Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 24. 11.
2009
Přítomni: doc. M. Hanuš, doc. L. Jarolím, prim. J. Hiblbauer, dr. M. Matoušková, prof. M.
Babjuk, dr. A. Petřík, dr. J. Jelínek
Za RK: doc. M. Hora, doc. R. Kočvara. doc. V. Študent
Sekretariát: V. Králová
Omluveni: prof. T. Hanuš, dr. M. Rosenberg
Jednání výboru proběhlo ve velmi věcné a kolegiální atmosféře. Byla prodiskutována a
zaujata stanoviska k níže uvedeným tématům. Zúčastnění měli pro informaci k bodům velmi
rozsáhlého programu k dispozici 47 příloh.

* Kontrola zápisu z 08.09.2009

referuje L. Jarolím

- Trvá úkol vytvořit darovací smlouvu pro Urologickou kliniku Ke Karlovu 6, Praha 2 na
nepřevedený majetek - realizace podzim 2009 dle sdělení T. Hanuše. Zatím tam deponováno.
Vyřešeno
- Korporátní členství v současné době je uhrazeno na jeden rok za 348 urologů a 72 rezidentů,
aktualizovat seznam členů - splněno
- Spolupráce s VZP (dr.P.Vepřek a ing. Klíma) na programu Akord - Česká urologická
společnost - úkol stále trvá
- ZP Media, vystupovat v souladu s koncepcí oboru, písemně zpracovat a referovat na další
schůzi výboru - splněno
- CEM Ljubljana - proběhlo, splněno
- Zpráva pokladníka : Revizní komise navrhuje úpravu Stanov, aby bylo jasné, kdo nese
kompetenci při změně výboru a revizní komise.
Úkol: Znění změny navrhne předseda do výboru v listopadu - trvá
Odpovídá: předseda

* Kontrola zápisu z 07.10.2009

referuje L .Jarolím

- Nejlepší publikace - nutno vypracovat přesnější kritéria a podmínky pro hodnocení
publikací.- trvá
- Náplň urologické stáže nástavbového oboru intenzívní medicína. Prof. Hanuš T. Vybere
odborníky, kteří se na tom budou podílet.
- Onkourologický certifikát - tvrá

odpovídá: prof.M.Babjuk

* Zpráva z činnosti předsedy:

referuje M. Hanuš

- Zásadní směry práce výboru ČUS
Výbor dle rozhodnutí plenární schůze musí pokračovat v realizaci koncepce oboru, a to
následujícím způsobem:
- Dále zjišťovat jak odpovídá vybavení a činnost zdravotnických zařízení platné koncepci
oboru. Stávající rozbor ukázal., že nejméně 20% lůžkových zařízení tato kriteria nesplňuje a
situace ve složce ambulantní je podobná. V těchto zařízeních nemůže tedy být poskytována
pacientům odborná péče na požadovaném stupni kvality. Stav vytváří zvýšené
riziko poškození zdraví pacienta a výbor v případě soudních sporů odmítá nést
spoluodpovědnost za následky takového jednání.
- Proto bude na Ministerstvo zdravotnictví, zdravotní odbory krajů a Zdravotní pojišťovny
odeslán dopis, konstatující neadresně tuto situaci. Bude vznesena žádost, aby tyto instituce
informovaly všechna zařízení poskytující urologickou
péči o nezbytnosti poskytovat péči v souladu s požadavky koncepce.
- Oslovené instituce budou výslovně upozorněny, že pokud dále ponechají daná zdravotnická
zařízení poskytovat urologickou péči v rozporu s koncepcí, vědomě zvyšují riziko poškození
zdraví pacientů a nesou svůj díl odpovědnosti.
Výbor považuje stávající síť urologické péče za více než kapacitně dostatečnou. Budou-li
přesto otevírána další zařízení nabízí daným institucím předem své vyjádření. Dle názoru
výboru je již nyní pro nedostatek kvalifikovaných urologů problém obsadit příslušná
pracoviště v souladu s požadavky koncepce oboru.. Tento stav má za následek, že na mnoha
místech je souborný rozsah pracovních úvazků lékařů v rozporu se stanoveným maximem (
1.4 základní pracovní doby).
Doc.M.Hanuš, jako předseda ČUS, konzultoval tyto skutečnosti s MUDr.Hellerovou
(náměstkyní ministryně zdravotnictví) a MUDr. Horákem (ředitelem VZP)
Oba představitelé vyjádřili podporu snaze situaci zlepšit i ochotu se na tom aktivně podílet.

Úkol: výbor pověřuje předsedu a oba místopředsedy formulaci dopisu oznamující zmíněné
skutečnosti zdravotním radům kraje, MUDr.Hellerové a MUDr. Horákovi . Dopis bude
obsahovat návrh, jak situaci zlepšit.
Termín: do konce roku 2009

- Zpráva předsedy: 55 výroční konference ČUS Zpráva předsedy i místopředsedy bude v plném rozsahu publikována v České urologii.
Úkol: doc.Hanuš M. zašle doc. Horovi M. finální znění své zprávy k uveřejnění
doc. Jarolím zašle foto a CV prof. E. Hradce

Předseda ČAFF, dr. Zoener byl informován o akci firmy Mylan, která byla v rozporu
s požadavkem výboru ČUS, nepořádat setkání s lékaři, kterí jsou účastníky výroční
konference
Úkol: ČAFF bude dotázán na výsledek stížnosti na firmu Mylan.
Odpovídá: předseda, referovat na příští schůzi výboru

- Dotaz předsedy na EUNI, Robotiku a konferenci na webu
EUNI:
EUNI publikuje články, které přes dobré formální zpracování neprocházejí oponenturou,
ačkoli jsou podkladem pro možné získávání kreditů. Výbor si je této situace vědom a
v současné době souhlasí, že na oponenturu nebude naléhat, avšak články budou namátkově
kontrolovány členy OKU.
Robotika:
Výbor se usnesl na tom, že robotika je velmi sofistikovaná, avšak i značně nákladná,
operační technologie, jejíž skutečný přínos dosud není celosvětově jasně definován. Pro
postavení a perspektivu uplatnění robotiky v ČR navrhl výbor sestavit tým předních urologů
a pověřit jej vypracováním odborné expertízy. Výbor navrhuje oslovit: doc.L.Jarolíma,
doc.V.Študenta, prof. D.Pacíka, dr.Doležela, dr. Filipínského, dr.Štursu, dr.Schramla a
dr.Kohlera.
Úkol: prof. Babjuk vypracuje systém otázek , umožnujích posoudit postavení a perspektivy
robotiky v ČR a požádá jmenované urology o jejich písemné vyjádření..Z toho sestaví
aktuální zprávu

Termín: předložit aktuální zprávu na příští schůzi výboru
Konference na webu cus.cz:
Diskuze uvnitř výboru a RK dosud probíhá přes e-maily. Tato praxe nezaručuje
dostatečnou důvěrnost a je riziko zapadnutí e-mailů mezi ostatní korespondenci ev spamy. I
přes naprostou převahu členů podporujících diskutování stěžejních úkolů na webu
(konference), zdá se technicky tato praxe pro členy složitá. Výbor se usnesl na dalším
pokračování konference na webu, avšak zatím jen na tématu: onkologický certifikát. Členové
výboru a RK jsou vyzýváni k pravidelnému sledování nových příspěvků
Pokud by se po třech zasedáních výboru ukázalo, že se diskuze formou konference
neosvědčí , bude použit klasický e-mail.
Úkol: zhodnotí po uvedené době předseda a webmaster

- Akreditační komise - návrh nových členů
Ministerstvo zdravotnictví požádalo výbor ČUS o návrh na nové členy Akreditační komise
pro urologii. Pro Akreditační komisi je stanovena přesná vyhláška, která určuje pravidla: lichý
počet členů, kteří jsou voleni na dobu 5let. Kandidáti musí být v plném, aktivním poměru po
celé funkční období. Volba se provádí maximálně na dvě funkční období.
Navrženi výborem: doc.Kočvara, prof. Hanuš, doc.Jarolím, prof..Pacík, doc. Študent,
doc.Hora, prim. Hiblbauer, dr. Liehne, dr. Pešl, prof. Babjuk, dr. Doležal.
Tito kandidáti splňují stanovená kriteria
Úkol: Oslovit navržené dopisem, kde budou informováni a vyzváni, pokud se svojí
kandidaturou souhlasí, musí se zavázat, že budou v Akreditační komisi pracovat aktivně a
pravidelně docházet
Odpovídá předseda
Termín: odeslat do 17.12. na ČLS JEP a MZ

- Výběrová řízení
- VŘ Média na MZ příloha: zpráva ZP Media,
Dr.Petřík, jako delegát výboru na VŘ pro lůžková odd. na MZ, konstatoval nesplnění kriterií
daných koncepcí téměř u 20%. Tato oddělení nemohou zajištovat kvalifikovanou péči na
úrovni požadovanou koncepcí oboru.. Zástupce Komory hlasoval pro smlouvy v rozporu
s deklarovanými stanovisky Komory.
Úkol: prof. Babjuk bude námitkovat tuto skutečnost prezidentovi ČLK

Termín: bude o výsledku referovat na příští schůzi výboru

- Urologie Klatovy
Výbor prostřednictvím doc. Hory informován o dotazu zdr. Odboru Plzeňského kraje na
otevření nového urologického oddělení. Výbor souhlasí s názorem doc. M.Hory: základním
problémem je zajištění kvalifikovaných urologů pro toto pracoviště. Dostupná lůžková
urologická péče je v oblasti zajištěna. Výbor zastává názor, že kvantitativně urologická péče
je počtem zařízení v ČR předimenzována a distribuce pracoviště je nerovnoměrná. Oba
parametry by bylo potřebné uvést do souladu s dlouhodobou koncepcí oboru. Urologické
oddělení v Klatovech by představovalo druhé lůžkové oddělení v Plzeňském kraji. Jeho
otevření bude narážet na kvalifikované personální obsazení. Výbor považuje jako nezbytnou
podmínku před otevřením smluvně potvrzené personální obsazení kvalifikovanými lékaři
s náležitými úvazky a splnění dalších požadavků definovaných koncepcí.
Úkol: oznámit toto stanovisko zdravotnímu odboru Plzeňského kraje
Odpovídá :1. místopředseda doc.L.Jarolím
Termín: do měsíce

V souvislosti s probíranou problematikou předseda upozornil, že možnost provádění
menších výkonů ambulantními urology není stále řešena. Nebude to řešit jednodenní
chirurgie primárně zaměřená na jiný problém. Předseda bude hledat možnosti zjednání
nápravy. Jednou z nich je umožnění provádění menších výkonů ambulantním urologům na
lůžkových odděleních formou miniúvazku.

- VŘ Karlovarský kraj
. Dr. Waicman a dr. Tauš ze společnosti Nemos mají řádně aktualizovanou registraci na ČUS.
Uvedená ambulance, dle zprávy dr. Rosenberga není vybavena v souladu s doporučením
koncepce oboru. Nemají ufm zařízení, nemají sonograf
Bude doporučeno vedení pracoviště, aby si doplnili základní požadované vybavení pro
provoz ambulantního zařízení a dále, aby ambulance byla dostupná 5 dní v týdnu (event.
s menším denním úvazkem)
Odpovídá: 2. místopředseda
Termín: do měsíce

- VŘ Plzeňský kraj

Prim. Hiblbauer, který byl výborem delegován, se z technických důvodů nemohl na výběrové
řízení včas dostavit. Po podrobném zjišťovaní stavu došel k následujícím zjištěním: není
určeno vyhláškou, kdo by měl být členem výběrové komise (může být vybrán kterýkoli
urolog v místě, tedy není povinnost požádat o delegování
výbor ČUS, není možnost
posoudit soulad s koncepcí a garantovat kvalitu péče v těchto zařízeních.
Úkol: budou informovány příslušné úřady

- Příprava výroční členské schůze ČUS 2010
Na prezidenta výroční konference ČUS 2010 navržen dr. Petřík A., - výbor jednohlasně
souhlasí.
Místo konference Top hotel Praha - výbor souhlasí, pro další roky by snad bylo vhodné určit
ještě jedno stabilní místo (Morava)., více však z technických i ekonomických důvodů ne.
Datum konání 6. - 8.10.2010 výbor souhlasí
Pořádající agentura Nucleus pro rok 2010, jednáním s agenturou pověřen dr. Petřík A., výbor
souhlasí, Výbor bude pravidelně písemně informován
Dále bude ale koncepce rozpočtu pro konferenci v roce 2010 koncipována jinak.
Odsouhlasena funkce prezident elected, který bude pro konferenci stávající zastávat funkci
vědeckého sekretáře. V této funkci bude úkolován a řízen prezidentem připravované
konference. Vědecký sekretář musí být trvale dostupný a udržovat pružnou komunikaci,
dodržovat dohodnuté termíny a naplňovat od počátku aktivně povinnosti s funkcí související.
Prezident elected má dále za úkol předložit do tří měsíců po svém zvolení charakteristiku
požadovaných parametrů pro „svoji" konferenci. ( podrobněji samostatný materiál - upravená
Pravidla pro pořádání konferencí, budou distribuována k oponentuře do konce roku)). Tato
povinnost, již dříve stanovená, má za cíl předejít pozdějším problémům, které výbor
v poslední době řešil.
Prezidentem elected pro konferenci pro rok 2011 navržen doc.Študent V. s místem konání
Olomouc - 6 členů souhlasí, 1 člen se zdržel hlasování.

- Korporátní členství v EAU a členská základna
Sekretariát dne 20.11.2009 poslal do EAU seznam pozdě a nově registrovaných členů.
Celkem 61 členů z toho 10 rezidentů.

- Cena prof. E.Hradce

Na sekretariátu ČUS uloženo 18 medailí, včetně ozdobných pouzder a elektronická forma
certifikátu. Doc. Hanuš obdržel ústní poděkování manželky prof. E. Hradce za důstojné
udělení první medaile.
Úkol: doc. Hanuš a doc. Jarolím budou publikovat na webu pravidla udělování a informace o
udělení zveřejní v České urologii.(viz výše)

- Zpráva RK ČUS 8-10-09
Vstupování členů RK do diskuze:
Předseda upozornil, že zakotvení práva účastnit se diskuze výboru jak navrhla revizní komise
a odhlasovala členská schůze je v rozporu se Stanovami ČLS JEP i logikou. Dle znění Stanov
má komise právo účasti svým zástupcem, její forma účasti je definována. Logicky nemůže
vstupovat do diskuze, aniž by neovlivňovala názorově členy. Toto sám uvedl i předseda
revizní komise ve svém e-mailu dne 18.11.2009. Změnu Stanov by muselo odsouhlasit
předsednictvo ČLS JEP. Abychom se vyhnuli těmto procedurálním krokům, předseda
výslovně souhlasí s tím, aby členové RK vstupovali do diskuze výboru, jako ostatní členové.
Musí však zároveň jejich diskuzní příspěvky být v souladu s prohlášením, které v této
souvislosti napsal předseda RK,doc.M.Hora 18.11.2009 (citováno):
Domníváme se, že není vhodné, aby se obecně revizní komise jako kontrolní orgán zapojovala
do diskuze zejména formou předběžného hlasování o problému a jakkoliv tak ovlivňovala
rozhodnutí výboru ČUS, který má zároveň kontrolovat. Navíc RK nenese za své názory
žádnou odopvědnost, ta je plně na 9 členech výboru ČUS. O nekolizní formě event. zapojení
RK do diskuze se samozřejmě můžete ještě dohodnout.

* Zpráva pokladníka

referuje dr. Matoušková

- stav pokladny 5 308 824,54Kč
- stav doplatků partnerů 2 750 000Kč, stále dluží SCA a Hartmann Rico. Byli obesláni
- úhrada nejlepších publikací bude zasláno na ČLS JEP k proplacení
- úhrada a stav požadavků na rozpočet bude vytvořen v nejbližších dnech a rozpočet odeslán
na sekretariát ČLS JEP.
- úhrady do EAU byly provedeny. Byly však výrazně zpožděny protože z EAU byla
nepochopitelně faktura zaslána na starou adresu (Karlov), kde delší dobu ležela.
- výše členského příspěvku na rok 2010: výbor souhlasí s částkou rezidenti 250Kč, ostatní
500Kč. Výbor konstatuje, že takto nízký příspěvek ponechává, protože se zatím podařilo

udržet pozitivní finanční bilanci díky příspěvkům partnerů a finančním výsledkům
konference.

* Aktuální stav v akreditacích a způsobilostech
Obor urologie - požadavky na nové rezidenty

Kraj

požadavek nových
rezidentů na rok 2010

Praha
Středočeský
Plzeňský
Ústecký
Liberecký
Českobudějovický
Karlovarský
Pardubický
Vysočina
Olomoucký
Moravskoslezský
Brno
Zlín
Celkem

9
1
8
1
3
2
2
2
1
2
7
2
1
41

Kraje Praha a Plzeňský požádaly o 9 a 8 rezidentů. Doc. Hora upřesnil, že jeho požadavek¨na
8 rezidentů je rozprostřen na období 5 let.

* CEM Ljubljana hodnocení
CEM Ljubljana se účastnilo 29 lékařů. Organizačně zajištovaly sekretariáty ČUS a ČLS.
Odtud připomínky na nedodržování přihlašování se strany lékařů a jejich požadavky na
změny již nasmlouvaných termínů.. Autobusová doprava byla hrazena pro 25 účastníků
z čehož 10 po nahlášení dopravu odmítlo. Tím vznikly zbytečné vícenáklady. Dr. Sachová
neomluvila neúčast a nezajistila přednes přijatého sdělení. Dr.Kastnerová se prohlásila její
náhradnicí, neobnovila však v dané době registraci člena nebyla tedy ani korporátním.

členem EAU. Její účastnický poplatek nemůže být refundován. Po odborné stránce bylo
setkání dle doc. V.-Študenta hodnoceno jako přínosné, především pro naše aktivní mladé
urology. Jistý podíl na nesrovnalostech mělo snad pozdější potvrzení aktivní účasti se strany
EAU..
Nicméně výbor pro příští účast na podobných akcí sestaví po těchto zkušenostech jasnější
pravidla, jejich dodržení bude vyžadováno..
Úkol: definovat pravidla účasti na CEM a podobných akcích, pro účastníky, event.
přednášející
Termín předložit k e-mailové konzultaci výboru a závěry přednést na příštím výboru ČUS
Odpovídá: prof.T.Hanuš

* Zpráva z lékové komise

referuje dr.Matoušková M.

Dr. Matoušková vytvořila dopis na SUKL ohledně úhrad léčiv - výbor souhlasí s jeho
zasláním. Výbor též vyjádřil souhlas s rozšířením preskripcí urologa na bisfosfonáty.
Úkol: zprávy odeslat na SUKL
Odpovídá: dr. Matoušková
Termín: neodkladně
Výbor odsouhlasil zprávu o výsledcích zkoušení přípravku URO TAINER fy Braun a
doporučení jejich, alespoň částečné úhrady.
Úkol: zprávu odešle předseda MUDr. T. Souharové, řed. odboru OLZP VZP
na VZP
Termín: neodkladně.

* Aktuální činnost OKU

referuje prof. Babjuk M.

Setkání na půdě ČLK dne 3.11.2009, za výbor ČUS se zúčastnil prof. Babjuk M., dr. Petřík A.
Byli pozváni zástupci všech společností, zúčastnilo se asi 20. ČLK dala Ministerstvu
zdravotnictví nabídku, že převezme organizaci specializačního vzdělávání včetně atestací.
ČLK jedná o další spolupráci v tomto směru s odbornými společnostmi ČLS JEP a
s lékařskými fakultami.

Závěr: ČLK vytvoří dopis se základními výstupy tohoto setkání a zašle jej všem odborným
společnostem.
Primářské zkoušky: zatím jsou závislé na praktické zkoušce, prof. Babjuk navrhl požádat
výbor ČUS o vyslání člena do komise.

* Spolupráce s ČOS

referuje prof. Babjuk M.

Výbor doporučuje aktivní spolupráci s ČOS. Tato spolupráce již probíhá.
Výbor schválil materiál týkající se LHRH analog, projednaný již výborem ČOS.

* Česká urologie

referuje doc. Hora M.,

Přednesen referát šéfredaktora

* Informované souhlasy

referuje doc. Hanuš M.

Dr. Rosenberg nesplnil přes opakované upozornění zadaný úkol: vypracování návrhu
informovaných souhlasů pro důležité úkony v ambulantní složce. Protože navíc jako pověřená
osoba nevystupoval při VŘ v souladu s koncepcí oboru, výbor jej upozorňuje, že neplní své
povinnosti člena výboru, jak vyžadují Stanovy ČLS JEP. K vypracování Infosouhlasů se
nabídl dr. Hiblbauer.

* Sekce

referuje prim. Hiblbauer J.

Sekce pracují s různou intenzitou.
SUNU požádala o dotaci 240000Kč na urogynekologickou akci v Kyjově a kurz v Bristolu.
Nutno dodat přesnější informace Výbor navrhuje vyslat do Bristolu jednoho člena, který pak
u nás provede odborný seminář. Kyjov lze podpořit částkou 100000Kč. Výbor nemá
v rozpočtu možnost dávat sekcím částky na jejich odměnování nejlepších publikací
(požadováno 15000Kč)
Úkol: informovat doc.Zachovala o rozhodnutí výboru

Odpovídá: prim.J.Hiblbauer
Termín: neodkladně
Andrologická sekce po úvodním zájmu dr.L.Záměčníka sekci budovat, se zatím dále
nebuduje.
Úkol: doc. Kočvara vznese dotaz jak sekce pokračuje
Dětská urologie: požádala o dotaci ve výši 100000Kč na pracovní setkání dětských urologů
konané ve dnech 11. - 13.6.2010, výbor s dotací souhlasí.

Poznámka: Je třeba znovu upozornit sekce, aby jejich činnost byla v souladu se Stanovami‚
ČUS ČLS JEP, především č.5.
Odpovídá: prim Hiblbauer
Termín

neodkladně

Ceny za nejlepší publikace: as.M.Matoušková
body Kategorie původní práce v zahraničním časopisu
1. cena 82
M. Babjuk, V. Soukup, M. Pešl, M.
Koštířová, E. Drncová, H.
Urinary Cytology and Quantitative BTA and UBC
Smolová, M. Szakacsová, R.
Tests in Surveillance of Patients with pTapT1
Getzenberg, I. Pavlík, J. Dvořáček Bladder Urothelial Carcinoma
2. cena 75
J. Šedý, O. Naňka, J. Špačková, L. Clinical Implications of a Close Vicinity of Nervus
Jarolím
Dorsalis Penis/Clitoridis and Os Pubis
3. cena 67
L. Jarolím, J. Šedý, J. Jerie, O.
Metody a výsledky chirurgické konverze pohlaví u
Naňka, I. Kawaciuk
pacientů s mužským transsexualismem
Kategorie původní práce v domácím časopisu
M. Matoušková, M. Hanuš, V.
Králová, E. Francici-Procházková, Průkaz chlamydia trachomatis v moči a močové
1. cena 67
J. Řehák
trubici
O. Čapoun, M. Babjuk, J.
Dvořáček, T. Hanuš, L. Šafařík, I. Predikce patologické klasifikace karcinomu
2. cena 57
Pavlík
prostaty
M. Hora, O. Hes, V. Eret, T. Ürge,
J. Klečka, J. Ferda, Z. Chudáček, T. Translokační renální karcinom Xp 11.2 typu
3. cena 50
Vaněček,
ASPL/TFE3
M. Michal
Kategorie postgraduální text
1. cena 80
M. Babjuk, W.Oosterlinck, R.
EAU Guidelines on Non-Muscle-Invasive
Sylvester, E. Kaasinen, A. Böhle, Urothelial Carcinoma of the Bladder

2. cena 57
3. cena 53

1. cena 51
2. cena 34

J. Palou-Redorta
M. Matoušková
M. Matoušková, M. Hanuš
Kategorie monografie
M. Hora, V. Eret, J. Klečka, P.
Stránský, T. Ürge, O. Hes, Z.
Chudáček, J. Ferda
O. Bernard

* Webmaster

Karcinom prostaty
Záněty dolních močových cest, uroinfekce v
graviditě a při laktaci

Využití tkáňových lepidel při resekcích ledvin
Formální analýza koncepcí v urologii

referuje dr. Jelínek J.

Stávající e-malová korespondence je složitěji kontrolovatelná a je zneužitelná. Využití
možnosti „konference" na webu činí členům potíže, je nové a obsluha je odlišná.
Úkol: dr. Jelínek J. provede na žádost doc. Jarolíma link na endoskopie

* Sekretariát

referuje Králová V.

Členská základna průběžně aktualizována, v současné době činí 482 členů. Jako řádní
členové plnící své základní povinnosti jsou vedeni ti, kteří vyplnili na webu cus aktualizační
dotazník.
Na členských příspěvcích dluží 41 členů. Výbor neplatiče znovu upozorňuje, že při
nezaplacení příspěvků po dva následujícíroky, je členství ve společnosti zrušeno.
Nové členské přihlášky:
dr. Černý Jiří - České Budějovice
dr. Onderková Andrea - Opava
Výbor souhlasí s přijetím nových členů.
Odhlášení - dr. Hladcová Stanislava - invalidita, dr. Kabrda - úmrtí, výbor vzal na vědomí
Snížení poplatků - dr. Bulová Nataša mateřská dovolená, dr. Linhartová Marcela důchodce,
výbor souhlasí
Bude oznámeno na sekretariát ČLS JEP, kde je členská agenda vedena.
Odpovídá: V.Králová

* Různé
- Delegováni 2 zástupci za ČUS JEP do Ústřední znalecké komise na 3.12 , Doc L.Jarolím
nvrhl prim.O.Kohler, as.MUDr.K.Bartoníčková - schváleno
- Prof.D.Pacík požádal o pověření zajišťovat in-service EBU, Výbor pověřuje prof. D.Pacíka
zajišťováním těchto zkoušek v celém rozsahu, včetně on-line formy. O průběhu bude výbor
informovat
Úkol: obešle s oznámením předseda - neodkladně
- Webové stránky ČUS v anglické verzi - bude pouze uveden anglickým textem kontakt na
sekretariát a předsedu
Úkol: provede neodkladně webmaster
- Doc. Hora M. žádá o potvrzení členství v ČUSD pro AUA - potvrzení vydáno
- Dr. Bartoňková z RDG odd. Masarykova onkologického ústavu, Brno - upozornění výboru
rentgenologem na neodborné zakládání nefrostomií urology v okolí Brna.
Úkol: Odpovědět pisatelce, že možné zjištěné nedostatky nelze zobecňovat, avšak
individuální případy výbor prověří, pokud bude pisatelka konkrétní. Informovat předsedu
rentgenologické společnosti a přednosty velkých brněnských pracovišť
Odpovídá: doc.L.Jarolím
Termín: neodkladně
Doc. Horňák oslaví v příštích dnech 80. narozeniny, jménem výboru bude blahopřát doc.
Jarolím

Příští schůze výboru
09.02.2010 od 15.00, Parkhotel Průhonice
Zapsala: V. Králová, M. Matoušková
Schválil: doc. M. Hanuš
Připravil M.Hanuš 17.11.2009
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