Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 14. 4.
2009 v Praze
Přítomni: doc. Hanuš M., doc. Jarolím L., prim. Hiblbauer J., dr. Matoušková M., prof. Hanuš T.,
dr. Rosenberg M., prof. Babjuk M., dr. Petřík A.,
Omluveni: dr. Jelínek J.
Za RK: doc. Hora M., doc. Kočvara R.
Hosté: prim. Vobořil V. – nemocnice Kolín, prim. Hyršl L. – nemocnice Kladno
Sekretariát ČUS: Králová V.

1. Kontrola zápisu z 14.02.2009 referuje doc. L. Jarolím
 Trvá úkol vytvořit darovací smlouvu pro Urologickou kliniku Ke Karlovu 6, Praha 2 na nepřevedený
nábytek ČUS do nového sekretariátu – realizace září 2009 dle sdělení prof. T. Hanuše. Zatím tam
deponováno
 Ostatní splněno
2. Zpráva předsedy referuje doc. M. Hanuš
 Stanovy – problémem k řešení je čestné členství. Čestné členství bývá obvykle udělováno za
výjimečné zásluhy pro obor a po ukončení aktivní činnosti člena. Jeho udělení by znamenalo
ztrátu možnosti volit, proto výbor se rozhodl upravit větu Stanov tak, že čestné členství
neznamená ztrátu hlasovacího práva. Ostatní znění Stanoví se nemění.
 Korporátní členství v EAU: Smlouvu nelze v současné době vypovědět, výpovědní lhůta je
tři měsíce před koncem platnosti smlouvy ( vždy 1.duben). Doc. Hanuš a doc.Jarolím jednali
ve Stockholmu s prof. Chapplem – proběhla diskuse ohledně korporátního členství. Současná
smlouva je neplatná – je podepsána pouze ze strany EAU nikoliv ze strany ČUS. Byla
projednána témata: podmínky prodloužení korporátního členství, postavení ambulantní
urologie v orgánech EAU, platnost evropských guidelines a koordinace mezinárodních studií
V jednání bude pokračováno ve Florencii na setkání předsedů urologických společností, členů
EAU (červen 2009). Došlo k dohodě, že poplatek za člena bude 60Eur, korporátní členství
bude zachováno, nebudou zasílány hard copies pouze elektronická podoba časopisu, za
podmínky, že rozsah informací bude nezměněn – výbor souhlasí.
 Partnerské smlouvy: Proběhlo jednání předsedy doc.Hanuše a ředitelky sekretariátu ČLS JEP
Mgr.E.Ponocné ohledně smluv. Smlouvy mají z legislativních důvodů odlišné formulace, a také
DPH je částkou nad dané základní sazby jednotlivých typů podpor.
V současné době jsou platné partnerské smlouvy – Hartmann Rico do 03/2011, SCA Hygiene do
12/2010, Zentiva 04/2011, Novartis 06/2011, Astra Zeneca 10/2011. Novým partnerem je Berlin –
Chemie jako oficiální partner s částkou 250 000Kč bez DPH.
V jednání je Astellas a GlaxoSmithKline – možný platinový sponzor. Je nutno upozornit GedeonRichter není již partnerem ČUS, jak je uvedeno v Lékařských listech.
 Záštity výboru pro vzdělávací akce pořádané urologickému subjekty.

Byla udělena Odborná záštita a podpora sympoziu ve Zlatých Horách. Žádost provázela
výměnná korespondence, jejíž znění se strany doc.Študenta bylo nedůstojné a v budoucnosti
takové formulace nelze připustit. Doc.Študent zaslal hodnocení akce, v příštím roce je nutno
včas otázku záštit řešit. Záštitu obdržel i Urology Week, podzim 2009, garantovaný
prof.Pacíkem – požadované materiály garant dodá.

Aktualizace členské základny: byl odeslán aktualizační oběžník a k němu přiložena otázka
korporátního členství a další informace. Výbor měl připomínky k uvádění rodných čísel, zatím
se však registrační dotazník nemění.
Úkol: přidat akademické tituly – pro poskytování údajů firmám

Odpovídá sekretariát, zdroj informací: registrační dotazníky
Termín: do 16. 6.2009
3. Primáři na výboru ČUS:
prim. V. Vobořil – host z nemocnice Kolín
Na seznamu akreditovaných pracovišť v rámci nemocnice v Kolíně – není urologie. Doc. Kočvara
objasnil, že pouze 16 pracovišť má centralizovanou péči a může být akreditovaným pracovištěm. vč.
ESWL, počtu výkonů, transplantace, dětské urologie a dostatečného počtu lékařů. Další síť nižších
akreditovaných pracovišť. Akreditační komise navrhla před 1.5 rokem a nyní se čeká na nový
vzdělávací program (žádalo dalších 18-20 pracovišť), bude snad až v červnu, bude přiděleno zpětně.
Povinné kurzy v rámci způsobilosti nebudou výsadou jednoho pracoviště. Prim. V. Vobořil zašle
písemný dotaz a žádost o vysvětlení, na sekretariát ČUS, prof. Hanušovi, který ma akreditace ve
výboru v kompetencích) a předsedovi Akreditační komise prof. Dvořáčkovi.
prim. L. Hyršl – host z nemocnice Kladno
Je ve funkci velmi krátce, problémy ještě nejsou vyhodnoceny. Uvítal by možné znalosti legislativy na
www.stránkách, seznamy vzdělávacích akcí, především pro rezidenty. Klinické semináře vyvěsit na
www.stránky, nejlépe formou kalendáře, rovnou do kalendáře akcí.
Úkol: obeslat krajská a klinická pracoviště se žádostí o zaslání jejích seminářů, tyto budou na cus.cz
zveřejněny. Okresní pracoviště mohou předat své odborné aktivity a ty pak budou uvedeny také.
Odpovídá: sekretariát
Termín: do 16. 6.2009
Jsou i problémy se zajišťováním služeb, pouze příslužby – dostupnost do hodiny je někdy problematická,
stejně jako služby spojené, pro jiná pracoviště. Dr.Hyršl slouží, pro jiné pracoviště. Bude připomínkováno
v OKU. Vobořil a kol neslouží vůbec, jen dostupnost na pracovišti do hodiny

4. Aktuální stav v akreditacích a způsobilostech: referuje prof. T. Hanuš
Stav akreditací a tím i skládání způsobilostí je dlouhodobě neuspokojivý. Připomínky mají vedoucí
oddělení, kteří akreditace nedostali, dále členové akreditační komise pro neúnosné průtahy a změny,
rezidenti pro nelogičnost některých požadavků a jejich nesplnitelnost, členové výboru (M. Hanuš) pro
nesoulad s požadavky na frekventanta a reálnou situací. Na výboru zazněly připomínky k
(historickému) složení komise a připomínky k činnosti některých členů. Předseda považuje za
nezbytné, aby výbor ČUS měl možnost do této tématiky zásadně vstupovat, kroky urologické
reprezentace v akreditační komisi předem znát a k nim se celý výbor dicizivně vyjadřovat. Je
nepochybné, že celá problematika je věcí více institucí, proto je jednání zdlouhavé, avšak výbor ČUS
má mandát se k doporučením AK z odborného hlediska (i ke složení komise) vyjadřovat. Bude tedy ve
věci i z tohoto pohledu dále jednáno.
Doc Jarolím připomíná, že v Akreditační komisi chybí zástupce II.lékařské fakulty. Údajně tam byl
jmenován, ale nebyl zván. Preferoval by za sebe zástupce, je-li to možné. Otázka je i zastoupení
fakulty v Hradci Králové a Olomouci.
Probírány připomínky předsedy rezidentů dr.M.Pešla. Školitel musí být jmenován a kontrolován,
paralela s EBU.
Doc.Kočvara: odhadovaná roční potřeba 12-14 urologů do přípravy. Je vhodný řízený mírný
nedostatek urologů. V posledních dvou letech nedosáhl vstup do oboru potřebných rezidentů.
Výbor se bude otázkami akreditací, vzdělávání i akreditační komise dále zabývat.
Úkol: doc.Kočvara - prověří zda zápisy Akreditační komise mohou být přístupné výboru ČUS
Termín: do 16. 6.2009.
5. VZP, projekt Akord. selektivní urologická data: referuje doc.M.Hanuš
Ke hrubému přehledu diagnostických, léčebných a sledovacích kroků na ambulantních a lůžkových
zařízeních v rámci projektu VZP – Akord by měla sloužit data 4 sledovaných regionů ( Ustí n/L,
České Budějovice, Plzeň a Opava. Sledovány by byly diagnózy C61, N40, N200. data vztažena na

rodné číslo. Nepochybně budou mít získaná data řadu chyb a nepřesností, měla by však ukázat
s jakými náklady diagnostikujeme, léčíme i sledujeme v obou složkách. Data by zpracovala IT VZP
v regionech. Zároveň bude užitečné propojení na doc. L. Duška , který by ozřejmil možné propojení
s ostatními databázemi.
Návrh pozvat doc. Duška na schůzi výboru 16. 6.2009 – výbor souhlasí.
Termín 16. 6.09 doc. Duška pozve prof. Babjuk
Termín do měsíce: doc.Hanuš – pošle podklady pro Akord dr.P.Vepřekovi
6. Pravidla pro pořádání konferencí: referuje doc. L. Jarolím
Výbor se usnesl na změně znění odstavce omezujícím pořádání paralelních firemních akcí, kde bude
přidán dovětek: …s účastí členů ČUS.
Dále na konferenci nebude tlumočnické zařízení. Důvod: účastníci angličtinu ovládají a hosté po své
přednášce odjíždějí.
Odpovídá: doc.Jarolím
7. Příprava výroční konference: referuje doc. L.Jarolím
Konference bude označena jako 55. výroční konference ČUS ČLS JEP 2009. Místo konání,Top hotel
Praha, vyhovuje prostorově, vybavením i parkovištěm.
Deadline pro abstrakta do 15. 6.2009
Prezidentem kongresu byl zvolen doc. L. Jarolím, sekretářem dr. A. Petřík.
Pozván p. Chapple – nemůže se zúčastnit, prof. Schroeder – jednání pokračují, prof. Breza – přislíbil
účast.
Vyhlášení cen za prezentace na konferenci proběhne během následné schůze výboru a ocení vítěze a
obešle. Byl podán návrh i na vyhlášení nejlepšího stánku – výbor souhlasí. V hlavním sále budou
reklamy pouze partnerů – podle partnerské smlouvy ČUS. Doporučení snížit na přechodnou dobu do
15. 7.2009 cenu za m2. Na 10 000Kč, uvážit minimální plochu na 6 m2
Pořadatel má povinnost (Nucleus) toto ustanovení kontrolovat.
Termín: průběžně
Odpovídá: doc. L. Jarolím, dr. A.Petřík
8. Zpráva z kategorizační komise: referuje dr. M.Matoušková
Proběhla dvě jednání mezi OS ČLS, SÚKL a ZP
navrhujeme zrušení delegování α-lytik na PL, sjednocení „P“ omezení u močových spasmolytik,
upozorňujeme na zvyšující se rezistenci při prvoliniové aplikaci FQ u komunitních infekcí močových
cest
skupina LHRH analog bude rozdělena na dvě skupiny – neonkologickou a onkologickou; rozdělení
nesteroidních antiandrogenů na dvě referenční skupiny; interferon bude uvolněn na ZN ledviny na
recept; kombinace vinorelbin s prednisonem rozšíří „P“ pro karcinom prostaty ve II. linii. Definitivní
znění bude ještě na komisi projednáváno.
Termín: do 16. 6.2009, jinak řešeno průběžně
Odpovídá: dr.M.Matoušková
9. Zpráva pokladníka: referuje dr. M. Matoušková
Zentiva není dlužný partner (Toto omylem nahlásila paní Menclová, ved. ekonom ČLS JEP). Zentivě
poslána omluva. Nejsou žádné výrazné platby, proplacena práce redakční radě, hrazeny průběžné
výdaje.
.
10. Aktuální činnost OKU: referuje prof. M.Babjuk
ustavena Oborová komise pro urologii prof. M. Babjuk předseda, doc. L.Jarolím, dr. V. Heřman,
dr.A. Petřík, prim. M. Krňovský
Odborová komora – LOK chce prosazovat personální předpoklady Ústavní pohotovostní služby.
Úkol: doc. Babjuk definuje postoj výboru a odešle ČLK
Termín: do měsíce
11. Urologická tbc: referuje doc. M.Hanuš

Doc. Zachoval předložil koncepci centra urologické tbc ve FTN. Koncepci činnosti i její dlouhodobé
zajištění z prostředků FTN výbor schválil. Doc. Zachoval vypracuje zásady činnosti centra a předá
výboru.
Úkol: oznámit doc. Zachovalovi
Odpovídá: doc.Hanuš
Termín: 16. 6.2009
12. časopis Česká urologie: referuje doc. M. Hora
 Schváleno vyúčtování za rok 2008.
 Schválen dokument Organizační pravidla pro vydávání časopisu Česká urologie,
oficiálního časopisu ČUS ČLS JEP včetně odměn pro autory (2000 Kč – vyžádané
přehledné a původní práce, ne kazuistiky) a pro recenzenty (500 Kč).
 Přednesena informace o nedostatečném výběru za reklamy v časopise.
 Schváleno zrušení resp. odložení projektu DVD jakou součást časopisu a převedení
vedoucího redaktora prim. Köhlera do redakční rady.
 Přednesen návrh změn v časopise, které jsou od Galén požadovány (vyšší aktivita
redaktorky, přijaté články převádět do PDF a dávat na web atd., oscanování starých
čísel ČU a jejich uveřejnění na webu, činění kroků k indexaci časopisu – př. zmíněn
Index Copernicus). Výborem tyto kroky v obecné rovině schváleny, Galén vyčíslí
event. vícenáklady a bude to předloženo výboru na dalším jednání.
 Předneseny návrhy Meditorial – možnost digitalizace České urologie. Zatím
hodnocení nabídky odsunuto na pozdější dobu, partnerem pro prvotní jednání by pro
Meditorial měl být Galén.
Úkol: doc. M. Hora předloží finanční požadavky Galénu ohledně rozšíření a zkvalitnění služeb.
Termín: na výboru 16. 6.2009
13. Informované souhlasy: referuje dr. M. Rosenberg
Na web vyvěsit informaci, že každá lůžková část má své informované souhlasy podle svého právního
oddělení. Pro ambulantní složku jsou připravovány celoplošně
Úkol: dr. M. Rosenberg vytvoří informované souhlasy pro ambulantní složku
Termín: 16. 6.2009, dříve do cirkulace
14. Sekce: referuje prim. J. Hiblbauer
Mezi problematické sekce patří andrologická, která v podstatě skončila činnost. Ostatní sekce jsou
aktivní,je je dolaďována jejich činnost se Stanovami ČUS.. Zrušena je sekce laparoskopická.
Požadavek SUNU na podporu kurzu UD v Bristolu (Anglie)
Výbor nahlíží, že by tato akce ve znění podané žádosti neplnila účel. Akce bude podpořena polovinou
požadované částky na jednoho žadatele tedy 15000Kš. Podpora je určena pro mladé urology do 35 let,
kteří se urodynamickou aktivně na pracovišti zabývají, z pracoviště se může účastnit jeden lékař, nemá
být vedoucím pracovníkem. V žádosti budou obsahovat tyto údaje a směřovány na sekretariát ČUS
k rukám prim.Hiblbauera. Očekává se i informace jak budopu získané znalosti využity a kde budou
výstupy prezentovány.
Úkol: prim. Hiblbauer písemně po rozhodnutí výboru bude informovat pořadatele
Termín neodkladně
15. Uroweb: referuje doc. M. Babjuk
www.uroweb.cz Budou zde zaneseny kompletní epidemiologická i regionální data v ČR i predikce.
Výbor podporuje, realizace nebude jednoduchá, bude vyžadovat trvalé a velké úsilí
Úkol: dát link na stránky ČUS.
Odpovídá: doc. Hanuš
Termín: neodkladně
16. Web CUS.cz aktuální stav: referuje doc. M. Hanuš
Nové webové stránky již v provozu, členové ČUS zde vyplňují aktualizační dotazníky, Obsah stránek
je průběžně upravován.

17. EAU meets European Urological Societies: referuje doc. M. Hanuš
Proběhne v červnu ve Florencii
zúčastní se doc. M. Hanuš a doc. L. Jarolím – výbor souhlas
18. Členské přihlášky: referuje V. Králová
Nově přihlášení:
dr. Štěrbavý - nemocnice Ústí nad Labem
dr. Chmelík - ÚVN Praha
dr. Klozová - Urocentrum Brno
dr. Katolická - FN u Svaté Anny Brno
Odhlášení – dr. Kumpošt, dr. Petr (+), dr. Marek (návrat k pracovnímu zařazení v chirurgii)
Výbor souhlasí s přijetím nových členů
Úkol: nahlásit na ČLS JEP
Odpovídá, V. Králová

19. Různé:
 Výbor souhlasí s cestou dr. A. Petříka do Corcu v Irsku
 Dopis dr. Sýkorovi – odeslán, dr. Rosenberg zjistí výsledek
 Projekt UJO – pověsit na web
 Informace OZP pro pacienty po 40letech věku preventivní vyšetření PSA – výbor bude reagovat
Příští schůze výboru 16. 6. 2009, 15.00 – Parkhotel Průhonice
Zapsala: V. Králová, dr. M. Matoušková
Schválil: doc. M. Hanuš
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