Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 11. 10.
2006 v Č. Budějovicích na výroční
konferenci
Přítomni: dr. Anděl, doc. Babjuk, doc. Fiala, prof. Hanuš T., doc. Hanuš M., doc. Jarolím,
doc. Kočvara, dr. Rosenberg, doc. Záťura
Za RK: prof. Pacík, dr. Petřík, dr. Zmeškal
Hosté: RNDr. Skopec, doc. Hora, dr. Šourek
1. Výroční konference ČUS České Budějovice 2007. Dr. Petřík seznámil členy výboru
s přípravou konference. Přihlášeno 650 účastníků. Stanovena komise pro určení ceny pro
nejlepší poster, přednášku+video. Členy komise budou: prezident konference 2006 a 2007,
garant konference. V každé sekci moderátoři stanoví nejlepší poster či přednášku (video).
Ceny 1.-3.místo -- 5, 3, 2 tis. Kč. Dr. Skopec bez připomínek.
2. Obecné požadavky na agenturu organizující výroční konferenci ČUS. Doc. Babjuk
představil definitivní verzi po připomínkách dr. Anděla a dr. Petříka. Po minim. finální úpravě
byl schválen definitivní text, který bude předán agentuře a organizátorovi příští konference.
3. Doc. Hora představil rámec konference ČUS v Plzni v r. 2007. Představil zástupce
agentury EuroVerlag dr. Šourka. Nové kongresové centrum v Park Hotelu. Termín 10.12.10.2007.
T.č. se rozšiřují se prostory pro výstavky firem. Smlouva bude uzavřena mezi ČLS JEP a FN
Plzeň. Bude připraven průnik vzorů smluv obou složek. Abstrakta budou publikována v
České Urologii, dále v konferenční knize abstrakt – bude přihlédnuto k postavení oficiálních
partnerů ČUS při publikaci firemních reklam v knize abstrakt. Otázka tlumočení do angličtiny
bude ještě diskutována a bude souviset s rozsahem účasti zahraničních hostů. Dvojjazyčná
prezentace je samozřejmým požadavkem. Prezident konference a Výbor ČUS určí zahraniční
hosty. Dr. Anděl připomněl, že je třeba do týdne dodat rámcový rozpočet, který bude zaslán
na ČLS JEP.
Současně doc. Hora nabídl zorganizovat jedno z příštích zasedání výboru ČUS v Plzni, aby
členové výboru zhlédli prostory budoucí konference – předběžně na únor 2007.
Výbor stanovil garantem plzeňské konference doc. Záťuru, jinak bude dále probíhat obvyklá
komunikace s předsedou ČUS a pokladníkem ČUS.
Na příštím zasedání výboru bude třeba stanovit poplatky a termíny a předběžně zahraniční
hosty. Návrhy prosím zasílat doc. Záťurovi.
4. Kontrola zápisu minulé schůze (doc. Jarolím)
Ad2/18. 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.
Zatím je garantována uvedená sleva. Dle upozornění dr. Anděla lze zajistit jen na jeden rok.
Ad 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.
Setkání dětské sekce bude v rámci Výroční konference v Plzni
V rozpočtu nutno upřesnit položku na vydavatelskou činnost ČUS (Česká urologie –
požadavek doplní doc. Záťura – šefredaktor České urologie). Beze změny.
Ad 8. Onkologická sekce
Síť onkologických pracovišť uveden ve Věstníku MZ ČR ze srpna 2006 – KOC.
Dále oprava minulého zápisu
(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 předpokládané onko-urologické skupiny.)
Opravený text: Výbor vzal na vědomí, že byla založena onkourologická sekce v rámci
Onkologické společnosti prof. Abrahámovou. Výbor pověřuje onkologickou sekci ČUS
(konkrétně doc.Babjuka) přípravou komplexního materiálu – koncepce onkourologické péče v
ČR, který by měl harmonizovat začlenění urologů do komplexní onkologické péče o
urologické pacienty a rozdělení kompetencí mezi urologem a onkologem.
Ad 14. Česká gyn. por. společnost odmítla žádost ČUS o sdílení požadovaných kódů. U kódu
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. Úkol trvá.(dr. Petřík)
Ad 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.)
Opravený text: Výbor bere na vědomí výsledky studie Lopatkina a Engelmanna o fytoterapii
BPH a doporučuje vyčkat dalších studií.
5. Zpráva pokladníka.
Stav fondu: 3 262 534 Kč
Stav běžného účtu k 30.9.2006: 499 452,73.-Kč
Zpráva pokladníka přednesená na členské schůzi 12.10.2006 v Českých Budějovicích
6. Zprávy z kategorizační komise (doc. Jarolím)
Doc. Jarolím informoval o plánovaných změnách v práci Kategorizační komise. Profesní
komory budou mít jen poradní hlas.
Je snaha o omezení úhrad levných a krátkodobě používaných léků a používání léků s
prokazatelným účinkem, dlouhodobě aplikovaných. Hradit na úrovni nejlevněji hrazených v

rámci EAU. Snad bude více času k vyjádření stanoviska.
Doc. M. Hanuš upozornil, že je snaha vyřadit odborné společnosti z jednání KK (dle zápisu
ČFES) – doc. Jarolím toto stanovisko bude tlumočit pro MZ ČR a ČLS JEP kategorické
stanovisko ČUS, že je třeba odbornou společnost do tohoto jednání zařadit.
7. Onkologická sekce ČUS (doc. Babjuk)
Výbor ČUS reaguje na znění vydané ve Věstníku, týkající se onkologické péče a postavení
ostatních odborníků v péči o onkologického pacienta.. Stanovisko ČUS bude adresováno
předsedovi ČOSu a MZ. Uvažuje se o opětném zřízení instituce ordinářů.
Bude třeba uskutečnit setkání se zástupcem Onkologické společnosti.
Výbor (onkologická sekce) vypracuje koncepci onko-urologické sekce. Doporučené postupy
již vypracovány.
8. Andrologická sekce ČUS (prof. Pacík)
Pracovní skupina přípravy guidelines. Bude elektronický časopis – brzy již první číslo.
Připravuje se II. andrologický kongres.
9. Cena ČUS – termín dodání přihlášek poslán poštou všem členům ČUS. Sponzorují partneři
ČUS (Pfizer, Zentiva). Celkové přidělené částky:
Rezidenti 15 tis. (8,4,3)
Monografie 60 (30,20,10)
Původní práce 60 (30,20,10)
Učební texty 35 (20,10,5)
Zvláštní cena ČUS 10
10. ČLK . Ve snaze o zlepšení komunikace s výborem ČUS předseda ČUS domluví setkání s
předsedou OKU.
11. EBU. Prof. Hanuš poděkoval doc. Záťurovi za práci v EBU, kdy plnil funkci národního
delegáta. Druhým národním delegátem (vedle stávajícího prof.Hanuše) byl zvolen dr. Petřík.
12. Výbor souhlasí s prodloužením ochranné známky logo ČUS na další 3 roky.
13. 20.-23.6.2007 Výroční konference SUS ve Vysokých Tatrách. Prof. Breza žádá o
přednášku ČUS. Návrhy na přednášku prosím zasílat na sekretariát ČUS (doc. Kočvarovi).
14. Noví členové ČUS
MUDr. Lenka Válková
MUDr, Pavel Sychra
MUDr. Zuzana Kordošová
15. Neplatiči ČUS.
Členská evidence ČUS poskytla seznam neplatičů. Možnost ověření nedoplatku má každý
člen na sekretariátu anebo na stánku ČUS každé výroční konference. Výbor připomíná, že
případné nové přijetí původního neplatiče za člena proběhne až po úhradě současného dluhu.
Ukončení členství pro neplacení příspěvků proběhne jako obvykle podle stanov ČLS JEP a
podle již schválených předchozích rozhodnutí výboru ČUS.

16. V případě souhlasu s korporátním členstvím v EAU na členské schůzi při výroční
konferenci se reprezentanti výboru ČUS (po předchozí domluvě) osobně setkají s
pokladníkem EAU.
17. Doc. Záťura
Upozornil na materiál Návrh radiologických standardů, doporučil připomínkovat některá
znění, která omezují či významně ztěžují roli urologa při specifickém urologickém vyšetření.
18. Informovaný souhlas
Platí dikce z min. výboru. Dle sdělení doc. Kawaciuka ČLK začne pracovat na obecném
souhlasu. Definitivní znění ale bude k dispozici až s časovým odstupem.
Informovaný souhlas plati jak pro nemocniční, tak pro ambulantní sféru. Tato informace
předána zástupci SAU.
19. Redakční rada (doc. Záťura)
V r. 2006 budou 4 čísla. Pracuje se na elektronickém systému podávání článků. Dle smlouvy
se Solenem se cena pro příští rok nezvýší. Materiály původních článků, které máme k
dispozici, připraví doc. Záťura a pak je předvedeme Ing. Vičarové k definitivnímu posouzení
v jaké podobě je můžeme používat. Definitivní převedení domény Czechurol zajistí doc.
Záťura, který byl určen nadále jako kontaktní osoba.
Při diskusi o zřízení urologické bibliografie bylo nejprve doporučeno, aby bylo prověřeno,
zda dosavadní systém citací z tuzemského tisku toto již dostatečně nezajišťuje (zjistí doc.
Kočvara).
20. Ceny ČUS za rok 2005.
Na základě tajného hlasování členů výboru a revizní komise ČUS, kteří posoudili všechny
příspěvky přihlášené řádně do soutěže v požadovaném termínu, byly uděleny Ceny ČUS za
rok 2005 ve čtyřech kategoriích:
Monografie:
1. Dvořáček J., Babjuk M. a kol.: Onkourologie ,Galén, 2005
2. Krhut J., Doležel J., Zachoval R., Ženíšek J., Doležel D.: Neurourologie, Galén, 2005
3. Kolombo I., Kolombová J., Dvořáček J., Hanuš T. : Skeletární postižení v uroonkologii,
Galén 2005
Původní vědecká práce:
1. Babjuk M., Soukup V., Petřík R., Jirsa M., Dvořáček J. : 5-aminolaevulinic acid-induced
fluorescence cystoscopy during transurethral resection reduces the risk of recurrence in stage
Ta/T1 bladder cancer, BJU International 2005, 96,798-802
2. Kočvara R., Dvořáček J., Sedláček J., Dítě Z., Novák K.: Lymphatic-sparing laparoscopic
varicocelectomy: a microsurgical repair, Journal of Urology, Vol. 173, 1751-1754, May 2005
3. Hora M., Hes O, Michal M., Boudová L., Chudáček Z., Kreuzberg B., Klečka J.:
Extensively cystic renal neoplasma in adults (Bosniak classification II or III) - Possible
„common" histological diagnoses: Multilocular cystic renal cell carcinoma, cystic nephroma,
and mixed epithelial and stroma! tumor of tne kidney,, Int Urol Nephrol, Dec 2005,37(4):
743-750, ISSN 0301-1623
Učební text
1. T. Hanuš: Trauma inervace dolních močových cest
Urologické listy 1/2005,40-46.
2. T. Hanuš: Stresová inkontinence moči u žen a možnosti její farmakologické léčby
Urologické listy 1/2005,56-62
3.místo: Prezioso D., Denis L. J., Klocker H., Sciarra A., Reis M., Naber K., Lobel B., Pacík

D., Griffiths K., Further Insights into Endocrine Disease. Oestrogens and the Prostate Gland
Původní práce rezidenta v České urologii
1. Khamzin A., Čermák A., Pacík D., Ráčil Z., Votava M.: Aspergilom nadvarlete
Česká urologie, 3, 2005, s. 5-7.
2. Beharka R., Čermák A., Pacík D., Hermannová M., Stratil D.: Metastáza myelomu v
lamina interna praeputii penis
Česká urologie, 3, 2005, s. 8-9.
3. Hajný M., Čermák A., Pacík D., Fejt J.: Adenomatoidní tumor epididymidy: Kazuistika
Česká urologie, 1, 2005, s. 42-43.
Výbor se rozhodl udělit Zvláštní cenu poroty za příspěvek k historii české urologie do soutěže
přihlášené monografii Karel Rokytanský autorů Stefan a spol.
21. Příští řádné zasedání výboru ČUS se uskuteční dne 12.12.2006 ve 14 hodin v hotelu
Tulipán v Průhonicích.
Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Zapsal doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

