Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 16. 6.
2009 v Praze
Přítomni: doc. M. Hanuš, doc. L. Jarolím, prof. M. Babjuk, dr. M. Matoušková, prof. T. Hanuš,
dr. A. Petřík, dr. M. Rosenberg
Omluven: prim. Hiblbauer
Za RK: doc. M. Hora, doc. R.Kočvara, doc. V. Študent
Hosté: doc. L. Dušek, Masarykova universita Brno, IBA, prim. A. Crha – nemocnice Ústí nad Orlicí,
prim. J. Pangrác, nemocnice Pelhřimov, prim. J. Hynčica – Baťova nemocnice Zlín
Sekretariát ČUS: V. Králová
Kontrola zápisu z 14. 4.2009 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.
Dr. Vobořil – urgence ohledně zaslání dotazu. Zašle sekretariát
Urology Week – trvá, sleduje doc.L.Jarolím
OKU prof. Babjuk – nesplněno, úkol do příštího výboru
Dopis dr. Sýkora – vyřízeno, obdržel smlouvu
Informace OZP pro pacienty po 40letech věku preventivní vyšetření PSA – dr. Matoušková
napsala na vedení OZP názor výboru, že tento postup v současné době neodpovídá guidelines a
není tudíž ani medicínsko-ekonomicky zdůvodnitelný. Odpověď nedošla
EAU korporátní členství: referuje doc. M.Hanuš
Předseda obdržel dopis prof. Abrahamssona, že board EAU s potěšením vzal na vědomí rozhodnutí
výboru pokračovat v korporátním členství. Prof. Abrahamsson požádal o dodání Agreementu a
současně předání aktuálního seznamu členů. Materiál předal doc.Hanuš setkání prezidentů
urologických společností EAU ve Florencii 14. 6.2009. Na podkladě aktuálního seznamu členu ČUS,
kteří vyplnili aktualizační formulář, byl předán seznam 475 členů. Neuvedení členové (kteří po
několika urgencích formulář nevyplnili, ani se jinak neozvali) neobdrží tudíž elektronickou kartu
člena EAU, která vyplývá z korporátního členství. Členství si musí vyřešit individuálně.
Korporátní členství je podepsáno na jeden rok.
.
Zpráva ze zasedání ve Florencii: referuje doc. M. Hanuš
Guedelines EAU – mají zásadní informační význam, budou překládány do jazyků členských
společnosti EAU (pocket GDL), pak zasílány ke schválení výborům společností. Ty provedou
korekturu a připomínky (např. o nesouladu s národními pravidly) a odešlou zpět do EAU. Po validaci
bude vydáno a rozesláno.
Možnost kontinuálního vzdělávání, prostřednictví všech vzdělávacích aktivit EAU je velmi
propracovanou formou CME, doporučeno podporovat
Office urology – vytvářet samostatnou sekci není možné, protože sekce představují superspecializace
oboru, zatímco zde jde o problematiku pracovně právní. Úzká komunikace mezi akademickou a
ambulantní složkou je zásadní
Ze setkání bude k dispozici zápis (Minutes). Po obdržení bude zveřejněn in extenso na webu cus.
Úkol: zveřejnit na webu cus
Termín: po obdržení
Odpovídá: předseda
Aktuální stav partnerských smluv: referuje doc.M.Hanuš
Celkem 7 partnerů podepsalo smlouvy. Jeden platinový, GSK a 6 oficiálních: Hartmann, Tena,
Zentiva, Berlin-chemie, Novartis a Astra Zeneca, Ferring. V současné době poslali 1 250 000Kč.

Krize se projevuje i této oblasti, navíc restriktivní politika SUKL v úhradové politice odrazuje firmy
od českého trhu.
.
Záštita Urology Week 2009: referuje doc. M. Hanuš
Podle materiálů boardu EAU je Urology week akcí EAU, která probíhá v úzké součinnosti
s EuropaUomo. Realizaci zajišťují odborné společnosti. Propagační materiály jsou připraveny
centrálně, lokálně je zajištěn překlad a potřebné kroky k uplatnění v dané zemi.
Výbor ČUS pro tento rok poskytl záštitu pro Urology week a ponechal jako organizátora
prof. D. Pacíka.
Úkol: Výbor bude informován o přípravě akce, včetně finančních toků.
Termín: průběžně
Odpovídá: doc. L. Jarolím
Členská základna: referuje doc. M. Hanuš
Počet členů (urologů) naší společnosti je v současné době aktualizován. Aktualizace bude probíhat
permanentně.
Platební příspěvková morálka není vysoká, velká část členů zatím nemá zaplaceny členské příspěvky
pro rok 2009, někdy i 2008. Podílí se na tom i vložení složenek do časopisu ČLS, který byl počátkem
roku zdarma rozeslán a zřejmě nevybalený odložen.
Úkol: předseda ověří na SJEP, jak bude situace dořešena.
Termín: neodkladně
Dr. P.Vepřek, ředitel Oddělení strategie VZP, datová spolupráce
Dr. Vepřek osobně sdělil doc.Hanušovi, že požadavky na poskytnutí vybraných dat byly předány na
odd. IT VZP v regionech: Karlovarský, Plzeňský, Českobudějovický a Moravskoslezský.
Úkol: dotaz na dr.Vepřeka, jak se požadavek daří realizovat
Odpovídá: předseda
Termín: do měsíce
.
Informace rezidentům o povinnostech a výhodách členství rezidentů v ČUS: referuje
doc.M.Hanuš
Dr. Pešlovi byly předány tyto informace: rezidenti hradí členský příspěvek do ČUS ve výši 250Kč.
Jako členové ČUS mají hrazeno členství v EAU (v rámci korporátního členství), se všemi výhodami
jak je uvádí www uroweb.org.
ZP Media: referuje doc.M.Hanuš
ZP Media rozeslala na lékařská pracoviště informační leták, ve kterém oznamuje svůj vznik, do konce
roku 2009 proplácení ošetření jejích klientů na podkladě tzv. veřejného slibu. Dále materiál sděluje, že
budou prováděna výběrová řízení na uzavření smlouvy, což je povinnost ze zákona. V praxi pošlou ZZ
požadavek na zdravotní odbor kraje, kde komise (přítomen urolog) nejspíše formálně posoudí, neboť
budou požadavky posílat existující ZZ. Výbor bude mít ale problém výběrové komise obsadit.
Úkol: vyplyne z pokračování situace
Termín: dtto
Odpovídá: předseda
Nové výběrové řízení, požadavek na výbor ČUS
Zdravotní odbor Středočeského kraje požádal výbor o vyslání zástupce na výběrové řízení (VŘ.)
Čáslav – návrh nestátního ZZ – výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdr.
péče v rozsahu urologie pro území Čáslav a okolí
Do výběrového řízení se přihlásili:
MUDr. Petr Pavlásek s místem provozování Poděbrady – Centrální lázně, nám. T.G.M. 363, 290 01,
nemocnice Městec Králové, Dr.Beneše 343, 289 03, rozhodnutí o registraci č.j. 3461/2005/ZDR/633
REG ze dne 23.6.2005
MUDr.Vojtěch Láska

Ze zadání není zřejmé kde a v jakém rozsahu má být smluvně urologická péče poskytována. Výbor
bude informovat zdr. odbor (paní Sivákovou), že v souladu s koncepcí oboru, legislativně zakotvenou,
podpoří uzavírání nových smluv pouze se zařízením, které je příslušně vybaveno a poskytuje
odbornou péči na plný úvazek. Úvazek může být dělen mezi více lékařů, vždy splňujících příslušnou
kvalifikaci. Požadavky na vybavení a provozování jsou uvedeny v koncepci oboru.
Úkol: oznámit pí Sivákové
Termín: neodkladně
Odpovídá: předseda
Konsensuální stanovisko: referuje doc. M.Hanuš
Výbor obdržel KONSENSUÁLNÍ STANOVISKO K POSKYTOVÁNÍ PALIATIVNÍ PÉČE U
NEMOCNÝCH S NEZVRATNÝM ORGÁNOVÝM SELHÁNÍM.
Autoři Česká společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČLS JEP a Česká
společnost intenzivní medicíny ČLS JEP. Jde o rozsáhlý a pečlivě propracovaný materiál vypracovaný
týmem expertů. Ve výboru ČUS převládl názor, že není zřejmé, jak se urologové mohou podílet na
rozhodování o zahájení či pokračování paliativní péče ve výše uvedených situacích. Členové výboru
ČUS JEP se necítí být pro taková rozhodování dostatečně kompetentní.
Úkol: oznámit toto stanovisko vyhlašovateli
Odpovídá: předseda
Termín: do 14 dnů, po obdržení odpovědí všech členů výboru
Druhý zástupce výboru v EBU
Výborem odsouhlasen doc. M. Hora
Úkol: oznámit EBU, dr. M. Brehmer
Odpovídá: předseda
Termín: neodkladně
Zpráva pokladníka referuje dr. M. Matoušková
Dosud noví partneři poslali na účet výboru, vedený ekonomickým odd. ČLS JEP 1 250 000Kč
Výbor byl informován, že jsme uhradili 9000Kč JUDr. Vackovi (právníkovi ČLS) za účast na námi
vyvolané schůzce v sekretariátu ČLS a vyjádření stanoviska o platnosti voleb ČUS.
Probrána odměna MUDr. Romžové za nejlepší poster v Hradci Králové ve výši 5000 Kč. Nebylo
dořešeno. Výbor souhlasí.
Úkol: MUDr. M.Matoušková probere celkové vyúčtování konference v HK s MUDr.Petříkem a
doc.Horou. V případě potřeby budou konzultovat profesionálního účetního
Termín: do měsíce
Informační sdělení na výboru k projektu Audit dostupných populačních dat ČR pro onko
urologické malignity, referuje host, doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. . Masarykova universita, IBA
Na základě mandátu, který byl udělen na zasedání Výboru ČUS v Hradci Králové v říjnu 2008 byl
projekt zahájen. Odborným garantem projektu byl ustaven prof. Babjuk. Práce provedl Institut
biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity a odborná sekce České onkologické společnosti (Sekce
pro zdravotnickou informatiku a epidemiologii nádorů). Základním cílem bylo připravit informační
podklady ve stejné podobě, jak jsou již dostupné u jiných diagnóz pro českou onkologickou
společnost. Pro pokrytí nákladů softwarových a analytických prací poskytla výzkumný grant
společnost AstraZeneca, v dalším období řešitelský tým uvažuje o podání žádostí i na akademické
grantové agentury. Na schůzi Výboru ČUS v červnu 2008 byla představena nová podoba webového
portálu uroweb, včetně vyvinutého prohlížecího software, který zpřístupňuje všechna dostupná
populační data o urologických malignitách v ČR a významné informační zdroje ze zahraničí. V rámci
řešení projektu byly připraveny modely predikující incidenci, mortalitu, prevalenci a počty léčených
pacientů – jejich první výstupy již lze předat vedení ČUS. Podařilo se tak připravit informační
základnu využitelnou i pro případná jednání s plátci zdravotní péče. Dále byly provedeny výpočty
referenčních hodnot přežití u urologických malignit v ČR, které dokládají významné zlepšení
výsledků ve srovnání s obdobím 1990 – 1994. Všechny výsledky budou stručně představeny a
předloženy k odborné diskuzi, která je nezbytná. Většina výstupů bude v dalším období vyžadovat

posouzení a korekci panelem expertů. Členy panelu expertů jsou současní zástupci v projektu UJO,
dr. M. Matoušková, prof. M. Babjuk, prof. D. Pacík a doc. V. Študent.
V rámci projektu budou mít jednotlivá pracoviště možnost prezentace na portálu.
Výbor považuje práci na databázi uroonkologických malignit za zásadní, neboť jde o validní zdroj
informací pro odbornou činnost i argumentaci při řešení organizačních otázek.
Úkol: vyzvat na webu cus kolegy k aktivní účasti ve tvořícím se týmu panelu expertů
Odpovídá: prof.Babjuk, předseda
Termín: do příštího výboru
Primáři na výboru ČUS
Prim. J. Hynčica – nemocnice Zlín
36 lůžek na oddělení, 7,4 úvazku lékaře, spádováí oblast 200000; zajišťují andrologii, ambulance,
urodynamika, samostatné služby (přestože jsou v rámci chirurgického komplexu) kromě chirurgie
nadledvin provádějí veškeré operace. Laparoskopie – rozjíždějí radikální laparoskopické
prostatektomie.
Angažují se v projektu Tichá nemoc. Bývalý primář oddělení - prim. Calábek – oslaví 80. narozeniny
v příštím roce (červen 2010) – Podávají návrh udělit čestné členství, ČUS podpoří
Chtějí vytvořit centrum robotické chirurgie – proběhlo jednání s pojišťovnami, které odsouhlasily
provoz. Vznik centra je otázkou politické garnitury.
Akreditace – 3x odsunuta a končí časový limit 30. 6.2009, na webu cus jsou dotazy na jednotlivé členy
výboru – napsat svůj dotaz ohledně prodloužení limitu akreditace osobě, které přísluší akreditace
Prim. J. Pangrác - nemocnice Pelhřimov
20 lůžek urolog., služby spol. s chirurg. pohotovostní, 4 lékaři, 1 lékařká má souběžně privát. amb.
Spádová oblast 75 000 obyvatel
Personální problémy, nedostatek urologů. Spolupracují s FN Motol, urologická klinika, doc. Jarolím
Prim. A. Crha - Ústí nad Orlicí
Rozvíjejí se laparoskopie, oddělení v posledních dvou letech stagnuje, personál tvoří 4 kmenoví lékaři
a 2 externí, jeden na klinický den a jeden slouží. Personální problémy, nejasno z pohledu koncepce
oboru, jak dál s těmito odděleními. Překvapivě by primáři ze Svitav a Ústí n/O nebyli proti sloučení
pracovišť.
Souborně reakce výboru:
Je obecná tendence odlivu urologů do ambulantní sféry, někdy jen na částečné úvazky. To oslabuje
chod oddělení, ovlivňuje kvalitu péče, složení operačních výkonů a vznikají situace vědomého
porušování legislativy. Koncepce oboru stanovuje pravidla pro chod ambulancí i lůžkových oddělení.
Pokud toto není dodrženo, měla by být zvažována oprávněnost existence zdravotnického zařízení,
V praxi však prosazení koncepce naráží na lokální zájmy zachovat dané zařízení, což je nejčastěji
motivováno politicky. Tyto situace jdou na úkor kvality zdravotní péče.
Podobná je situace s nákupem nákladných zařízení a jejím využitím. Holmium laser, da Vinci,
laparoskopie a další zahajují provoz, aniž by byly k tomu medicínské, personální i ekonomické
předpoklady. Výbor nemůže ovlivnit nákup těchto zařízení, ani kvalitu jejich provozu. Často odborná
péče je nízká, daná nízkou frekvencí indikovaných výkonů, ekonomicky ztrátová. Bohužel ani
pojišťovny v tomto nepomohou a z různých důvodů výkony hradí.
Problémy s akreditacemi jsou v zápisu na jiném místě
V každém případě jsou setkání výboru s primáři velmi užitečná a přinášejí osobní kontakt a reálné
informace z terénu.
Akreditace, způsobilosti referuje doc. M. Hanuš, doc. R. Kočvara
Doc. Hanuš jednal s H. Blechtovou na MZ - záznamy z jednání AK nejsou přístupné, zástupci v AK
mají výbor informovat. Celá problematika je v AK živě diskutována a oponována.
Doc. Kočvara referuje o řešených otázkách z dopoledního jednání na MZ (16. 6.2009).
Úkol: doc. Kočvara vypracuje zprávu popisující aktuální stav, neboť jde o zásadní informace týkající
se chodu mnoha oddělení, ale i ovlivňujících atraktivitu oboru urologie.

Celá problematika by v nejbližší době měla vyjít vyhláškou MZ
V této souvislosti zdůrazněno, že výbor podporuje FEBU zkoušku a uhradí 80 % nákladů v případě
úspěchu. Doc Kočvara navrhuje při úspěšném složení zkoušky FEAPU, stejně jako u FEBU, uhradit
80 % nákladů na základě individuální žádosti – výbor souhlasí.
Úkol: vypracování zprávy o aktuálním stavu
Odpovídá: doc Kočvara, na web cus, předseda
Termín: neodkladně
Návrh na změny ve složení akreditační komise referuje doc. M. Hanuš
Vzhledem k tomu, že obsazení akreditační komise bylo výborem doporučeno před 10 lety a jsou již
viditelné generační i personální změny na vedoucích postech, doporučil výbor ČUS navrhnout MZ změny
urologické reprezentace v akreditační komisi.
Stávající složení AK 80. urologie
Obory specializačního
vzdělávání lékařů
20. dětská urologie

80. urologie

Jméno
MUDr. Pavel Zerhau, CSc.
prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc.
doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.
prim. MUDr. Oldřich Šmakal, Ph.D.
prim. MUDr. Ivo Novák, Ph.D.
MUDr. Jan Kříž
MUDr. Stanislav Tichý
MUDr. Jiří Doležal
MUDr. Jiří Kouba
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
prim. MUDr. Arne Rovný
prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc.
doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.
doc. MUDr. Petr Morávek, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
doc. MUDr. Milan Hora, Ph.D.
MUDr. Josef Liehne
doc. MUDr. Michael Urban

Email
pavel.zerhau@worldonline.cz
jan.dvoracek@lf1.cuni.cz
radim.kocvara@lf1.cuni.cz
smakalo@fnol.cz
novakivo@fnhk.cz
jan.kriz@fnmotol.cz
tichystanislav@seznam.cz
dolezal@nemcb.cz
kouba@fnplzen.cz
dpacik@fnbrno.cz
arne.rovny@fnusa.cz
jan.dvoracek@lf1.cuni.cz
radim.kocvara@lf1.cuni.cz
moravek@fnhk.cz
tomas.hanus@lf1.cuni.cz
horam@fnplzen.cz
lie@iol.cz
urbanm@fnkv.cz
urban.m@volny.cz

Na výboru ČUS byli zatím do akreditační komise – navrhováni jsou dr. M. Schmidt, dr. Pešl, prim.
Schraml, prim. Krhut, doc. V. Študent, doc. L. Jarolím. Obměna by se zejména týkala zástupců
v tabulce červeně označených. Návrh pouze rozšířit komisi o nové členy výbor nepodpořil, neboť by
nesplnil záměr obměny..
Úkol: členové výboru a revizní komise do 14 dnů zašlou své návrhy a poté budou dotázáni navržení,
zda s nominací souhlasí a následně po diskuzi proběhne výběr.
Odpovídají členové výboru a předseda
Příprava výroční členské schůze 2009: referuje doc. L. Jarolím
prezident konference doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc.
sekretář konference as. MUDr. Aleš Petřík, PhD.
členové
prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc.
doc. MUDr. Miroslav Hanuš, CSc.
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
doc. MUDr. Milan Hora, PhD.
doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.
doc. MUDr. Vladimír Študent, PhD.
Přihlášeno 113 abstrakt lékařských, sesterských 23, 11 firem, celková suma 1.532 000 Kč

Astra-Zeneca by zaplatila závěsy na jmenovky v hodnotě 50 000 Kč
Náklady 4.000 000 – 5.000 000 Kč, výbor bude hledat možnosti snížení nákladů
Vědecký výbor termín červen/červenec 2009.
Úkol: předseda vyvěsí na web. cus „Doporučení pro přípravu abstrakt a prezentací“
doc. L. Duška pozvat jako vyzvanou přednášku do hlavního programu
Pozvání přijal prof. Schroeder- přednáška bude vedena jako lekce EAU
Výbor České urologické společnosti vyhlašuje soutěž o Cenu ČUS o nejlepší práci publikovanou
v roce 2008 v následujících kategoriích:
A. Původní vědecká práce publikovaná v zahraniční
B Původní vědecká práce publikovaná v domácím časopisu
C Postgraduální učební text ( včetně monografií)
Stanovena částka, kterou budou oceněny práce, a to 20000, 10000 a 5000 KČ za 1. 2. a 3. místo
Uzávěrka přihlášek s originálem nebo kopií publikace (v pevné nebo elektronické podobě) je
15. 9.2009. Zasílejte na sekretariát ČUS. Po ukončení soutěže budou originální výtisky vráceny.
Úkol: zveřejnit na web cus
Odpovídá: předseda
Termín: neodkladně
Zpráva z KLPK referuje dr. M. Matoušková
V rámci revize zpracovány hodnotící zprávy pro nesteroidní antiandrogeny, přípravky pro léčbu BPH,
a to jak alfalytika, tak i inhibitory 5αR a fytofarmaka. Rozpracovány LHRH analoga.V současné době
přicházejí ke zpracování průměrně 2 žádosti denně, včetně např. farmakoekonomické studie na
intravesikální léčbu nádorů močového měchýře.
Použití Botoxu u OAB bude podpořeno neurology, pokud bude racionalita podávání zajištěna centry.
Bylo osloveno vedení SUNU a odtud doporučena centra:
Ostrava
prim. Krhut
Hradec Králové dr. Broďák
Liberec
dr. Šámal, prim. Mečl
Plzeň
dr. Janda, přednosta Hora
České Budějovice dr. Ženíšek, primář Fiala
Praha
dr. Zámečník, prof. Hanuš
Praha
doc. Zachoval
Vznesena námitka doc. Študentem, že Olomouc není zapsaná v programu. Doc Student navrhl
dr. Vidláře, dále pak z Motola dr. Rajchrt. Dále navržena změna Praha - doc. Kočvara za dětskou
urologii místo prof. Hanuš. Tento seznam by měl být navržen v lékové komisi.
Úkol: oznámit vedení SUNU
Odpovídá: dr. Matoušková
Termín: neodkladně
Poznámka: vzhledem k zásadním připomínkám došlým po jednání předsedovi, výbor oznámení lékové
komisi o vytvoření Botoxcenter odkládá a k řešení se vrátí na další schůzi. Bude diskutováno
elektronicky. M. Hanuš
Aktuální činnost OKU referuje prof. Babjuk
Lékařům, kteří specializovanou způsobilost získali dle ustanovení § 44 odst. 1 a 2 zákona č. 95/2004 Sb.
(tedy bez absolvování 2. atestace dle starého modelu), uděluje ČLK licence k výkonu funkce vedoucího
lékaře a primáře pouze na základě úspěšně absolvované zkoušky.
Výbor navrhuje, aby požadavkem v oboru urologie bylo úspěšné absolvování In Service Examination EBU
(výše požadované skóre dosud nebyla stanovena) a „log-book“ odpovídající požadavkům na bývalou 2.
atestaci.
Součástí zkoušky bude praktická část (operační výkon na mateřském pracovišti žadatele) a ústní zkouška
před komisí.

Úkol: oznámit na webu cus
Odpovídá: prof. Babjuk
Termín: neprodleně
Urologická tbc referuje doc. Hanuš
Prim. Doc. Zachoval předložil program realizace TBC centra ve FNT. Předložený seznam bych
schválen a oddělení může z pohledu výboru zahájit činnost. Doc Zachoval bude výbor 2x ročně
písemně informovat o činnosti Centra
Úkol: oznámit doc. Zachovalovi schválení a povinnost informací
Odpovídá: předseda
Termín: neodkladně
Zpráva z jednání Pracovní skupiny k Seznamu zdravotních výkonů referuje dr. Petřík
Dr. Petřík informoval o jednání stran robotických výkonů na MZ ČR dne 28. 5.2009. Na jednání byly
výkony projednány s připomínkou nutnosti vytvoření přístupového kódu pro tyto výkony a úpravy
výkonů. Prim Köhler s Dr Petříkem provedli revizi registračních listů dle připomínek a Výbor je
schvaluje s tím, že budou předloženy na jednání MZ ČR dne 25. 6.2009.
Dr Petřík předložil materiál stran úpravy zařazení výkonů odbornosti 736 a 707 podle režie. Výbor
schvaluje předložený dokument a pověřuje dr Petříka předáním materiálu na MZ ČR.
Dr Petřík předložil k diskusi Výboru stanovisko stran nového registračního listu na laserovou
valorizaci prostaty. Vzhledem k literaturou potvrzené skutečnosti, že výkon lze provést jak green
laserem i holmium laserem bude registrační list vytvořen pro oba typy přístrojů. Dr Petřík připraví
registrační list k jednání MZ ČR dne 25. 06. 2009.
Úkol: Dr Petřík - předložení výše zmíněných materiálů na MZ ČR do dne 25. 6.2009
Česká urologie: referuje doc. M.Hora
Šéfredaktor doc. Hora referoval o současném stavu:
Vyšlo číslo 2/2009, číslo 3 v plánu na červenec, číslo 4 na podzim (říjen?), abstrakt ze sjezdu
vydáme jako supplementum. Výběr úhrad za reklamy zatím stále minimální.
Nabídnout reklamní prostor zdarma vybraným partnerům ČUS. Nutno dodat do čísla 3/2009
upoutávku na podzimní konferenci ČUS a též upoutávku na cenu ČUS za rok 2008.
Podána zpráva o indexaci České urologie. Jsme indexování na Index Copernicus, nutné kroky
k žádosti o indexaci v PubMed ze strany Galéń byly učiněny, ale šance je zatím asi malá, proto
odloženo o rok.
Úkoly zadané na předchozím zasedání:
Galén je ochoten zvýšit aktivitu redaktorky za 6 tis. měsíčně, tj. dalších 18 tis. Kč za číslo.
Doc. Hora bude s Galén ještě jednat o snížení úhrad za tyto služby a bude žádat jejich přesnou
specifikaci.
Galén byl žádán dávat přijeté články v PDF na web, zatím naráží na organizační problémy, je
řešeno. Zatím jsou přijaté články uvedené i s abstrakty, plné PDF verze se doufám dočkáme.
Galén nabídl oscanování starých článků a jejich dání na web - požadováno 4 tis. Kč za číslo,
jedná se o ročníky 1997-2001, v následujících není vše úplné, tedy cca 100 tis. Kč. Doc. Hora se
pokusí oslovit ještě původního nakladatel Medica Publishing and Consulting resp. jejího nástupce
Medica Healthworld a v případě neúspěšného jednání se snažit dohodnout přijatelnější cenu.
Prodiskutována otázka vztahu ČUS a České urologie k Central European Journal of Urology. Bude
hledán prostor k užší spolupráci ČUS a CEJU cestou českých zástupců v redakční radě. Doc. Jarolím
(člen redakční rady CEJU) nevidí v tomto problém.
Úkol a odpovídá: pokračovat v řešení problémů (vyšší aktivita redaktory, oscanování starších čísel
ČU, obé za přijatelnou cenu – doc. Hora), dodání podkladů o konferenci a cenách ČUS – doc. Jarolím,
dodání reklam do plánových čísle od vybraných partnerů – zajistí předseda
Termín: průběžně

Sekce referuje doc. Hanuš z dodaných materiálů za prim. Hiblbauera (omluven)
Sekce dětských urologů - sekce běží bez ustanovení předsedy. Výbor doporučuje dát do souladu se
stanovami
Úkol: dát na web zprávu ze setkání v Třeboni sekce dětských urologů (zprávu naformuluje
doc. Kočvara)
Odpovídá: předseda
Termín: po dodání
SUNU – kurz urodynamiky v Bristolu zrušen
Andrologická sekce – o práci projevil zájem dr. Zámečník- Jeho dopis však nedává jasnou odpověď,
jak si zapojení představuje, Sekce postrádá vedení.
Úkol: prof. T. Hanuš zkontaktuje dr. Zámečníka s dotazem zda chce pracovat pro andrologickou sekci
a jak. Má možnost sekci vést. O výsledku informuje předsedu.
Termín: neodkladně
Dr. Zámečník požádal o fnanční podporu ve výši 20 000Kč k vydání publikace Andrologie. Výbor
vyčká na zhodnocení recenzentů, kteří dosud knihu neviděli
Uroonkologická sekce - pracuje v souladu se stanovami ČUS.
Představitelé sekce byli ustanoveni – prof. M. Babjuk, dr. M. Matoušková,
Členská základna byla aktualizována.
Obecně organizaci a činnost sekce je třeba uvádět do souladu se Stanovami ČUS.
Úkol: upozornit vedení sekcí
Odpovídá: dr. Hiblbauer
Termín: průběžně
Jednání ČOS referuje prof. M. Babjuk
Prof. Babjuk po prázdninách na schůzi ČOS předloží přesnější body spolupráce. Především na téma
certifikáty a rozsah uroonkologické péče, spadající do péče urologa. K těmto bodu vysloví své návrhy
členové výboru na stránkách webu cus v oddílu konference.
Úkol: otevřít konferenci na daná témata
Odpovídá: prof. Babjuk
Termín: neodkladně
Česká lékařská společnost JEP pořádá dne 21. 10.2009 v Praze kongres Časná diagnostika
onkologických onemocnění v ordinaci praktického lékaře. Na k uroonkologickým tématům budou
přednesena sdělení: doc. M. Hanuš – Karcinom prostaty, prof. M. Babjuk – Karcinom močového
měchýře a dr. M. Matoušková – Mikrohematurie v ordinaci praktického lékaře
Úkol: poslat prof. Vorlíčkovi jména přednášejících, název přednášky a jejich délku.
Odpovídá: prof. Babjuk
Termín: neodkladně
Web cus.cz, aktuální stav referuje doc. M. Hanuš, dr. J. Jelínek
Po odeslání oběžníku se žádostí o vyplnění formuláře tak učinilo asi 80% členů, zbývá stále necelých
90 členů, kteří dosud aktualizační dotazník nevyplnili. Webové stránky jsou neustále aktualizovány,
jsou na ně vkládány nové informace.
Stránky plní funkci, ale některé možnosti jsou málo využívány, především komunikace mezi členy
výboru i obcí urologickou.
Úkol: pokračovat v úsilí o plné využití stránek
Termín: trvale
Odpovídá: předseda, dr. Jelínek
Žádost výboru ČUS o souhlas s prováděním výkonu referuje doc. L. Jarolím

Doc. L. Jarolím požádal výbor ČUS o souhlas s prováděním výkonu 76603 transuretrální
prostatektomie za užití holmiového laseru na Urologické klinice FN Motol. Jde o první případ takto
jmenovitého podmínění schválení výkonu ZP po souhlasu výboru. Výbor pro Motol souhlasí.
Diskutováno, že v mnoha případech jsou živelně nakupována různá zařízení a následně ZP
nesmlouvávána v daném místě úhrada: např. robotika, lasery, laparoskopie, aniž je výbor alespoň
tázán, zda je takové umístění koncepční, medicínsky potřebné i ekonomické. Tento vývoj jde proti
vypracované koncepci oboru, nezlepšuje péči o pacienta a je neekonomický.
Úkol: alespoň oznámit tuto skutečnost na vedení ZP
Odpovídá: předseda
Termín: do měsíce
Členské přihlášky: referuje V. Králová
Nově přihlášení:
Dr. Zháněl - urologická ambulance Ostrava
Dr. Klíma - nemocnice Ústí nad Labem
Dr. Quwarah - nemocnice Třebíč
Dr. Velechovská – urologická klinika Plzeň
Odhlášení – MUDr. Jan Martínek, Praha (zemřel)
Výbor bere na vědomí a souhlasí s přijetím nových členů
Úkol: nahlásit na ČLS JEP, V. Králová
Různé:
Dr. Petřík předložil písemnou zprávu z jednání EBU v Corku ve dnech 8-9 5 2009.
Projekt UJO – pověsit na web
Dr. Rosenberg nesplnil zadaný úkol dopracovat do schůze 16. 6.2009 infosouhlasy pro
ambulantní péči. Dále bude řešeno po linii SAU (jde o ambulantní složku)
Postup a způsob hlasování dr. Rosenberga na výběrovém řízení k NZZ Planá u Mariánských
Lázní výbor nepodpořil, neboť nerespektoval zásady Koncepce oboru. Každý další delegát do
výběrových řízení je vázán zněním Koncepce.
CEM Lubjana, účastníkům budou hrazeny náklady spojené s účastí. Bližší na webu cus.
Příští schůze výboru 8.9. 2009 – Parkhotel Průhonice
Zapsala: V. Králová,
Po připomínkách as. M.Matouškové: doc. L. Jarolíma, prof. M.Babjuka, prim. J. Hiblbauera,
doc. R. Kočvary, dr. A. Petříka, doc. M. Hory dopracovali: předseda a dr. M. Matoušková
V této souvislosti předseda jmenovaným děkuje za aktivní zapojení do práce výboru.
Doc. MUDr. M. Hanuš,CSc, předseda ČUS JEP
24.6.2009
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