Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 11. 9.
2006 v Liberci
Přítomni: dr. Anděl, prof. Hanuš T., doc. Hanuš M., doc. Jarolím, doc. Kočvara, dr.
Rosenberg
Za RK: prof. Pacík, dr. Petřík,
Omluven:, doc. Babjuk, doc. Fiala, doc. Záťura
1. Výroční konference ČUS České Budějovice 2007. Dr. Petřík seznámil členy výboru
s přípravou konference. Prof. Wirth a prof. Abrahamson se omluvili z účasti na konferenci.
Dodatečně potvrzena účast dr. Ceka z Istanbulu a požádán prof. Breza o State of the Art
Lecture.
Potvrzeno 550 účastníků + firmy.
Astra Zeneca změnila nyní odborný program a moderátora. Při diskusi členové výboru
vyjádřili požadavek, že veškeré změny v odborném programu satelitních sympozií musí být
konzultovány s prezidentem konference a s odborným garantem, a při příští konferenci by měl
být tento požadavek začleněn do smlouvy mezi ČUS a firmami. Dr. Petřík se pokusí zajistit
čtečku na udělení ACME bodů. Kredity pro kontinuální vzdělávání v rámci ČLK a EBU jsou
zajištěny, též paralelně i body pro sestry.
Napříště by měli moderátoři obdržet odděleně souhrny přednášek sekcí, které budou
moderovat.
Členská schůze ČUS – m.j. proběhne hlasování o korporátním členství v EAU. Tomuto bodu
se připravuje náležitá reklama, aby se schůze zúčastnilo co nejvíce členů.
2. Kontrola zápisu minulé schůze (doc. Jarolím)
Ad 10. Andrologie. Výbor se rozhodl pozvat zástupce andrologických aktivit v ČR (prof.
Pacík, dr. Kubíček, dr. Sobotka, dr. Heráček, dr. Kočí), aby rozhodl o oficiálním zástupci
ČUS pro andrologii, který bude pověřen koordinací andrologické sekce. Též bude diskutován
osud andrologické učebnice. Setkání by mělo proběhnout na některém podzimním zasedání
výboru.
Výbor po diskusi o dosavadním vývoji v andrologické sekci ČUS doporučuje, aby dále
koordinoval andrologickou sekci prof. Pacík a v rámci sekce doporučil i stanovení nového
oficiálního zástupce ČUS za andrologii.
13.6. Archiv České urologie. ČUS má k dispozici ročníky České urologie 2002-2005.
Výbor souhlasí konzultovat tuto situaci s právníkem ČLS JEP – zajistí doc. Kočvara.
Časopis bude na www.solen.cz s odkazem na web. ČUS. Perspektivně bude přístup do
časopisu přes doménu www.czechurol.cz – t.č. se podává žádost o převedení práv na ČUS –
zajistí doc. Kočvara.
Adresář platících členů pro distribuci časopisu bude předán Solenu na základě smlouvy –
zajistí doc. Kočvara, dr.Petřík připraví dikci smlouvy - po právní konzultaci bude předloženo
Solenu
Úkol trvá.
Ad 15. Pravidla pro pořádání výroční konference
Aktualizovaný materiál doc. Babjuka byl přijat. Bude uveřejněno na webových stránkách
ČUS.
Bude dále ještě upravováno.

16. Konkurz na pořádání konference na rok 2007 – je uveřejněn na webových stránkách ČUS
s konečným termínem 30. června 2006, bude uveřejněno v České urologii. Týká se
pořadatele, ne zajišťující agentury.
18. Kontinuální vzdělávání (CME), členství v EAU, EAU Update Series.
Dr. Petřík informoval o pravděpodobné možností dosáhnout významné slevy v členském
poplatku při korporátním členství všech členů ČUS v EAU. Prof. Hanuš ještě toto projedná s
prof. Wirthem, který je pokladníkem EAU. Za částku cca 1 mil Kč by členové získali členství
v EAU, registraci v CME, časopis European Urology, knihu History of European Urology,
Videojournal of Urology. Toto zásadní rozhodnutí bude předloženo k hlasování na členské
schůzi v rámci výroční konference.
Dosavadní reakce hovoří o snížení na 100 Euro. Bude jednáno o výhodnějším snížení.
Ad 19.2. IN SERVICE zkouška JCPU z dětské urologie proběhne 2.12.2006 (v ČR to bude v
Praze na Urologické klinice VFN a 1.LF UK ve 12 hodin SEČ – přihlášky posílat doc.
Kočvarovi – kocvara.radim@lf1.cuni.cz).

3. Zpráva pokladníka.
Dr. Anděl
Po konferenci bude provedeno vyhodnocení partnerských aktivit a Dr. Anděl s předsedou
ČUS požádán, aby připravil přehled čerpání sponzorských financí pro partnery.
Výbor souhlasí s navrženým rozpočtem, výdaje ještě budou navýšeny o možné korporátní
členství v EAU. Dětská sekce se domluví, zda bude mít samostatné setkání či společně
(uvažuje se o spol.setkání neonatology či dětskými gynekology) – do konce září musí být
stanoveno.
V rozpočtu nutno upřesnit položku na vydavatelskou činnost ČUS (Česká urologie –
požadavek doplní doc. Záťura – šefredaktor České urologie).
4. Sekce rezidentů ESRU – dr. Pešl vedoucí sekce rezidentů ČUS poděkoval za podporu ČUS
a finanční podporu pro toto setkání, které nyní proběhlo v Praze v průběhu EUREPu. Dr. Pešl
zdůraznil význam ESRU, i v tom, že nyní je účast rezidentů na EAU kongresech zdarma.
(Bude zveřejněno na webových stránkách)
5. Doc. Jarolím komentoval zápis ze setkání zástupců jednotlivých evropských urologických
společností EAU meets national societies, které proběhlo v Athenách. Korporátní členství
zatím navrženo na 50 Euro za rezidenta a 100 Euro za člena.
Pokus o získání indexace České urologie, prof. Teillac a prof. Montorsi nabídl pomoc.
Byl přijat návrh publikovat abstraka CEMu v suplementu European Urology.
6. Central European Meeting – Praha 15.-16.9.2006.
Prof.Hanuš informoval o přípravě. Je celkem 350 přihlášených účastníků.
ČUS bude organizovat společenský večer, vzhledem k nárůstu účastníků jsme nyní žádáni
EAU o navýšení původního příspěvku ČUS, členové výboru souhlasí s navýšením cca do 70
tis. Kč, další část navýšení přislíbila uhradit organizující agentura.
7. Andrologie.
7.1. Prof. Pacík informoval o andrologické sekci. Plánován II. andrologických kongres ve
Štiříně 2007 – změna termínu na květen 3.-5. května. Připraven internetový časopis. Pro

komunikaci vytvořen andrologický portál www.andrologickasekce.cz. Vytvořeny pracovní
skupiny.
7.2. Vzhledem k potřebě reorganizace v andrologické sekci výbor ČUS jménem předsedy
napíše dr. Kubíčkovi poděkování za dosavadní spolupráci. Prof. Pacík navrhl jako nového
zástupce v ISA dr. Heráčka, kterého členové výboru akceptují a pověřují ho touto funkcí.
Výbor pověřuje prof. Pacíka komunikací výboru s andrologickou sekcí.
7.3. Výbor souhlasí s udělením odborné záštity II. andrologickému mezinárodnímu kongresu,
který je plánován na 3.-5.5.2007
.
8. Onkologická sekce
Síť onkologických pracovišť uveden ve Věstníku MZ ČR ze srpna 2006 – KOC. Onkologická
společnost pověřila prof. Abrahámovou, aby založila onko-urologickou skupinu. Výbor
pověřuje onkologickou sekci ČUS přípravou komplexního materiálu –koncepce
uroonkologické péče v ČR, který by měl harmonizovat začlenění urologů do komplexní
onkologické péče o urologické pacienty a rozdělení kompetencí mezi urologem a onkologem
v rámci této komplexní péče i v rámci předpokládaného onko-urologické skupiny.
9. SAU. Doc. M. Hanuš informoval, že byly nově založeny webové stránky – www.sau.cz.
Link na web ČUS zajištěn.
10. Výbor vzal na vědomi abdikaci doc. Záťury na funkci zástupce ČUS v EBU. Nový
zástupce bude zvolen na příštím zasedání.
11. Doc. M. Hanuš připomněl postavení ČLK v ČR. V rámci oponování připravovaného
materiálu Vyhláška o věcném a technickém vybavení zdravotnických zařízení - Příloha 1
Věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení ambulantní péče str. 4 bod M - Ordinace
urologická – výbor doporučuje doplnit ultrasonograf a uroflowmetr podle znění Definice a
náplň urologie, které bylo schváleno výborem ČUS v lednu 2006 a bylo publikované v
Suplementu Urologie pro praxi 3/2006, ročník 7.
12. Informovaný souhlas
Vzhledem k nové platnosti Vyhlášky 385/2006 Sb. Příloha č. 1 bod 5 a 6 tj. Záznam o
informovaném souhlasu s poskytnutím zdravotní péče a Prohlášení o odmítnutí zdravotní péče
pacientem nebo zákonným zástupcem pacienta se nyní diskutuje na poli ČLK a ČLS JEP
podoba validního informovaného souhlasu.
Výbor doporučuje, aby při znění informovaného souhlasu se vycházelo z obecného rámce
posytnutého JUDr. Machem z ČLK a z aktuální informace z guidelines EAU. Definitivní
dikci musí vytvořit pracovní skupina, ve které budou: zástupce odborné společnosti, právník,
překladatel (medical writer) i zástupce organizace zastupující pacienty. Garantem
definitivního znění i aktualizace by měla být ČLK, která by měla zajistit i finanční zajištění.
Předpokládá se jednotná dokumentace pro všechna urologická zařízení.
13. Noví členové
MUDr. Kučera Martin 1980
MUDr. Veselý Štěpán, PhD. 1973
MUDr. Maro Milan 1981
14. Česká gyn. por. společnost odmítla žádost ČUS o sdílení požadovaných kódů. U kodu
63573 (hysterektomie) doc.Jarolím znovu požádá o sdílení v rámci cystektomie, resp. přední

pánevní exenterace. Dále pověřuje dr. Petříka, aby se snažil u kódu 76531 o odstranění sdílení
pro lékaře gynekology.
15. Výroční konference ČUS 2007 a 2008. Na základě došlých přihlášek, kdy nebyla k
dispozici žádná přihláška na rok 2007, výbor ČUS přidělil pořádání výroční konference v
roce 2007 Urologické klinice FN v Plzni, která se původně přihlásila na rok 2008. Doc. Hora
bude požádán dr. Andělem o předložení smlouvy a rozpočet na příštím zasedání v říjnu v
Českých Budějovicích. Pořádání výroční konference ČUS v r. 2008 byla přidělena Urologické
klinice FN v Hradci Králové s tím, že agentura, která bude provádět organizační zajištění,
bude vybrána v konkurzu výborem ČUS. Vzhledem k tomu, že dosud neproběhl tento
konkurz, výbor bude do příštího zasedání finalizovat požadavky na agenturu a posléze vyhlásí
tento konkurz na agenturu pro organizační zajištění výročních konferencí ČUS od r. 2008.
16. InkoFórum. Prof. Hanuš informoval o programu konference, která proběhne 23.-24. října
2006. Výbor souhlasí s odbornou záštitou a s poskytnutím adresáře na rozeslání informace na
tuto akci – přes ČLS JEP.

17. Kategorizační komise
Výbor bere na vědomí výsledky studie Lopatkina a Engelmanna o fytoterapii BPH a
doporučuje vyčkat dalších studií před změnou svého stanoviska k úhradě této skupiny léků.
18. Doc. Hora bude vyzván, aby se spojil s Petříkem týkající se registračního listu použití
KTP laseru. Výbor připomíná, že připomínky k registračním listům lze podávat 2x za rok s
tím, že t.č. je snaha prosadit stavebnicový systém pro úhradu výkonů.
19. Výbor souhlasí s proplacením cestovného na cestu národního delegáta ČUS ( prof.Hanuš)
na zasedání EBU do Tbilisi.
20. Příští řádné zasedání výboru ČUS je 11. října v 10.00 hod. v Českých Budějovicích v
hotelu Gomel-salonek č. 2. Zasedání bude předcházet zasedání redakční rady České urologie
v 8.30 hod. Další zasedání bude 12. prosince 2006 v 14.00 hodin v Praze, místo bude
upřesněno.
11.9. 2006
Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Zapsal: doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

