Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 20. 2.
2007 v Praze
Přítomni: dr. Anděl, doc. Babjuk, prof. Hanuš T., doc. Hanuš M., doc. Jarolím, doc.
Kočvara, dr. Rosenberg, doc. Záťura
Za RK: prof. Pacík, dr. Petřík
Omluven: doc. Fiala
Hosté: doc. Hora, J. Šourek (za EuroVerlag)
1. Výroční konference ČUS Plzeň 2007 10.-12.10. 2007
Doc. Hora seznámil s místem konference v Parkhotelu Plzeň. Jde o nový hotel, je dostatek
místa pro výstavy firem. Výbor doporučil neměnit dosavadní finanční úhradu pro satelitní
sympozium. Nižší úhrada je možná za pracovní snídani či workshop.
Program sester bude organizovat Bc. Humlová a prim. MUDr. Toufarová.
Kongresové poplatky zůstávají na výši poplatků minulé konference.
Ve středu 10.10.2007 - na pracovní jednání sekcí navážou prekongresová minisympozia
pediatrické, SUNU a onkologické sekce, dále satelitní sympozium platinového sponzora
(Zentiva).
Čtvrtek – pátek odborný program, který skončí předběžně v pátek ve 14 hodin. Ve čtvrtek
bude ESU kurz, po něm členská schůze ČUS.
Uzávěrka abstrakt 31.5.2007, zasílání pouze elektronickou formou.
Zahraniční hosté: prof. Wirth (přednáška EAU), prof. Riccabona, prof. Breza (přednáška SUS
a přednáška prezidenta SUS konference 2007).
Program bude ve formě vyzvaných přednášek a přihlášená abstrakta ve formě diskutovaných
posterů.
Internetové stránky konference budou přístupné od 1.3.2007: www.urologie2007.cz
Přípravou smlouvy s agenturou pověřen dr. Anděl a dr. Petřík, za ČLS JEP Ing. Vičarová.
Grafické oznámení konference v České urologii – bude zajištěno ve spolupráci s doc.Záťurou.
Zasedání vědeckého výboru konference se uskuteční 12. června 2007 v 10.00 hod. v hotelu
Parkhotel v Průhonicích.
2. Kontrola zápisu
Ad 2/3.
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.
Vyřízeno (pí. Viterová).
Ad 3
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.
Doc. Záťura vstoupil v jednání s doc. Peterou – úkol trvá.
Ad 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.

Čekáme na odpověď od ředitele Horáka.
Ad 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.
Splněno.
Ad 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.
Po projednání s ing. Vičarovou akce proběhne jako rozpočtová akce ČUS. Kopii smlouvy
zašle doc. Jarolím dr. Andělovi.
3. Zpráva pokladníka
Předběžný výsledek hospodaření ČUS za rok 2006 je pozitivní: 1 851 957 Kč (navýšení bude
použito na platbu za korporátní členství v EAU). Stav fondu po převodu zisku za rok 2006
činí 4 884 844 Kč.
Zisk na 422 172 Kč za České Budějovice. Uvážit požadavek fixní částky zisku pro příští
konferenci.
Platinový sponzor - Zentiva
Zlatý sponzor – Astellas, Pfizer
Oficiální sponzor: Astra Zeneca, SCA, Hartmann Ricco, Ibsen Beaufort
Bude nutné definovat jasná pravidla pro nové tříleté smlouvy do poloviny roku, do konce září
by měla proběhnout jednání s firmami. Výběr agentury by měl být ukončen do poloviny roku
též na 3 leté období.
4. Pořádání výročních konferencí ČUS 2008-2010.
Výbor rozhodl, že bude vyhlášen konkurz na agenturu zajišťující organizaci výročních
konferencí ČUS v letech 2008-2010. V České urologii vyjde vyhlášení tohoto konkurzu v
čísle 3/2006, které vyjde v nejbližší době (doc. Záťura) a paralelně ve Zdravotníckých
novinách (doc. Kočvara). Dikci vyhlášení konkurzu zkonzultuje dr. Anděl do 1.3.2007 s
právníkem ČLS JEP dr. Vackem, stejně jako i textový materiál s podmínkami výboru ČUS
pro agenturu do 15.3. 2007, který bude žadatelům k dispozici na sekretariátu ČUS.
Uzávěrka přihlášek bude do 1.6.2007.
5. Zpráva z kategorizační komise (doc. Jarolím)
Informace ze zasedání Komise ČLS JEP pro lékovou politiku a kategorizaci léčiv 5.2.2007:
- Pokud je několik generických přípravků jedné farmakoterapeutické skupiny referenční
úhrada se sníží na nejnižší zaručenou nabídku. Ceny se upravují k nejnižší ceně, a to v
kterékoliv zemi EU, což vedlo k obrovskému počtu snížení úhrad bez ohledu na potenciální
doplatek. V současné době je zaváděna do vyhlášky tzv. základní úhrada ve výši 0,01 Kč za
balení - což znamená prakticky vyřazení z úhrad.
- Jen výjimečně některá centra podepsala s VZP smlouvu na tento rok, ostatní centra mají

příslib a probíhá výpočet pro způsob úhrad. Rozpočty probíhají na základě spotřeby X a Z v
minulých letech, kolik bylo ošetřeno pacientů v minulém roce a podle toho se vypočítal
průměr, kolik bude na pacienta. Otázka center není zatím vyřešená. Všechny zdravotní
pojišťovny nebudou mít stejnou síť center. Financování center by mělo být vyřešeno do
konce února t.r.
Proti spotřebě v 1. pololetí 2006 je rozdíl v úhradách 1,8 – 2 mld.
6. Sdílení kódů
1. Výbor nesouhlasí s donasmlouváním výkonů s kódem 76133, 76213, 76221 pro
gynekologické oddělení ÚVN Praha, odbornost 603. Odpověď vyřídí doc. Kočvara.
2. ČGPS sdělila na žádost výboru ČUS, že nesouhlasí se sdílením kódu 63573 –
hysterektomie pro odbornost 706.
3. Kód 81347 – analýza moči chemicky a mikroskopicky. Výbor obdržel souhlasné
stanovisko prof. Zimy z ČSKB s upřesněním podmínek, za kterých lze tento výkon provádět –
tyto podmínky jsou k dispozici na sekretaritátu ČUS a budou uveřejněny na stránkách SAU .
7. Biopsie prostaty
Reakce na dopis dr. Palečka z 30.1.2007 Přístup VZP k provádění vykazování kódu při
biopsii prostaty (76255, 89511).
Prof. Hanuš odešle odpověď dr. Palečkovi v upraveném znění připraveném dr. Rosenbergem:
„Výbor ČUS projednal na svém zasedání podnět Dr Palečka k vykazování kódů biopsie
prostaty. Výbor považuje použití transrektální sonografie k vyšetření prostaty a zaměření
biopsie pod UZ kontrolou za jednoznačně zdůvodněné a ve shodě jak s našimi doporučenými
postupy, tak i Guidelines EAU. Vykazování kódu 89511 je proto, při odpovídajícím
přístrojovém vybavení, zcela oprávněné a nelze jej nahradit kódy 09135-09139, jejichž náplň
neodpovídá svým obsahem a nároky na ultrazvukový přístroj.Výbor konstatuje, že přímo v
kalkulačním listu výkonu 89511 je taxativně uvedeno "Pokud je orgán ještě vyšetřován
externí sondou, účtuje se zvlášt".
8. Onemocnění prostaty - edukace pro praktické lékaře. Prof. Pacík seznámil členy s
dosavadním projektem Preventio a navrhl výboru vytvoření platformy spolupráce mezi
výborem ČUS a výborem Všeobecného lékařství v oblasti onemocnění prostaty, se
stanovením výstupů této spolupráce.
V současné době byla obdržena žádost o aktivní účast zástupců ČUS na interaktivní
konferenci Společnosti všeobecného lékařství (SVL), téma přednášek erektilní dysfunkce a
hypertrofie prostaty. Při aktivní účasti bude poskytnuto i logo ČUS. Pověřen dr. Anděl, dr.
Zámečník (domluví prof. Hanuš), případně prof. Pacík.
Dále SVL požádalo o pracovní schůzku se zaměřením na „5 P“ - preventivní péče o prostatu u
padesátiletých pacientů - dle výboru je třeba zaměření rozšířit na další témata péče o
urologického pacienta (koordinátor prof. Pacík).
Při této příležitosti dr. Rosenberg upozornil na chybné údaje publikované v materiálu
Abstrakta pro program preventio.cz, která jsou v rozporu s doporučenými postupy
publikovanými a redigovanýdmi ČUS. I tento materiál bude předmětem výše zmíněné
schůzky.
9. Výbor souhlasí poskytnout webové spojení na Euni a perspektivně spolupracovat na
elektronické edukaci.

10. Prostate Awarness Day výbor považuje za významné fórum prezentace aktivity české
urologie – prof. Pacík připraví materiálu týkající se zkušeností s dosavadní spoluprací s
praktickými lékaři.
11. Uroonkologie
11.1. Doc. Babjuk informoval o vzniku chirurgické sekce České onkologické společnosti. Po
předchozím jednání doc. Babjuka, prof. Hanuše a prof. Dvořáčka s prof.. Žaloudíkem nyní
byl touto sekcí zaslán dopis s návrhem spolupráce a s vytyčením cílů pozic onkochirurgů v
rámci komplexní onkologické péče. Doc. Babjuk připraví reakci ČUS České onkologické
společnosti a chirurgické sekci ČOS se souhlasem spolupráce s ČUS, v odpovědi bude i náš
návrh našich představ.
11.2. Semínář zaměřený na informační zázemí Národního onkologického programu –
informace by předvedli odborníci z Institutu biostatistiky a analýz MU v Brně – připraví
Urologická klinika1.LFUK - za účelem získání potřebných informací pro strategická jednání
s onkology.
12. OKU (doc. Záťura)
Doc. Záťura jmenován předsedou OKU VR ČLK. Navrhl složení komise, které je ve
schvalování Vědeckou radou ČLK.
V ČLK neprošel návrh na povinné kontinuální vzdělávání, dokonce podán návrh na zmírnění
zákonné doložky povinnosti se trvale vzdělávat.
Doc. Záťura sdělil výboru, že doc. Kawaciuk na přání prezidenta ČLK dr.Kubka zůstává
členem Vědecké rady ČLK.
Doc. Záťura požádal členy výboru ČUS a doc. M. Hanuše jako reprezentanta SAU o pomoc
při posuzování některých závažných případů pochybení lékařů v rámci posuzování Čestné
rady ČLK. Doc. M. Hanuš v tomto ohledu upozornil na nutnost písemné žádosti o účast v
komisi, která bude zmíněné případy posuzovat.
13. Česká urologie (doc. Záťura)
Doc. Záťura přednesl důvody zpomalení vydání dalšího čísla 3/2006, které nyní vyjde cca do
14 dnů.
Nefunguje redakční rada elektronickou formou, proto nutné snížit platbu za tyto předjednané
služby Solenu.
www. czechurol.cz se stane do měsíce standardní adresou, na kterou bude možné vše zasílat.
Doc. Záťura apeluje na zasílání příspěvků.
Výbor též diskutoval možné změny koncepce České urologie, bude předmětem další debaty.
14. Poděkování prof. Pacíkovi, který v rámci dlouhodobé spolupráce navrhl a významně se
zasloužil o to, aby Patrikovi Walshovi byl udělen čestný doktorát Masarykovy Univerzity,
který byl slavnostně předán 31.1.2007.
15. ČUS obdržel stanovisko MZ MUDr. Julínka k výsledkům proběhlých výběrových řízení
nemocnic ve Středočeském kraji a ve Zlínském kraji. Toto stanovisko je k dispozici na
sekretariátu ČUS. Komentář k průběhu konkurzů podal doc. Záťura.
16. Proběhl kongres ČLS JEP, zvoleno nové předsednictvo a RK společnosti. Za ČUS se
zúčastnil doc. Jarolím a doc. Kočvara. Pro volby ČUS bude platit, že ve volební komisi
nesmějí být členové, kteří se ucházejí o členství ve výboru.

17. Volby do výboru ČUS. Prof Hanuš doporučil, aby se do příští konference ČUS připravila
event. úprava pravidel.
18. Výbor deleguje doc. Jarolíma k přednesení přednášky ČUS na Výroční konferenci SUS ve
Štrbském Plese v červnu 2007 na téma významu sledování PSA v léčbě karcinomu prostaty.
Současně prof. Hanuš navrhne SUS další přednášku state of the art, kterou by přednesl
prezident plzeňské výroční konference ČUS doc. Hora. Abstrakta na SUS konferenci nutno
zasílat do 30.4.2007.
19. EBU Manpower Survey, Office Urology 2007 – aktualizaci dotazníku připravil dr. Petřík,
po doplnění údajů doc. M. Hanušem bude odesláno do centrály EBU.
20. Ve dnech 8.-9.6.2007 proběhne EAU Meets National Societies Meeting 2007. Za ČUS
delegováni doc. Záťura a doc. Jarolím.
21. Výbor souhlasí s poskytnutím adresáře ČUS České společnosti zdraví (Dr. M. Svěráková)
pro jednorázové rozeslání letáku „Jak žít s močovou cévkou?“.
22. Další zasedání výboru se bude konat 10.4.2007 v Parkhotelu v Plzni ve 14 hodin.
V Praze dne 22.2.2007
Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

