Zápis ze zasedání výboru ČUS dne 24. 1.
2008 v Praze
Přítomni:, dr. Anděl, doc. Babjuk, doc. Fiala, prof. Hanuš T., doc. Jarolím, doc. Kočvara, dr.
Rosenberg, doc. Záťura,
Za RK: prof. Pacík, dr. Petřík, dr. Zmeškal
Omluven: doc. Hanuš M.
1. Kontrola zápisu ze schůze výboru dne 4.12.2007 (doc. Jarolím)
Ad úvod:
Na počátku schůze přivítal členy výboru MUDr. Mareš, ředitel Oblastní nemocnice Kladno,
pozvání přijali i Ing. Kantůrek, předseda dozorčí rady VZP a náměstek hejtmana
Středočeského kraje a Ing. Žák, člen dozorčí rady nemocnice Kladno a náměstek pro životní
prostřední hejtmana Středočeského kraje.
Upravený text: ...Diskutovaná byla i oblast koncentrace onkologické péče a úloha urologa
v péči o onkologické nemocné UG taktu.
Ad 5. Bude třeba získat adresář SUS k rozeslání 1. informace, event. mailing zajistit přes
Slovenskou lekárskou společnost. Úkol trvá.
Výbor se rozhodl napříště zvážit nasmlouvání auditora pro sledování rozpočtu a kontrolu
závěrečného účtu konference.
Ad 8. Výbor na základě volby schválil volební komisi ve složení: dr. Anděl, dr. Čavojec, doc.
P. Morávek.- tito lékaři budou obesláni, po odsouhlasení budou rozeslány pokyny pro průběh
voleb.
2. Kontrola zápisu z mimořádného zasedání výboru dne 27.12.2008 (prof. Hanuš).
Ad bod 4. Paraleně bude provedena analýza aktuálního nastavení vah DRG urologických
výkonů.
3. Třetí Andrologický kongres Štiřín (13.-15.6.2008). MUDr.Vladimír Sobotka zaslal
výboru ČUS žádost o převzetí záštity, s tím výbor vyslovil souhlas.
4. EAU 8th Central European Meeting Waršava 24.-25. října 2008
Prof. Marberger zaslal výboru přehled navržených témat (Hot issues in prostate cancer. Renal
cell carcinoma. Female urology. State of the art lectures – update on uro-pathology of
prostatae cancer; is varicocelectomy outdated? Bladder cancer) . Výbor souhlasí s návrhem
témat a navrhl možné přednášející z ČR.
5. Doc. Morávek seznámil výbor s přípravou Výroční konference v Hradci Králové v říjnu
2008.
Doc. Morávek, prezident konference, předložil návrh 1. informace
Sekretářem konference bude as. Dr. Pacovský, garantem vědeckého programu doc.Fiala.
Osloveno ESU s žádostí o kurs, odeslána 15.1. – navržená témata – Ca prostaty a nádory
ledvin
Jsou plánovány workshopy obdobně jako v Plzni v roce 2007.
Organizátoři navrhují následující hosty ze zahraničí: prof. Toley, prof. Marberger, prof.
Wirth, prof. Soloway, prof. Romics, prof. Borowka, prof. Abrahamson.
Poplatky pro účastníky navrženy ve stejné výši jako v roce 2007
Budou pozváni čestní členové ČUS

Budou pozváni členové výboru SUS (čestným členům bude hrazen účastnický poplatek a
ubytování)
6. Urology week – bude organizován EAU v září 2008
Výbor pověřuje koordinací akcí pro Urology week prof. Pacíka. Materiály budou připraveny
v rámci sekcí (urodynamická, andrologická, dětská), onemocnění prostaty pokryje prof. Pacík.
Podněty poslat prof. Pacíkovi, který určí formát a způsob prezentace.
7. Zpráva od pokladníka (Dr. Anděl)
Firma Ipsen Beaufort odstoupila od podpisu další partnerské spolupráce a tím přestává být
oficiálním sponzorem ČUS.
V důsledku změn partnerských změn a změn kategorií našich partnerů by mohl vzniknout
deficit v rozpočtu pro rok 2008. Proběhla diskuse a definitivní odsouhlasení rozpočtu bude
provedeno na příští výborové schůzi po získání informace o výsledku vyúčtování r.2007.
Dr. Rosenberg připomíná, že již nyní je nutno uvážit i aktivity pro další rok 2009, aby
nevznikl další deficit.
Podpora sekcí ČUS pro rok 2008 je paušálně maximálně do 100 000 Kč, za předpokladu, že
budou náklady vyčísleny a řádně zargumentovány.
Dosud není uzavřené účetnictví za rok 2007 (bude po zdanění v březnu).
8. Výbor souhlasí, aby předsedovi ČUS prof. Hanušovi byly uhrazeny cestovní náklady
(kongresový poplatek, ubytování, doprava) na kongres EAU v Miláně.
9. Koncepce – síť – vybavení – viz zápis ze setkání na MZ (MUDr. Hřebíková)
Přesnější data dle požadavků zástupců ČUS dosud nejsou k dispozici, je naděje přes Národní
referenční centrum ( sdělení ředitele odboru MZ, Dr.Kaplana).
Prof. Hanuš požádal ředitele Horáka o další upřesňující informace o frekvenci a spektru
výkonů pro odbornosti 706 a 707.
Prodiskutována požadovaná „Příloha I“. ke Koncepci ČUS, týkající se personálního a
věcného vybavení urologických pracovišť (ambulance, lůžko, JIP, jednodenní péče) včetně
návaznosti služeb.
Odsouhlasený materiál bude dopracován a odeslán na MZ a bude jako příloha příštího zápisu.
10. Volby do výboru a revizní komise – materiál pošle Dr.Ivan Anděl
umístěno na webu ČUS
11. Na příští schůzi nutno jmenovat oficiálního zástupce ČUS na výroční konferenci SUS
v Banské Bystrici, který přednese přednášku ČUS ( čtvrtek 26.6 dopoledne , 15 minut).
12. Zprávy z ČLK
Doc. Záťura předkládá:
- v posledním období zpracováno 12 posudků ke stížnostem
- OKU připravila program kontinuálního vzdělávání, bude zveřejněn oddělením
vzdělávání ČLK
- představeny návrhy radiologické společnosti na novou úhradu sonografického vyšetření
Doc. Záťura navrhuje připravit expertní skupinu, která definuje náplň urologické sonografie –
navrženo složení: dr. Rosenberg, doc. Fiala, doc. Záťura, návrh bude oponován výborem
13. Různé

Vyšetření moči lze vykázat biochemickým kódem, je podmíněno certifikátem kvality (viz
minulé zápisy)
Dr. Petřík: V novém sazebníku je nově kód VZP 76650 – bulbouretrální sling z heterologního
materiálu
Doc. Jarolím informoval o novinkách z kategorizační komise – úkol: formulovat požadavek
na oznámení o zahájení správního řízení k přípravku X příslušným společnostem s ohledem
na ATC skupinu (pověřen doc. Jarolím), SÚKL osloví přímo ČUS, aby uvedla garanta za
urologii (zájem má doc. Jarolím)
Další zasedání výboru se bude konat v úterý 11. března 2008 v Olomouci ve 13 hod.
Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.
zapsal:
Doc. MUDr. Radim Kočvara, CSc.
Doc. MUDr. Marko Babjuk, CSc.

