžně projedná situaci a
připraví návrh pro výbor.
9. Volby do výboru ČUS. Návrh úprav připraví a podněty od ostatních členů výboru a členů
ČUS bude sumarizovat dr. Petřík.
10. Výbor projednal a odsouhlasil poslední koncept požadavků na agenturu pro výroční
konference ČUS na léta 2008-2010. Dále odsouhlasil znění inzerátu na vyhlášení VŘ, který
vyjde v České urologii a ve Zdravotnických novinách v dubnu t.r.
11. Furantoin
Dr. Petřík již dříve informoval, že firma Zentiva ukončí produkci Furantoinu z důvodů
ukončení registrace k 30.6.2007.
Dr. Matoušková informovala výbor o zastavení produkce Furantoinu pro údajné problémy se
SÚKLem.Výbor souhlasí, aby dr.Matoušková poslala společné stanovisko za ČUS spolu

s antibiotickou sekcí ČLS JEP.
Žádost o pokračování výroby Furantoinu přes prof. Švihovce odeslal doc. Jarolím. Následně
profesor Švihovec požádal za Subkomisi pro antibiotickou politiku ČLS JEP firmu
Ratiopharm, která dováží do Rakouska a Německa přípravek s obsahem nitrofrantoinu, o
dodávku přípravku na náš trh a že je tedy reálná naděje, že bude Furantoin i nadále v ČR k
dispozici.
12. Central European Meeting – Zagreb 26.-27.10. 2007.
Výbor doporučuje maximální účast českých urologů, prof. Hanuš se pokusí zajistit autobus
pro české účastníky.
13. Prof. Hanuš obdržel e-mail od Jessica Hatzmann - EAU Senior Membership
Administrator, ve kterém mu sděluje, že všichni členové české urologické společnosti jsou
od 1.4.2007 registrováni jako členové Evropské urologické společnosti. Všichni členové
obdrží uvítací dopis s certifikátem.
14. Noví členové ČUS:
MUDr. Petr Běhounek
MUDr. Viktor Eret
MUDr. Roman Sokol
Další zasedání výboru se bude konat 12.6. 2007 v Praze v 15 hodin.
V Praze dne 10.4.2007
Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

zapsal
Doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

