Zápis ze zasedání výboru ČUS dne
21.3.2006 v Humpolci
Přítomni: doc. Babjuk, doc. Fiala, prof. Hanuš T., doc. Hanuš M., doc. Jarolím, doc.
Kočvara, dr. Rosenberg, doc. Záťura
Omluven: dr. Anděl, doc. Fiala, dr. Petřík,
RK: prof. Pacík
Hosté: doc.Kawaciuk,dr. P.Sobotka
1. I. mezinárodní andrologické sympozium Štiřín - únor 2006.
Dr. Sobotka přednesl zprávu o průběhu sympozia, kterému ČUS udělila záštitu. Kongres
proběhl s vyrovnaným rozpočtem, ekonomický rozbor předán sekretariátu ČUS.
Dr. Sobotka předběžně oznámil, že II. Mezinárodní andrologické sympozium proběhne dne
3.-5.5.2007 opět ve Štiřínu, www. andrologickasekce.cz.
Prof. Pacík a prof. Hanuš vyslovili dík dr. Sobotkovi a dr. Heráčkovi za perfektní organizaci
sympozia, jehož odborná úroveň měla vysokou kvalitu.
Zápis z andrologické sekce součástí zápisu - příloha 1
2. Kontrola zápisu minulé schůze (doc. Jarolím)
Bod 11: úkol trvá
European Update Series...1680 návštěv za rok
Bude jiný nakladatel. Kompletní částka cca 170 tis Kč. Výbor doporučuje dále pokračovat v
této aktivitě v r. 2006. Od roku 2007 hodlá zajistit členství v EAU pro všechny členy ČUS , v
jehož rámci by členové tyto Series obdrželi. Bude však nutné předtím oslovit členy, zda s
členstvím v EAU budou souhlasit. Pokud bude odsouhlaseno, pak další vydávání a překládání
Update Series nebude potřeba.
Dr. Petřík a prof. Hanuš připraví způsob, jak oslovit členy stran členství v EAU.
3. Zpráva pokladníka
3.1. Souhlas s proplacením ročního členského poplatku EBU ve výši 1800 Euro za přidružené
členství ČUS.
3.2. Partnerské smlouvy
Výbor se rozhodl upravit pravidla pro partnerské smlouvy, sumarizovat dosavadní zkušenost s
průběhem těchto partnerských vztahů a jejich vzájemné plnění, dále bude nutné zvýhodnit
střednědobé smlouvy na 3 roky, oproti smlouvám na 1 rok. V listopadu bude nutné jasně
definovat smlouvy.
Doc. Babjuk připravil konkrétní nabídky sponzorům, budou dále upraveny podle připomínek
členů výboru. Tato pravidla pak budou uplatněna při uzavírání dalších smluv na konci 2006.
4. EAU Meets National Urological Societies 2006 2-3 June 2006 Athens Greece. Zasedání se
za ČUS účastní doc. Jarolím. Výbor souhlasí s proplacením cestovních výdajů, pokud nebude
proplaceno EAU.
5. EBU board meeting 5.-6.5.2006 Stockholm - výbor souhlasí s proplacením cestovného
prof. Hanušovi a doc. Záťurovi.
6. Central European Meeting - Praha 15.-16.9.2006.
Deadline posterových příspěvků se předpokládá na konec června 2006 - výbor ČUS

maximálně podporuje aktivní účast členů ČUS. ČUS podpoří finančně společenský večer.
Prof. Hanuš se pokusí prosadit možnost publikace abstrakt v suplementu European Urology,
jinak bude otištěno v České urologii. Do příští schůze bude určena podpora aktivních
účastníků.
7. Výroční konference ČUS České Budějovice 2007 - připravena přihláška, která je již
dostupná na www.nucleus.cz, link z webových stránek ČUSu.
Deadline pro přihlášky abstrakt je 31.5.2006
Termín zasedání vědeckého výboru konference naplánován na 13.6.2006 - hodina bude
upřesněna.
8. Časopis Česká urologie
8.1. Doc. Kočvara informoval, že smlouva se Solen s.r.o. bude podepsána do konce týdne, je
již podepsána prof. Hanušem, za ČLS JEP bude podepsána ing. Vičarovou. Předtím byla
upravena JUDr. Vackem z ČLS JEP.
Po schůzce prof. Hanuše a doc. Kočvary s JUDr. Vackem a Ing. Vičarovou z ČLS JEP bylo
doporučeno v první fázi tuto smlouvu podepsat, teprve v druhé fázi event. Jednat s Medica
Publishing o zakoupení archivu.
(V den rozeslání zápisu je smlouva již podepsána všemi stranami!!)
8.2. Dle sdělení doc. Záťury je připraven redakční systém, členové rady budou moci
přehlédnout všechny články. Vyjádření bude možné přes e-mail. Připraveny články pro první
číslo, které by mohlo vyjít koncem května.
8.3. Doc.Záťura navrhuje zakoupit minulé ročníky v PDF formátu včetně převedení 4 prvních
ročníků do toho formátu dohromady za 320 tis. Kč, záležitost bude ještě předmětem diskuse
při příštím výboru ČUS. Zatím výbor ČUS čeká na reakci Medica Publishing na nabídku,
kterou přednesl prof.Hanuš.
8.4. Akceptovány návrhy doc. Záťury na způsob prezentace platinových partnerů v časopise,
odešle je doc.Babjukovi, který je zavezme do podmínek pro partnerské smlouvy.
Koncepce časopisu bude připravena. Za tím účelem bude svolána redakční rada do Olomouce.
8.5. V prvním čísle bude uveřejněno vyhlášení soutěže o nejlepší publikaci ČUS za rok 2005,
dále kriteria pro přihlášení na pořadatele konference ČUS 2007.
8. Kategorizační komise.
Doc. Jarolím přednesl závěr z komise, podklady připravil též doc. Fiala a prim. Krhut:
Odstupňování úhrady neuromodulancií včetně spazmolytik (G04) na základě vedlejších
účinků.
Přednesena ekonom. rozvaha, vzato na vědomí. Botulotoxin zatím neodsouhlasen.
LH RH analoga: stejné podmínky pro všechny preparáty
9. Onkourologie - doc.Babjuk a dr. Matoušková připravili materiál o onkologické sekce ČUS.
Výbor souhlasí s přípravou konsenzuální konference ČUS a ČOS o karcinomu prostaty nejlépe v návaznosti na onkourologická sympozia organizovaná prof. Abrahámovou.
10. Rezidenti.
Doc. Babjuk přednesl závěry jednání s dr. Pešlem - národním delegátem rezidentů za ČUS v
ESRU a připravil návrhy.
Setkání národních koordinátorů v Praze při EUREPU. Dr. Pešl bude požádán, aby připravil
představu akce, výbor souhlasí s finanční podporou.
Podpora účasti národního koordinátora na ESRU mítinku v rámci EAU.
Sekretariát umožní rezidentům pomoc při udržování adresáře.

Tč. jsou známi 4 zájemci, kteří se budou hlásit na letošní EUREP.
Podpora publikační aktivity rezidentů v České urologii.
11. Pravidla pro pořádání výroční konference
Doc. Babjuk aktualizoval materiál doc. Záťury, prim.Mainera a dr. Anděla.
Konkurz na pořádání konference na rok 2007 - na webových stránkách ČUS do 20. dubna
2006 (zajistí doc. Záťura a doc. Babjuk), současně budou uveřejněna aktualizovaná pravidla v
České urologii.
12. Výbor souhlasí s finanční podporou 40 tis. Kč. publikaci dr.Zbyňka Veselského za
publikaci anglicky psané učebnice Textbook of Urology, kterou měli členové výboru k
dispozici k nahlédnutí.
13. Oznámení prim. Mečla - 50. výročí založení Urologického oddělení v Liberci. Navrhuje
menší oslavu a zve k výjezdnímu pracovnímu zasedání výboru na podzim 2006.
14. Ambulantní postupy v urologii
Na základě požadavků MZ ČR a VZP poskytnout racionální postupy v urologii výbor ČUS
aktualizoval původní materiál a rozhodl se jej nazvat Ambulantní postupy v urologii. Smysl
tohoto materiálu je sumarizovat základní algoritmy v ambulantní péči, které jsou zaměřeny
zejména k plátcům péče a které nelze směšovat s Doporučenými postupy (Guidelines EAU).
Tento aktualizovaný materiál je nyní k dispozici členům výboru a do konce března bude
připomínkován k rukám doc. Babjuka a doc. M. Hanuše. Pak bude materiál zaslán na MZ ČR
(dr. Blahníková), na VZP (Ing. Dvořáček) a bude vyvěšen na webové stránky ČUS.
15. Zprávy z ČLK. Doc. Kawaciuk informoval o plánované redukci úhrady lázeňské péče, o
redakci vzdělávacích programů, kde MZ komise doporučila formální úpravy, dále požádal o
aktualizaci dispenzární péče v urologii. Dále podal aktuální informace o aktuální legislativní
aktivitě ČLK.
16. Doc. Záťura informoval o dvou významných akcích:
Praktická sonografie 1.-2.6.2006
Moravské urologické dny Žermanice® 20.-21.2006
17. Doc. Jarolím informoval o programu Postgraduálního sympozia - březen 2006 v Kaprunu.
Výbor dodatečně udělil záštitu.
18. Noví členové ČUS:
MUDr. Yaghi Mohang
MUDr. Monzar Almortaza
MUDr. Kováčová-Majerová Zuzana
MUDr. Vališ Petr
MUDr. Bočan Miloš
MUDr. Staník Michal
MUDr. Sobotka Vladimír
19. Příští zasedání výboru ČUS se uskuteční 16.5. 2006 v 15.30 hod., nejspíše opět v Hotelu
U Krále Jiřího v Humpolci.

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Zapsal: doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.

