Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 12. 12.
2006 v Praze
Přítomni: dr. Anděl, doc. Babjuk, prof. Hanuš T., doc. Hanuš M., doc. Jarolím, doc.
Kočvara, doc. Záťura
Za RK: prof. Pacík, dr. Petřík, dr. Zmeškal
Omluven: dr. Rosenberg
1. Kontrola zápisu z poslední řádné schůze 11.10.2006 (doc.Jarolím)
Ad 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.
Stanovisko ČUS bude adresováno na MZ a kopie bude zaslána na ČOS.
Ad 12. Výbor souhlasí s prodloužením ochranné známky logo ČUS na další 3 roky.
Upozornění bylo odesláno neznámým žadatelem. Dodatečně bylo zjištěno, že známka je
platná dalších 8 let ( celkem 10 let).
Ad 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.
Povinnost informovaného souhlasu platíjak pro nemocniční, tak pro ambulantní sféru. Tato
informace předána zástupci SAU.
2. Kontrola zápisu z mimořádné schůze 3.11.2006 (doc.Jarolím)
Ad 1. Z podnětu dr. Kawaciukové znovu diskutováno sdílení kódu 81347 - moče chem. a
sed. Sdílení pro urologii není povoleno, pojišťovna by teoreticky mohla nasmlouvat příslušný
kód i urologovi, v případě, že se podrobí odpovídající kontrole kvality vyšetření (placené), jak
je vyžadována pro laboratoře. Lze vykazovat pouze kod 09123 - Analýza moče chemicky.
Dr. Petřík zašle odpověď dr. Kawaciukové. Úkol trvá.
Ad 3. Při kontrole členství ČUS u oceněných cenou ČUS pro rezidenty bylo zjištěno, že
MUDr. M. Hajný není členem ČUS a tím nesplnil podmínky pro udělení ceny. Výbor proto
rozhodl o odejmutí této ceny a jmenovaný bude vyzván, aby diplom s cenou vrátil na
sekretariát ČUS. Úkol trvá.
3. Zprávu z kongresu ČUS České Budějovice přednesl dr. Petřík (příloha 1)
- Malá návštěvnost sesterských sekcí. Napříště je třeba návštěvnost podpořit.
- Trvá problém s programem satelitních sympozií. Napříště je třeba, aby program byl včas
předložen vědeckému výboru a jím schválen.
- Obtížná komunikace se sekcí sester.
- Hodnocení a udílení cen za nejlepší poster, přednášku. Diskuse, zda ihned po skončení
sjezdu, či s odstupem – doporučeno ihned po ukončení, poslední sekce by měla být posterová,
aby bylo možné dopředu provést adekvátní hodnocení. Složení ve smyslu prezident

konference, garant a prezident příští konference vyhovující.
- Dosavadní požadavek na výstavní plochu 400 m2 je nedostačující, perspektivně bude nutné
počítat s 550 m.
- Upozornit na vízovou povinnost u některých pozvaných hostů a jejich rodinných
příslušníků. .
- Kladné hospodaření je nutné.
- Stánek ČUS poprvé, pozitivně hodnoceno, využíván.
- Zápis ze zasedání onkosekce v ČB přiložen (příloha 2). 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.
- Zápis z andrologické sekce (příloha 3)
- Zápis ze sekce SUNU (příloha 4)
- Zápis ze sekce rezidentů (příloha 5)
4. Konference v Plzni 2007 – garant doc. Záťura. Výbor se rozhodl opět zařadit ESU kurz do
programu konference.
Výbor již večer v úterý.
Deadline pro podání abstrakt 31.5.2006
Poplatky zůstávají na loňské výši.
Elektronické přihlašování 2000 znaků s mezerami – jen vlastní text, bez názvu práce, autorů,
pracoviště.
Program satelitních sympozií musí být předložen vědeckému výboru do 31.5.2007.
Výbor nedoporučuje určitá témata předem soustředit do satelitních sympozií, která jsou
komerční záležitostí.
Návrhy na zahraniční hosty do 15. ledna 2007 k rukám garanta.
Prezident vyzve prezidenta SUS k přednášce SUS.
Přednáška EAU, EBU
Kurzy (workshopy) ve středu dopoledne
Sesterská sekce
Vyhlášení cen za nejlepší přenášku, poster - doporučeno provést ihned po ukončení, poslední
sekce by měla být posterová, aby bylo možné dopředu provést adekvátní hodnocení. Složení
hodnotící komise - prezident konference, garant a prezident příští konference vyhovující.
5. Noví členové
MUDr. Martin Hlavička
MUDr. Martin Drábek
MUDr. Tomáš Vágner
MUDr. Martin Hajný
MUDr. Jakub Fejfar
MUDr. Miloš Jurica
MUDr. Roman Šístek
MUDr. Jiří Bartoš
MUDr. Věra Hejzlarová
6. Zpráva pokladníka
Bude třeba vyvolat jednání s firmami stran partnerských smluv na r. 2007 – ve spolupráci s
ing. Vičarovou.
Vyřešen problém s neplatiči, kteří vyloučeni z řad ČUS, jejich seznam bude předán též
distributorům České urologie.

Členové výboru vyjádří svoje připomínky k práci sekretářky. Souhlasí s valorizací platu (ve
formě odměny) a s finanční prémií sekretářce ČUS za zajištění stánku z rozpočtu konference
s výhledem na opakování prémie v rámci příští konference.
Stav fondu k 30.9.2006 2972765 Kč, běžný účet minus 355712.5 Kč.
Diskuse k plánu rozpočtu na rok 2007. Pokladník pověřen zorganizovat schůzku s
potenciálními sponzory.
7. Členové ČUS byli přijati ve formě korporátního členství EAU, zatím je předložen návrh jen
elektronické formy časopisu, bude ještě jednání s prof. Teillacem za účelem získání i
papírové formy European Urology. (prof. Hanuš, doc. Jarolím)
8. OKU. Doc. Záťura byl osloven ústředím ČLK a vyjádřil ochotu dále vést OKU. Představil
také formu práce OKU ve spolupráci užší skupiny informovaných a k práci ochotných
odborníků. Navrhl skupinu – doc. Jarolím, dr. Petřík, doc.M. Hanuš. Členové výboru návrh na
jmenování doc. Záťury vedením OKU většinou podpořili. a tato podpora bude zaslána na
ČLK.
9. Zprávy z kategorizační komise (doc. Jarolím) - byla definována kategorie "P" pro
alfablokátory omezující delegování preskripce (ze zákona) na dobu 6 měsíců, stanovisko je
přílohou zápisu (Příloha 6).
10. Sdílení kódů
10.1. Sdílení kodu hysterektomie dopis gynekologické společnosti připraví doc.Jarolím .
10.2. K žádosti České chirurgické společnosti ze dne 12.4.2006 bude zasláno opravené
stanovisko ke sdílení kódů předsedovi České chirurgické společnosti a dále dr. Votočkovi,
který je pověřen úpravami sazebníku.
10.3. Výbor se znovu vrátil k problematice sdílení kódu pro cystoskopii gynekology (viz bod
14. zápisu ze dne 12.9.2006). Připravíme dopis pro VZP s dotazem na počet vykázaných
cystoskopií gynekology za účelem zjištění, zda je tento výkon prováděn v souvislosti s
urogynekologickými operacemi (připraví doc. Kočvara). Pak bude znovu zvážen další postup.
11. Výbor projednal dopis výkonného ředitele sdružení výrobců volně prodejných léčivých
přípravků s žádosti o odborné vyjádření k doplňkům potravy. Česká urologická společnost
podává odborná stanoviska pouze k přípravkům spadajícím do kategorie léčiv a potravin pro
zvláštní lékařské účely, na základě doložené studie o účinnosti a bezpečnosti. Žádosti o tato
stanoviska předkládá ČUS Kategorizační komise Ministerstva zdravotnictví ČR. Odpověď
vypracuje doc.Jarolím.
12. Výběr agentury pro pořádání konferencí ČUS pro rok 2008-9. Doc. Babjuk rozešle finální
materiál, aby mohl o být vyhlášeno výběrové řízení.
Pro konferenci v Plzni byla již odsouhlasena agentura EuroVerlag. Do 1.2.2007 je třeba
uzavřít smlouvu mezi ČLS JEP a agenturou Euro Verlag – zajistí dr. Anděl.
13. Postgraduální kurz v urologii – Kaprun 14.-18.4.2007.
Doc. Jarolím požádal v elektronické diskusi o odbornou záštitu této akce. Na výboru předložil
vědecký program a seznam přednášejících. Během jednání výboru též požádal i o dodatečné

zařazení akce do rozpočtovaných akcí ČUS na rok. 2007. Dr. Anděl byl výborem pověřen
zjistit na ČLS JEP (Ing. Vičarová) možnost financování této mimořádné zahraniční akce z
ekonomického rozpočtu ČUS. Bude uváženo, zda lze finanční podporu zařadit do
plánovaného jednání s firmou o partnerských smlouvách na příští rok.
14. Další zasedání výboru 20.2.2007 – 14.00 v Praze.
Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc

