Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 11. 3.
2008 v Olomouci
Přítomni:, dr. Anděl, doc. Babjuk, doc. Fiala, prof. Hanuš T., doc. Jarolím, doc. Kočvara,
dr. Rosenberg, doc. Záťura,
Za RK: prof. Pacík, dr. Petřík
Omluven: doc. Hanuš M.
Host k bodu 11: doc. Morávek, doc.Študent
1. Kontrola zápisu ze schůze výboru dne 4.12.2007 (doc. Jarolím)
Ad 2. Kontrola zápisu z mimořádného zasedání výboru dne 27.12.2008 (prof. Hanuš).
Ad bod 4. Paralelně bude provedena analýza aktuálního nastavení vah DRG urologických
výkonů. Úkol trvá. Zajistí dr. Petřík.
2. Zpráva pokladníka
- Definitivní vyúčtování r.2007 včetně daňových odvodů je každoročně zpracováno
Ekonomickým oddělením ČLS JEP koncem března a není proto k dnešnímu dni k dispozici.
- Na poslední schůzi výboru se diskutovalo o upraveném rozpočtu ČUS na r.2008 po
odstoupení Platinového sponzora. Předložen výboru upravený rozpočet tak, aby byl
vyrovnaný.
- Vyúčtování r.2007 a výše zdanění nejsou zatím hotovy
- Stav FONDu k 31.12.2007: 4.876.000.-Kč- Výbor souhlasí s žádostí dr.Pešla – národního delegáta ESRU k podpoře cestovného na
kongres EAU v Miláně ve výši 7 tis. Kč.
3. Česká urologie.
Návrh smlouvy s firmou Galén - smlouva se zatím neakceptuje, výhrady zpracuje pracovní
skupina (dr. Anděl, dr. Babjuk, dr. Petřík, doc. Záťura) s šefredaktorem a event. s právníkem.
Doc. Záťura informoval o možnosti zaregistrovat Českou urologii do Seznamu recenzovaných
neimpaktovaných periodik vydávaných v České Republice. Doc. Jarolím následně poslal doc.
Horovi www stránku, kde je možné se dostat k příslušnému formuláři.
4. Výbor uvažuje zajistit vypsání výběrového řízení na post manažera. Agenda obsáhne
nejen vědecký program konference, komunikace s časopisem, public relations, fund raising,
sponzory pro kongres apod.. V současné době se ČUS ve své činnosti opírá o dvě společnosti
vybrané ve výběrovém řízení – Galén (časopis), Nucleus (agentura pro pořádání kongresu
ČUS).
5. Cena ČUS za r. 2007.
Dosavadní rozpis cen zůstává, k dispozici u pokladníka, na webu a v sekretariátu ČUS.
6. SUS Banská Bystrica 26.-28. 6. 2008.
Termín koliduje s termínem onkourologických dnů. Výbor ČUS navrhuje doc. Morávka
(náhradník doc. Kočvara) k přednesení ČUS přednášky.
7. SÚKL.
Spolupráce s odbornými společnostmi. Bude požadováno konsenzuální stanovisko
společnosti. Kontaktní osoba za ČUS – doc. Jarolím.

8. Cena předsednictva ČLS JEP (viz webový odkaz) za vědeckou práci - návrhy
společnosti do 15. května, návrhy budou probrány na květnovém zasedání výboru.
9. EAU meets European Urological Societies - 6/ 2008. Za ČUS se zúčastní doc. Jarolím.
10. EUNI.
ČUS nemůže garantovat akce elektronického vzdělávání. Subjektů, které zajišťují
el.vzdělávání je více, jako organizační složka ČLS JEP podporujeme e-learning v jejím rámci.
Na příští výbor bude pozván zástupce EUNI.
11. Diskutována situace v Olomouckém kraji. Přítomen doc.Študent – přednosta
Urologické kliniky FN Olomouc. Pozvaný zástupce hejtmana se omluvil. Výbor aktualizoval
koncepci urologie pro MZ ČR. Trvá na tom, že odpovídající lůžková péče (mimo jednodenní
péči) musí být zajištěna v rámci urologických oddělení s odpovídající věcným a personálním
zabezpečením po 24 hodin denně. V součinnosti se zdravotním radou a vedením nemocnic
provádět evaluaci aktuálního stavu a zajistit příslušné změny.
12. Akreditace výuky urologie a redakce vzdělávacího programu.
Doc. Kočvara předložil aktualizovanou verzi vzdělávacího programu (rámcově schválenou již
v r. 2006 výborem ČUS a OKU) společně s dosavadním požadavky akreditační komise pro
urologii a dětskou urologii na akreditované pracoviště urologie. Tento materiál byl nyní
předmětem jednání redakční rady vzdělávacích programů na MZ ČR dne 27.2.2008, kterého
se zúčastnil prof. Dvořáček a doc. Kočvara. Aktuálně je ve schvalovacím procesu euronovela
zákona 95/2004 Sb., která by měla umožnit akreditaci pouze na část vzdělávacího programu,
dále se předpokládá vynětí přílohy zákona, ve které jsou vyjmenovány jednotlivé obory
s perspektivou, že toto bude obsahem podzákonné normy. Materiál byl na MZ vcelku přijat,
byla obhájena možnost nahradit ústní zkoušku ústní zkouškou EBU. Byli jsme vyzváni,
abychom urychleně vypracovali požadavky na akreditované pracoviště pro část programu
(nižšího typu) a pro celý program.
Členové výboru diskutovali o rozdělení na dva typy akreditovaných pracovišť, což bylo
původně principiálně v souhlase s koncepcí urologie odmítáno. Dle MZ však nelze akreditaci
odmítnout, pokud si pracoviště nasmlouvá specializovanou péči na jiném pracovišti, i přesto,
že zde nebude pod dohledem přiděleného školitele, dále z důvodů určité nerovnoměrnosti
rozložení urologických oddělení v některých regionech bude třeba vícestupňovou akreditaci
umožnit alespoň pracovištím, která na plnou akreditaci těsně nedosáhnou. Doc. Kočvara toto
prodiskutuje na zasedání akreditační komise a předloží výboru požadavky na akreditovaná
pracoviště I. a II. typu na příštím zasedání výboru, event. k e-mailové diskusi, pokud MZ
bude materiál vyžadovat dříve.
Současně byly doporučeny menší úpravy v aktuálně připravované verzi vzdělávacího
programu.
13. Noví členové
MUDr. Michal Michálek
MUDr. Katarína Slatinová
MUDr. Markéta Hulová
MUDr. Zdeněk Oplatek
MUDr. Roman Hrabec
MUDr. Pavel Sikora
MUDr. Martin Tománek

14. Elektronický způsob voleb.
ČLS JEP zvažuje možnost tohoto způsobu voleb. Většina členů výboru se tomuto způsobu
přiklonila, pokud bude systém dobře zabezpečen.
15. Výbor zaujal obecné stanovisko k požadavku firem vypracovat odborné stanovisko
k jejich produktu. Výbor může posudek vypracovat na základě dosavadních studií a
zkušeností. Toto odborné stanovisko je nutno považovat za partnerskou aktivitu v rámci
dlouhodobých partnerských smluv ČUS, které mají za smysl podpořit edukační aktivity
odborné společnosti.
16.Sazebník.
Dr. Petřík informoval o průběhu jednání dne 27.2.2008 na poli ČLK - chirurgické obory.
Výstupem je další jednání s ředitelem VZP Horákem dne 19.3. za účelem zreálnění úhrad
chirurgické péče.
17. ČLK.
Doc. Záťura informoval o přípravě definic moderního usg vyšetření, definice do balíčku,
kategorizace přístrojů podle vybavení (ceny), amortizace sond (za urologie definovaná
pracovní skupina).
18. Reakce na článek doc. M. Hanuše v Urologii pro praxi k aktualizaci koncepce
urologie.
Členové výboru nesouhlasí s tvrzením, že výbor neakceptoval požadavky smluvních urologů.
Naopak, aktualizovaná koncepce plně akceptovala požadavek rovných podmínek pro
ambulance smluvní i v rámci nemocnic. Dále koncepce plně podpořila nárok smluvních
urologů na klinické dny na lůžkových odděleních. Nebyla akceptována představa SAU ve
smyslu zrušení ambulancí v nemocnicích s ponecháním pouze urgentních a příjmových
ambulancí – k této variantě se výbor nepřiklonil, tato varianta existuje jen v některých zemích
EU (Německo, Rakousko), většina má systém kombinované ambulantní péče platný v ČR,
dále je řada zemí EU, kde je ambulantní péče vázána jen na nemocniční zařízení (Dánsko,
Holandsko, Velká Británie).
19. Informace z jednání na MZ o preskripci pomůcek pro inkontinenci moče podal
dr. Rosenberg.
20. ČUS konference v Hradci Králové
Informace o přípravě přednesl doc. Morávek. Workshopy jako minule, nutno je akreditovat u
ČLK. Opět pracovní snídaně pro rezidenty. Výbor souhlasí oslovit významného evropského
pediatrického urologa k přednesení přednášky State of the art. (doc. Kočvara navrhuje prof.
Nijmana)
Zasedání vědeckého výboru se bude konat 17.6. 2008 v 13.00 v Hradci Králové.
Prof. Hanuš zmínil kazuistické prezentace na mítingu ve Zlatých horách a doporučuje
podobnou edukační aktivitu zařadit na konferenci v Hradci Králové.
20. Doc. Babjuk informoval o návrhu elektronické spolupráce a předávání dat mezi
urology a onkology u nemocných s hormon refrakterním karcinomem prostaty –
projekt UJO, vypracováno IBA.
21. Pomůcky pro intermitentní katetrizaci a při inkontinenci moče.
Pracovní skupina (doc. Zachoval, dr.Zámečník, dr. Rosenberg) připravila definitivní znění

návrhu ČUS do nového zákona.
1. Katétry pro intermitentní katetrizaci budou přesunuty ze skupiny 13 do skupiny 2 a budou
pro pacienty s chronickou poruchou vyprazdňování močového měchýře neurogenního nebo
non-neurogenního původu plně hrazené. Odhad počtu pacientů v ČR, kteří používají
intermitentní katetrizace je cca 1000.
2. Inkontinenční pomůcky budou nadále hrazené pro všechny indikované pacienty včetně
pacientů s lehčím stupněm inkontinence. Oproti současnému stavu však budou hrazeny až
po :
- zhodnocení všech racionálních možností léčby inkontinence u daného pacienta odborným
lékařem
- objektivizaci inkontinence a jejího stupně metodami adekvátními celkovému stavu pacienta.
Další zasedání výboru ČUS se bude konat v úterý 13. května v Praze ve 13 hod.
Zasedání vědeckého výboru konference v H.K. 17.6. ve 13.00 H.K.
Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
Zapsal: Doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

