Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 10. 10.
2007 v Plzni
Přítomni: dr. Anděl, doc. Babjuk, prof. Hanuš T., doc. Hanuš M., doc. Jarolím, doc.
Kočvara, dr. Rosenberg, doc. Záťura
Za RK:, prof. Pacík,dr. Petřík, dr. Zmeškal
Omluven: doc. Fiala
Hosté: doc. Hora
1. Kontrola zápisu (doc. Záťura)
Ad 2. Zpráva pokladníka
Konečné vyúčtování postgraduálního kurzu v Alpách po zaplacení všech pohledávek skončilo
ziskem 596 920.-Kč (před zdaněním), který bude použit k úhradě části poplatku za kolektivní
členství v EAU.
Postgraduální kurz Alpy 2007 skončil vyrovnaným vyúčtováním. V souladu se zápisem
z mimořádného jednání se zástupci ekonomického oddělení ČLS JEP 19.12.2006 byl zbytek
z edukačního grantu ve výši 596 920.-Kč poskytnutého na tuto akci použit k úhradě části
poplatku za kolektivní členství českých urologů v EAU.
Ad 7. Korporátní členství v EAU. Výbor doporučuje dále pokračovat v korporátním členství
dle finančních možností, nejspíše ale s časopisem v elektronické podobě. Bude záležet na
korespondenci s EAU, která přes deklarovaný příslib požaduje nyní zpětně vyšší úhradu.
Dopis EAU připravil dr. Anděl, byl odeslán.
Ad. 14. Doc. M. Hanuš připomíná platformu EUNI pro další vzdělávání urologů. Pro EUNI
doporučeno rozšířit počet témat pro urologii, stanovit sylabus a dále spolupracovat na
tématech pro praktické lékaře. Výbor upozorňuje na nutnost přísné kontroly vzdělávacích
akcí, které by měly dle znění zákona probíhat pod gescí pověřených organizací a které zajistí
vedle odborné kvality i vyloučení event. střetu zájmů. S tím souvisí i akreditace pro provádění
těchto akcí. V této souvislosti Výbor ČUS doporučuje členům ČUS využívat v rámci
korporátního členství ČUS v EAU při organizování, absolvování i evaluaci aktivit CME již
všem členům ČUS dostupný evropský systém kontinuálního vzdělávání EBU (EU - ACME).
2. Zpráva od pokladníka
2a) Jednání o partnerských smlouvách. Zentiva se stává oficiálním partnerem, to znamená
významný pokles z původní pozice platinového sponzora. T.č. nelze rozpočet sestavit, týká se
to i zajištění příštího kongresu. Dr. Anděl bude kontraktovat doc. Morávka, prezidenta
kongresu v Hradci Králové. 8.-10.10.2008.
2b)Předložena žádost o oficiální pořádání postgraduálního kurzu v Alpách v roce 2008.
Součásti musí být vyjádření o poskytnutí daru – bez něj nelze schválit.
Perspektivně by mělo být vyhlašováno výběrové řízení na každou rozpočtovanou akci ČUS.
Rozpočtovaná akce: pozvánka všem členům společnosti, účastník by měl zaplatit registrační
poplatek, tak jako konference.
2c) Členové revizní komise požádáni o revizi hospodaření, na členské schůzi bude toto
vyhlášeno.

3. EUREP
Proběhlo setkání členů výboru ČUS s Faculty EUREPu. Prof. Hanuš požádal členy výboru,
aby se snažili této akce napříště zúčastnit ve vyšším počtu a zvýšili tak šanci na udržení
aktivní účasti ve sboru lektorů. O průběhu referoval doc. Babjuk a doc. Kočvara (lektoři
EUREP 2007).
Dr. Pešl děkuje za podporu setkání rezidentů v rámci EUREPu.
4. Návrhy do soutěže Crystal Matula Award.
5. Čestná medaile ČLS JEP doc. Radko Petříkovi.
6. Doc. Novák požádal o záštitu pro Pačesovy dny. Myšlenka podporována, nutnost dodat
program a lektory.
7. Žádost o přidělení statutu Referenční centrum pro karcinom penisu ve FN Bulovka. Institut
referenčního centra zatím nemá legislativní podporu. Centralizace péče vzácného onemocnění
je organizována vyhláškou MZ. Referenční centrum je t.č. v rovině zkušeností, souvisí to
s prezentací léčby, dlouhodobou a pravidelnou publikací výsledků a jeho konzultace je
dobrovolná. V tomto smyslu výbor pověřil doc. Záťuru, aby připravil určitá kritéria pro
doporučení výboru.
8. Koncepce Urologie.
Aktuální materiál předseda po diskusi a schválení ve výboru předložil na MZ a bude
distribuována účastníkům členské schůze a je umístěna webu.
9. Andrologie
Prof. Pacík referoval o průběhu výjezdního zasedání andrologické sekce v New Yorku.
Zúčastnilo se ho 25 účastníků. Podrobná zpráva bude v Urologických listech.
Plánován kongres ve Štiříně – zatím není definitivní datum.
10. Finanční podpora ČUS.
Výbor zdůraznil, že veškerá finanční podpora může být dávána pouze řádným členům ČUSu.
Při jakékoli žádosti či přihlášce k jakékoli ČUSem podporované akci bude řádné členství
podmínkou.
11. Sazebník. Dr. Petřík předložil nárůst úhrady urologických výkonů, pokud bude přijato
jednání dohodovacího řízení. Vzhledem k nedohodě rozhodne MZ ČR. Plné informace má
k dispozici dr. Petřík, který je pověřeným zástupcem k jednání za ČUS.
12. Cena ČUS za rok 2007 za nejlepší práce publikované v roce 2006.
Kategorie Monografie
1. místo: 22 hlasů
Morávek P.: Chirurgická léčba karcinomu ledviny s nádorovým tumorem v žilním řečišti a
pravé srdeční síni. Nucleus 2006
2.místo: 18 hlasů
Čermák A., Pacík D.: Inkontinence moči. Triton Praha, 2006, ISBN 80- 7254 - 875 -1, s. 119
Kategorie Původní vědecké práce
1. místo: 21 hlasů
Babjuk M., Soukup V., Mareš J., Dušková J., Pecen L., Pěšl M., Pavlík I., Dvořáček J.
ASSOCIATION OF PAX5 EXPRESSIONWITH CLINICAL OUTCOME IN PATIENTS

WITH TaTl TRANSITIONAL CELL CARCINOMA OF THE BLADDER. Adult urology,
4/2006, s. 756-761.
2. místo: 13 hlasů
Petřík A., Alterován E., Fiala M., Novák J., Záťura F.: Vliv stentingu na dezintegraci
ureterolitiázy in vivo. Česká urologie 1/2006, s.47-51.
3. místo: 11 hlasů
Hanuš M.: Hormonal homeostasis in group of 216 anging Czech males and correlation with
response to a Questionnaire of the University of St. Louis. Ageing Male, 6/2006, s.103-110.
Kategorie Postgraduální učební texty
1. místo: 17 hlasů
Pacík D.: Onemocnění prostaty. Příručka pro praktického lékaře. Mladá fronta, Praha, 2006,
ISBN 80 - 204.
2. místo: 15 hlasů
Sobotka R., Hanuš T.: Primární retroperitoneální fibróza. Urologie pro praxi, 2006,4,s. 156159.
3.místo: 12 hlasů
Matoušková M.: Postavení docetaxelu v terapii karcinomu prostaty. Remedia, 1/2006, s.532534
13. Zprávy z OKU – doc. Záťura
Bude připravena rekódifikace jednotlivých výkonů
Kontrola kvality přístrojů – zákonem dáno, není ale specifikace. V rámci servisního kontaktu
uznáno.
Životnost sondy 5 hodin denně rok. 3-4 roky na přístroj 2.a 3. třídy, 5 let první třídy.
Návrh – nutnost vypracovat podrobnou kalkulaci pro usg vyšetření jednotlivých odborností.
ČLK vyzvala zástupce jednotlivých odborností, aby připravili podklady pro revizi usg kódu se
změřením na potřeby - Poklady připraví skupina - doc. Záťura, doc. M. Hanuš, dr. Petřík, dr.
Zmeškal a doc. Kočvara.
14. ERUS. MUDr. Řehák prezentoval akci European Robotic Urology symposium, která se
bude konat v Praze v r. 2008. Záštitu převzal primátor Prahy. Diskutováno o záštitě ČUS.
15. Zprávy z EBU. Zasedání v Krakově. V rámci korporátního členství se otevírá možnost
akreditace a uznávání tuzemských vzdělávacích akcí. Koncem roku sesoustředí aktivity.
Otevírá se možnost na akreditaci jen části edukačního programu. Nižší poplatek.
Výbor vyvine aktivitu k uznání písemné a ústní zkoušky EBU jako náhradu za dosavadní
atestační zkoušku.
16. Setkání zástupců Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP (SVL) a ČUS ČLS JEP.
Prof. Pacík informoval o edukační aktivitě urologie zaměřená na praktické lékaře. Výbor
souhlasí s edukačními aktivitami, na vytvoření dotazníku se budou podílet členové
jednotlivých sekcí. Projekt 6P, jak byl předložen, je nepřijatelný a oponentský posudek bude
postoupen předsedovi SVL.
17.Výroční konference ČUS. Doc. Hora informoval o posledních přípravách
kongresu.Výbor znovu zdůraznil dodržování času při přednáškách a způsob, jak toto bude
ošetřeno – všichni přednášející byli seznámeni. 620 účastníků.
Výbor souhlasí s udělením čestného členství doc. Oudovi. Výbor žádá vedení jednotlivých
urologických pracovišť, aby pomohla připravit ocenění svých zasloužilých pracovníků.

18. Výběrová řízení MZ ČR
Moravskoslezský kraj 24.10. prof. T. Hanuš, Pardubický kraj doc. Jarolím 14.11.
19. Volby do výboru ČUS
Dr. Petřík předložil dokument k průběhu voleb.
Na webu ČUS ČLS JEP povinnost předložit strukturovanou prezentaci
Ukončení kampaně podle volebního řádu musí být skončena 1 měsíc před ukončením voleb
(stažení z webu).
V případě shody všichni do druhého kola. Při shodě v I. i II. kole na 9. pozici rozhodne počet
hlasů prvního kola, v případě shody v obou kolech rozhodne los, aby byl zachován lichý počet
členů výboru.
Doporučeny dále korespondenční volby.
Složení volební komise bude stanoveno na příští schůzi výboru ČUS.
20. Spolupráce s onkology
Doc. Petera za Klinickou onkologii a radioterapii uvítal spolupráci onkologů a urologů. Šéfem
pracovní skupiny, která připraví algoritmus komunikace stanoven doc. Babjuk. Budou určeny
pracovní skupiny pro jednotlivé skupiny onemocnění.
21. Výběrové řízení pro nakladatele Časopisu Česká urologie – připraví doc. Hora.
22. Noví členové ČUS
MUDr. Hromádka Pavel
MUDr. Rosinská Vlasta
MUDr. Matějková Markéta
MUDr. Szakáczová Monika
Další zasedání výboru se bude konat 4. 12. 2007 ve 14.00 hodin na Kladně.
Zapsal: Doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.
Vidi: Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

