Zápis ze zasedání výboru ČUS dne
16.5.2006 v Humpolci
Přítomni: dr. Anděl, doc. Babjuk, prof. Hanuš T., doc. Hanuš M., doc. Jarolím, doc. Kočvara,
doc. Záťura
Za RK: dr. Petřík, dr. Zmeškal
Omluven: dr. Rosenberg, doc. Fiala
1. Kontrola zápisu minulé řádné schůze (doc. Jarolím)
Od bodu 8. opravit pořadí.
2. Zápis ze mimořádného zasedání výboru ČUS dne 2.5.2006 v Praze (zapsal: Dr.Aleš Petřík)
Přítomni: doc. Babjuk, prof. Hanuš T.
RK: dr. Petřík, dr. Zmeškal
Přizváni: prof Dvořáček, prim Pavlík, Dr. Šafařík, Doc. Zachoval, Prim Köhler, Prim
Všetička
Program: Revize registračních listů výkonů odbornosti 706 a 707.
Dr. Petřík přítomné seznámil se skutečnostmi týkajícími se této problematiky, již předložené a
výborem ČUS schválené registrační listy byly upraveny podle aktuálních pořadačů 2.
pracovní skupiny DŘ a doplněny o výkony týkající se inkontinence. Dále doplněny o skupinu
endoskopických výkonů.
Vnitřní oponentura provedena prim. Köhlerem za endoskopii a prim Pavlíkem za otevřenou
operativu, připomínky zapracovány dr Petříkem před projednáním.
Proběhla diskuse, kde diskutována problematika reoperací, režie a ocenění práce lékaře. Tyto
skutečnosti nejsou do dneška v dané problematice řešeny a nemohou být ani tohoto času
otevřeny.
Všichni přítomní vyjádřili souhlas a doporučili dokumenty k podpisu a předání 2. skupině DŘ
Laparoskopické kódy otevřeny i pro ostatní chirurgické společnosti, typová smlouva č. 2
umožňuje plátci omezení použití těchto kodů podle diagnóz a odborností. V tomto směru
členové výboru vyjádřili nesouhlas s tím, aby urologické laparoskopické výkony prováděl
lékař bez urologické erudice, což by mělo být zohledněno ve znaleckém posuzování.
3. Zpráva pokladníka :
Během března byla vedena jednání s firmami Zentiva, Pfizer a AstraZeneca o obnovení
smluvních částek na rok 2006. Do konce března byly všemi stranami odsouhlaseny definitivní
verze smluv a částky pro rok 2006. Na sekretariátu ČUS ČLS JEP proběhlo 5.4.06 osobní
jednání s ing.Vičarovou o proceduře podpisů. Následující týden byly rozeslány všem 3
firmám smlouvy k podpisu.
5.4.06 vedoucí ekonomka pí.Menclová zkontrolovala a odsouhlasila, že všichni smluvní
partneři ČUS uhradili smluvní částky do konce r.2005 dle podepsaných smluv.
20.3.06 byl odeslán bankovní příkaz k úhradě 1800 Euro za přidružené členství ČUS v EBU.
Na účet Sekce dětských urologů odeslána částka 30 tis.Kč, odsouhlasená výborem 21.9.2005
jako příspěvek na konferenci v Nové Bystřici 2006.
Částka na Výroční konferenci 2006 v Č.B. byla navýšena o 100 tis.Kč za nadměrnou výstavní
plochu, kterou požaduje firma Pfizer za doplatek.
Aktuální stav fondu k 5.4.2006 = 3 220 646.-Kč.
Aktuální stav běžného účtu ČUS 13 706.- Kč

4. 6. Central European Meeting – Praha 15.-16.9.2006.
Výbor ČUS maximálně podporuje aktivní účast členů ČUS. ČUS podpoří finančně
společenský večer. Prof. Hanuš se opakovaně pokoušel prosadit možnost publikace abstrakt v
suplementu European Urology. Prof. Marderbergovi zaslán e-mail s nabídkou doc. Záťury
otisknout alespoň v České urologii.
Zatím se čeká na reakci prof. Marbergera, zda bude možné publikovat abstrakta v suplementu
European Urology. Zatím je postoj spíše negativní, což členové výboru ČUS velmi
kritizovali. Akce má akreditaci CME a je organizována EAU.
Doc. Jarolím upozorní na tuto záležitost při zasedání EAU Meets National Urological
Societies 2006 2-3 June 2006 Athens Greece. První autor zdarma fee a ubytování.
5. Sekretariát
Výbor souhlasí se zvýšením platu sekretářky ČUS o příspěvek na obědy ve výši 640,- Kč
6. EBU board meeting 5.-6.5.2006 Stockholm. Zúčastnil se prof. Hanuš T. a dr. Petřík. Prof.
Whelan, který byl zvolen prezidentem EBU, monitoruje ambulantní aktivity. Jako presidentka
elect EBU zvolena Broemerová ze Švédska, sekretářem EBU zvolen prof. T. Hanuš,
sekretářem elect zvolen prof Cek z Istanbulu – pozván na konferenci do ČB.
7. Výroční konference ČUS České Budějovice 2007. S podrobnostmi seznámil výbor dr.
Petřík. Celková kalkulace 550 účastníků. Plánovány dvě 2 velké společenské akce.
Výstavky: platinovým sponzorům zajištěno odpovídající postavení. Plocha pro výstavky
získána pomocí stanů.
Deadline pro přihlášky abstrakt je 31.5.2006 Termín zasedání vědeckého výboru konference
naplánován na 13.6.2006 – v 13 hodin na Urologické klinice VFN a 1 LFUK v Praze 2.
Rozpočet: příjmová stránka cca 4 015 000 Kč, 2 300 000 od ČUS čerpaný z partnerských
smluv. Aktualizovaný rozpočet bude probrán 13.6., bude určena specifikace některých
položek (např. poštovné, odpovědní dopisy apod.), odměna organizátorů by měla být součástí
rozpočtu konference.
Doc. Záťura doporučil připravit na konferenci stánek ČUS – podněty zasílat doc. Záťurovi,
který je pak předá sekretářce.
Vyzvaná přednáška: prof. Hes – histopatologie tumorů ledvin, doc. Eliáš – CT v diagnostice
urolitiáze, prof. Kliment přednáška SUS,
Abrahamsson za EAU přednáška, prof. Wirth vyzvaná přednáška.
Rassweiler, Janeček, Whitfield – ESU kurz
Sekce sester: Doležal
Struktura sympozia bude podobná, jako při minulé konferenci:
Středa: redakční rada ČU 8.00-10.00; zasedání výboru 10.00-13.00; pracovní zasedání sekcí
13.30-14.00 (onkologická, andrologická, rezidentů, urodynamická)
14.00: odborná sympozia sekcí, onkologické přihlásil doc. Babjuk
Dále satelitní sympozia ve středu a po věd. programu ve čtvrtek, pracovní snídaně. ESU kurz
ve čtvrtek. Konec sympozia po obědě v pátek.
Plenární zasedání členů ČUS, na které budou upozornění samostatnou upoutávkou – m.j. by v
ní měli být upozorněn i na důležité hlasování o korporátním členství v EAU.
8. Ambulantní postupy v urologii – aktualizovanou informaci podal doc. M. Hanuš.
Připraven materiál do Suplementa A Urologie pro praxi!!
Ambulantní postupy byly dopracovány, bez dalších připomínek členů výboru a budou vydány
jako suplementum Urologie pro praxi. Finální verze s vysvětlujícím dopisem byla odeslána emailem OZP, ZPMV a ing. Gajdáčkovi, předsedovi Svazu ZP. OZP a ZPMV potvrdily

využití pro smluvní politiku a revizní činnost. V této aktivitě bude MH pokračovat i nadále.
MH navrhuje vytvoření pracovní skupinky ve výboru, která by se věnovala strategii a taktice
prezentace a včleňování urologie do kontextu léčebné péče v ČR. Považuje tuto aktivitu za
nezbytnou, neboť jednotlivé obory se nyní aktivně vymezují v rámci léčebné péče a původní
náplň urologie je postupně rozebírána jinými obory. Tento trend je třeba sofistikovaně
modifikovat s cílem definovaný rozsah oboru udržet v povědomí ostatních lékařů a v praxi jej
provádět. Bude třeba vypracovat scénář jak a co, kdy a kde prosazovat. MH základní návrh
připraví. Také zmíněna užitečnost prezentovat kroky výboru ve specifické sekci na našich
konferencích, aby obec urologická viděla tuto stránky koncepční činnosti výboru.
MH.
9. Cena ČUS – do 1.10.2006, bude též speciální cena jen pro rezidenty. Obě ceny budou
vyhlášeny v časopise Česká urologie.
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.
11. Rezidenti.
11.1. Dr. Pešl předal informaci: v srpnu se bude konat zasedání reprezentantů ESRU v Praze.
Žádost o finanční prostředek pro zajištění jednání v celkové ceně 30 tis. Kč. Dr. Pešl se za
tímto účelem spojí s dr. Andělem.
11.2. Žádost o zřízení databáze sekce rezidentů. Zajistí dr. Pešl s pí sekretářkou. Nutno zajistit
ochranu osobních údajů, manipulace s databází bude poléhat stejnému režimu, jako databáze
členů ČUS.
11.3. Zasedání sekce rezidentů – simultánně s ostatními sekcemi.
11.4. Internetová stránka sekce rezidentů. Zatím na stránkách VFN, bude v rámci ČUS.
11.5. Zatím je 6 zájemců o účast na EUREPu.
11.6.Výbor souhlasí se zakoupením lístků na kulturní akci a na společné setkání zástupců
ČUS a fakulty EUREPU, o přestávce přípitek v salónku, po akci event. neformální setkání.
12. Doc. Záťura informoval o průběhu Moravských dnů ve Zlatých Horách. Prezentovány
kvalitní doktorandské práce, kazuistiky. Dále oznámil, že na Praktickou ultrasonografii je již
přihlášeno 110 zájemců, získána zahraniční akreditace.
13. Časopis Česká urologie
13.1. Finanční stránku bude sledovat pokladník dr. Anděl.
13.2. 3 stránky obálky budou vyhrazeny pouze pro platinové partnery. Reklamy budou
omezeně uvnitř textu.
13.3.Žádostí o zařazení do MBASE pověřen doc. Jarolím.
13.4. Členové výboru vzali na vědomí zápis Redakční rady (RR). Dvě pozitivní recenze
umožní šéfredaktorovi článek dát k publikaci. Článek bude na webových stránkách k
dispozici k event. komentáři členům RR.
13.5.Recenzenti se musí vyjádřit do 3 dnů, že se ujímá recenze. Recenzi musí zaslat do 14
dnů. Předkladatel článku bude mít lhůtu 14 dní k revizi menších připomínek, 2 měsíce k větší
revizi – tu bude znovu kontrolovat recenzent.

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.
14. Výbor souhlasí s udělení záštity na Zimní urologické sympozium ve Špindlerově Mlýně.
15. Pravidla pro pořádání výroční konference
Aktualizovaný materiál doc. Babjuka byl přijat. Bude uveřejněno na webových stránkách
ČUS.
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.
17. Noví členové ČUS:
MUDr. Hlaváčová Jana
MUDr. Galas Marek
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 2006.
19. Pediatrická sekce
19.1. Doc. Kočvara referoval o průběhu úspěšného výročního setkání dětských urologů, které
proběhlo v Nové Bystřici ve dnech 12.-13.5.2006, které organizovalo urologické oddělení v
Českých Budějovicích (dr. Doležal). Bylo zaměřeno na diskusi na základní témata dětské
urologie, vedle přehledných přednášek byla přihlášena též kratší sdělení a sdělení dětských
sester. Průběh setkání byl velmi úspěšný.
19.2. Dne 12.2.2007 proběhne IN SERVICE zkouška JCPU z dětské urologie (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).
20. Prof. Pacík zaslal výboru výsledky IN Service EBU zkoušky.
21. Zasedání vědeckého výboru výroční konference ČUS se uskuteční 13.6.2006 v 13.00 hod.
na Urologické klinice VFN a 1. LFUK v Praze 2.
22. Příští řádné zasedání výboru ČUS je 12.9.2006 v 10,00 hodin v Liberci.

17.5. 2006

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Zapsal: doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

