Zápis ze zasedání výboru ČUS ze dne 11. 12. 2012, Praha, U Lípy
Přítomni:
Členové výboru: Prof. Babjuk, prof. Hora, doc. Broďák, doc. Jarolím, doc. Krhut,
as. Petřík, MUDR. Rosenberg, doc. Zachoval, prof. Hanuš
Členové revizní komise: as. MUDr. Matoušková, doc. Kočvara, doc. Doležel,
Sekretariát: Mgr. Bartlová, Mgr. Črepová
Hosté: prim. MUDr. Jandejsek, doc. Heráček, MUDr. Sobotka, MUDr. Zámečník
Program: (08_01_Program schuze vyboru CUS 11_12_12)
1) Kontrola zápisu z minulé schůze (Hora) (08_02_Zapis z plenarni schuze
2_11_2012 v Ostrave)
Prof. Hora kontroluje zápis ze schůze výboru ze dne 30.10. (vše bylo splněno dle
zápisu) a dále zápis z plenární schůze ČUS. V zápisu z plenární schůze jsou barevně
vyznačeny řešení k otázkám a podnětům jednotlivých bodů diskuze.
2) Andrologická sekce, koncepce dalšího rozvoje – hosté MUDr. Zámečník,
Doc. Heráček, MUDr. Sobotka
Prof. Babjuk vítá zástupce andrologické sekce. Důvodem setkání je projednat další
aktivity týkající se andrologie směřující k zachování prioritní úlohy urologie v této
oblasti.
Doc. Heráček komentuje pozici andrologie v urologii a upozorňuje na článek s
názvem „Andrologie jako součást dermatovenerologie“ z roku 2012. Jedná se o
doškolovací text pocházející z plzeňské dermatovenerologické kliniky. Trend
směřující k zařazení andrologie do jiných oborů, než je urologie, je patrný i ze
zahraničních publikací. Z tohoto důvodu navrhuje systematickou aktivitu pod záštitou
výboru ČUS směřující k potvrzení role urologů. Navrhuje zvážit vytvoření
multidisciplinární mezioborové pracovní skupiny, jejímž cílem by bylo vytvoření
doporučených postupů léčby mužského hypogonadismu a mužské neplodnosti. Ke
spolupráci by byli osloveni i odborníci jiných oborů, které se andrologií zabývají.
Doc. Heráček žádá o podporu ze strany výboru. Výbor jednoznačně souhlasí
s navrženými kroky. Skupina připraví návrh textu a postoupí ho k připomínkování
výboru ČUS a ostatním vybraným oborům. Ve spolupráci s výborem ČUS bude
materiál postoupen příslušným orgánům (ČLK, ministerstvu zdravotnictví).
Prof. Hora zmiňuje plánovaný edukační kurz andrologie na konferenci ČUS 2013
v Karlových Varech a doplňuje, že je nutné zvýšit publikační aktivitu v oblasti
andrologie směrem k urologické společnosti. Zástupci andrologické sekce se zapojí
do organizace kurzu.
Diskutována je i otázka specializačního vzdělávání v andrologii. Výbor považuje za
vhodné do budoucna uvažovat o funkčním kurzu navazujícím na urologii (jakmile
bude tato možnost dána vyhláškou MZ).
As. Matoušková má zájem o rozšíření doporučených postupů o erektilní dysfunkci.

Závěr diskuse: zástupci andrologické sekce připraví konkrétní návrh dalšího postupu
(který postoupí prof. Babjukovi). Prof. Hanuš připomene úkol prim. Zámečníkovi.
Zatím nebyl návrh připraven. Zástupci andrologické sekce připraví sympozium na
konferenci ČUS.
3) Konference 2012 – hodnocení, ekonomický výsledek, výstupy z PR
kampaně (Krhut, Petřík).
Prof. Babjuk děkuje doc. Krhutovi a as. Petříkovi za precizní přípravu konference.
As. Petřík referuje o předběžném ekonomickém výsledku konference :
Lze očekávat zisk ve výši cca 700.000,- Kč, z toho 80 % je podíl ČUS (cca 560 000
Kč), 20% ze zisku dle smlouvy náleží formě Hanzo.
Jakmile bude k dispozici detailní hospodaření, bude vytvořena zpráva, kterou
zkontroluje revizní komise. Podklady dodá Agentura Hanzo. Splněno
4) Zpráva pokladníka (Petřík)
As. Petřík referuje o stavu hospodaření ČUS v roce 2012. K 30 11 2012 dle ČLS JEP
jsou výdaje ve výši 1.546.000,- Kč, příjmy 321.000,- Kč a 4.305.000,- Kč
z partnerských smluv. Předpokládané výdaje do konce roku 2012 jsou: faktura od
spol. Hanzo cca 950 000 Kč jako příspěvek za oficiální partnery ČUS a platba
800.000 Kč za náklady na Českou urologii ( tisk, redakční práce, práce redakční rady,
odměna autorům a recenzentům).
Hospodaření za rok 2012 skončí jistě v přebytku.
Definitivní zprávu o hospodaření připraví as. Petřík po 15. lednu 2013 (ČLS uzavírá
příjem dokladů k proplacení za rok 2012 dne 10.ledna 2013).
Zprávu o hospodaření za rok 2012 zkontroluje revizní komise. Před příštím
zasedáním výboru proběhne za tímto účelem schůzka pokladníka se zástupcem
revizní komise. Splněno
5) Výhled hospodaření v roce 2013, stav jednání s partnery (Petřík, Babjuk)
(08_03_Rozpočet 2013 CUS podklady_12_11_27)
As. Petřík informuje o sestavení rozpočtu pro rok 2013 a jeho odeslání na ČLS.
Výhled na rok 2013: členské příspěvky 250.000,- Kč, ze sponzorských smluv
3.225.000 Kč (o 700.000,- Kč méně než loni).
Dále as. Petřík reviduje stav jednání se sponzory: partnery pro rok 2013 budou
společnosti GSK, Astellas, B. Braun, Hartmann, Bayer, Ipsen, Olympus (bude
upřesněno až v lednu na přání společnosti Olympus), Pfizer, SCA, Eli Lilly, Ferring
(Ferring formou daru).
Předpokládané náklady pro příští rok jsou: náklady na EBU testy, sekretariát ČUS,
ceny ČUS, telefony, schůze výboru, konference ČUS, PR kampaň (alokováno dle
smlouvy se společností Astellas), cestovné, poštovné, práce a správa webových
stránek (60.000,- Kč), Česká urologie, podpora sekcí (SUNU atp.).
Předpokládaný zisk v roce 2013 bude 200.000,- Kč.
Přes ztíženou ekonomickou situaci je rozpočet sestaven tak, aby byl udržen v mírném
zisku.

6) Finanční podpora akcí SAU, reakce na žádost doc. Hanuše, předsedy
SAU (Petřík, Hora, Babjuk) (08_04_Dopis_ doc_Hanus_cena prof Hradce_
akce SAU.doc)
Doc. Hanuš v přiloženém dopise žádá o finanční podporu pracovních konferencí SAU
ze strany ČUS.
Proběhla diskuse na toto téma. Problémem může být podpora právního subjektu, který
nemá vztah k ČLS JEP. Podstatou činnosti ČUS je navíc primárně podpora vědecké a
edukační činnosti.
Prof. Babjuk navrhuje hledat řešení s cílem podpořit ambulantní urology. Připomíná,
že v programovém prohlášení výboru ČUS je podpora a hájení zájmů všech složek
ČUS včetně ambulantní. Jako jedno z možných řešení navrhuje, že výbor ČUS
finančně podpoří konferenci SAU (konkrétně pronájem prostor a pronájem techniky),
pokud bude SAU souhlasit s tím, že spolupořadatelem bude výbor ČUS. Výhodou by
mohl být i větší zájem o akci těch ambulantních urologů, kteří nespolupracují nebo
nejsou členy SAU.
As Petřík konstatuje, že doc M Hanuše žádal o poskytnutí stanov SAU, což je právně
nezbytné pro vymezení formy event. podpory, a konstatuje, že SAU tyto stanovy
zatím neposkytla.
Prof. Hora navrhuje diskutovat založení sekce ambulantní urologie v rámci ČUS, ve
kterou by se mohla SAU transformovat. Toto řešení by umožnilo plnou finanční
podporu bez obavy z právních komplikací.
MUDr. Rosenberg připomíná, že ambulantní urologie zasahuje do všech oborů
urologie, má však i řadu specifik. Důležité je zjistit nejprve pohled právníků ČLS JEP
na tuto věc – podpora samostatného právního subjektu. Vytvořit sekci ambulantní
urologie v rámci ČUS považuje za možné řešení.
As. Matoušková podotýká, že na půdě EAU rovněž padla myšlenka na založení sekce
ambulantní urologie, bylo to však zamítnuto, protože ambulantní urologie zasahuje do
problematiky všech oblastí urologie.
Doc. Jarolím souhlasí s podporou, kterou navrhuje prof. Babjuk.
Závěr: Výbor bude hledat řešení stávající situace se snahou o vstřícný postoj k
ambulantním urologům. V první fázi bude vyžádán názor právníků ČLS JEP a
opětovně požádán doc. Hanuš o zaslání stanov SAU. Prof. Babjuk bude diskutovat s
doc. Hanušem názor SAU na možnost spolupořádání, respektive na možnost
vytvoření sekce ambulantní urologie. Na základě těchto informací se výbor k tomuto
bodu vrátí.
Prof. Babjuk zformuluje odpověď předsedovi SAU a pošle ke komentářům výboru.
7) Ceny ČUS o nejlepší publikaci - úprava textu, výše odměny (08_05_Cena
za nejlepší publikaci ČUS za rok 2012 – pravidla)
Doc. Doležel nesouhlasí se snížením výše odměn (pozn. Celkové odměny vyplacené
za nejlepší publikace byly sníženy v roce 2012 na 90 tis. Kč, tedy na polovinu oproti
roku 2011). Proběhla krátká diskuse na toto téma, s většinovým názorem, že výše
odměn přímo sama o sobě neovlivní publikační aktivitu.

Výbor jednohlasně souhlasí s textem i s návrhem výše odměn. Mgr. Bartlová text
pošle doc. Jarolímovi. Po konzultaci s účetním odd. bude od roku 2013 stanovena
odměna pravděpodobně do výše 10.000 Kč
8) Ukončení korporátního členství v EAU, praktické kroky, event. finanční
podpora vybraných rezidentů a mladých urologů v jejich členství v EAU
(Bartlová, Babjuk)
Prof. Babjuk informuje o krocích pro ukončení korporátního členství v EAU. Členství
platí do konce března. V průběhu ledna bude připraven dopis pro členy s instrukcemi
jak postupovat, pokud budou chtít ve členství pokračovat (včetně finanční stránky).
Dále prof. Babjuk navrhuje nabídnout rezidentům úhradu členství v EAU na základě
osobní žádosti. Obsahem žádosti by měl být i dosavadní výčet činnosti ve prospěch
společnosti (příspěvky na web, publikační aktivita v České urologii, v
zahraničí...atp.). Výbor posoudí žádosti individuálně. Zájemce s kladně vyřízenou
žádostí výbor zapojí do práce pro společnost (např. pomoc s materiály na web, článek
do České Urologie ....). Cílem je stimulovat aktivity rezidentů a zapojit jejich
maximální počet do aktivit společnosti.
Doc. Krhut připraví oslovení pro rezidenty. Seznam vybraných rezidentů dostane
Mgr. Črepová, doc. Broďák, MUDr. Čapoun. Splněno.
9) Organizace a financování in-service testů v roce 2013
Prof. Pacík oslovil výbor s otázkou, zda má zorganizovat in-service EBU testy, jako
tomu bylo v předchozích letech. Současně se dotazuje i na případné finanční krytí.
Testy tradičně hradila společnost Astellas, otázkou je, zda má být částka uhrazena z
částky za partnerství.
As. Petřík informuje, že loni dělalo 55 lékařů zkoušku, z toho 30 písemně. Letos se
nově provádí pouze test on-line (každý zkoušený tedy sedí v určený čas testu doma či
kdekoliv jinde u svého PC), cena činí 40 €, pro pracoviště certifikované EBU 20 €.
Výbor rozhodl, že testy zorganizuje ve vlastní gesci. Částka bude zpětně uhrazena
členům ČUS ve specializační přípravě.
Podrobnosti financování budou dojednány se společností Astellas, zajistí as. Petřík.
Mgr. Bartlová připraví dopis s informací profesorovi Pacíkovi. Výbor vyjádřil velké
poděkování a uznání prof. Pacíkovi za organizaci testů v minulých letech.
As. Petřík připraví návod a zajistí organizaci, informace proběhne e-mailingem na
rezidenty. Deadline pro přihlášky je 31.ledna 2013, v rámci podpory ČUS 20. ledna
2013. Splněno.
10) Výstupy z jednání SAU (Babjuk, Zachoval, Matoušková) (08_06_Zápis
Pracovní konference SAU 1.12.2012_.doc)
Prof. Babjuk informuje o průběhu pracovní konference SAU, zápis z konference SAU
je k dispozici jako příloha zápisu. Zdůrazňuje pozitivní přijetí a konstruktivní
atmosféru na setkání.
Na pracovní konferenci SAU navrhla výboru k řešení několik otázek:

- finanční otázka, konkrétně finanční podpora konference SAU v budoucnu – viz.
zápis výše
- otázka voleb - doc. Hanuš žádá výbor o řešení návrhu z minulého období, který se
týkal úpravy volebního systému tak, aby zajišťoval reciproční zastoupení ve výboru
pro všechny složky (ambulantní, fakultní a velké nemocnice, menší nemocnice).
Prof. Babjuk požádal již na jednání SAU doc. Hanuše, aby připravil konkrétní návrh,
který bude umístěn na web a mohl by iniciovat diskusi v rámci společnosti. Výbor se
k tomuto tématu následně vrátí na některém z příštích jednání.
- otázka umístění webu SAU na web ČUS. Na webu ČUS je t.č. prolink na stránky
SAU. Výbor současně všechny materiály týkající se ambulantní urologie na stránky
ČUS dle požadavků SAU. Případné umístění stránek SAU přímo na web ČUS bude
výbor řešit až po vyjasnění finanční podpory a s tím souvisejících bodů.
- nová situace, kdy do sítě ambulantních lékařů vstupují řetězce. Na konferenci SAU
bylo navrženo vytvořit pracovní skupinu, která by pracovala na vytvoření vlastní sítě
certifikovaných urologických ambulancí. Prof. Babjuk zdůraznil význam této akce
pro všechny složky společnosti, dle jeho názoru je nutno tuto akci podpořit a
spolupracovat. Úloha ČUS by měla být v pomoci při přípravě celé akce, pomoci při
komunikaci s členskou základnou, v poskytnutí garance, při zajištění medializace atd.
MUDr. Rosenberg upozorňuje, že nadpoloviční většina ambulantních lékařů pracuje
jako fyzická osoba - rádi odprodají ambulanci řetězci, protože se tím zbaví starostí. A
pouze 50 % ambulancí je aktuálně vybaveno podle vyhlášky (viz. dotazníky).
Výbor souhlasí s iniciativou SAU, která by mohla vést k vytvoření vlastní sítě
garantované ČUS, tuto iniciativu je připraven podpořit. Navrhuje skupinu doc.
Zachoval, doc. Jarolím, MUDr. Rosenberg a prof. Babjuk, která bude aktivně
spolupracovat se skupinou jmenovanou SAU. Doc. Zachoval bude koordinovat
spolupráci ze strany ČUS. Probíhá.
Diskutován podnět MUDr. Palečeka ohledně úhrady biopsie prostaty - konkrétně
zařazení jehly do ZUM. As. Petřík informuje, že je možné, že v příštím roce naroste
cena výkonu.
V návrhu novelizovaného SZV je hodnota tohoto výkonu navýšena ze 783 na 1 710
bodů, což by mělo úhradu výkonu včetně použitého materiálu adekvátně zabezpečit.
As. Petřík pošle doc. Zachovalovi podklady k potenciálnímu navýšení úhrady v
případě přijetí nového sazebníku, ten informuje SAU a MUDr. Palečka Splněno.
11) Jednání s VZP (Zachoval, Babjuk)
Doc. Zachoval informuje o stavu jednání na VZP. Poslední osobní jednání proběhlo
29.10.2012. Současně je diskutována i otázka konkrétní realizace restrukturalizace v
některých regionech. V některých místech (Frýdek Místek, Kroměříž, Mariánské
Lázně) je snaha o redukci urologické péče. Regionální zástupci pojišťovny využívají
nepravdivou argumentaci, např. že celý proces je iniciován ČUS, respektive, že
důvodem redukce oddělení je nenasmlouvání tzv. klíčových výkonů. Tato tvrzení jsou
v rozporu s jednáními s ústředím VZP i se zápisy z těchto jednání.
ČUS poskytla obratem stanovisko a podporu primářům výše zmíněných urologických
oddělení.

Doc Zachoval a prof. Babjuk připraví dopis na ústředí VZP, kde bude tuto situaci
kritizovat.
Doc. Zachoval připraví zprávu do bulletinu a na web. Ve zprávě vyzve nemocnice,
které potřebují podporu, ať se obrátí na ČUS. Splněno

12) Projednání seznamu výkonů pro Spojený lůžkový fond (Zachoval)
doc. Zachoval a prof. Babjuk shrnují výsledky jednání a následnou korespondenci s
VZP týkající se SLF.
Dle návrhu ČUS je v rámci SLF možno provádět pouze výkony zařazené mezi
"jednodenní chirurgii" a dále výkony, které dle personálních požadavků může
provádět pouze jeden urolog.
VZP trvá na skutečnosti, že na SLF dube požadován minimální úvazek 0,8 (výbor
ČUS požadoval 1,0).
Prof. Babjuk s docentem Zachovalem během jednání i následujícím dopise zdůraznili,
že SLF mohou pokrývat pouze velmi limitovanou část urologické péče. Pojišťovna v
této souvislosti uvažuje zhruba o 6 nemocnicích - zástupci ČUS v dopise důrazně
požadovali informaci ČUS a jednání v případě rozšiřování tohoto počtu.
Z jednání a korespondence se zástupci plátců vyplývá nutnost ještě projednat některé
nejasné body týkající se požadavků plátců a Personální vyhlášky, konkrétně:
1. Je plátci při vyžadovaném úvazku pro SLF ve výši 0,8 nějaká další specifikace
stran počtu urologů, který tento úvazek mají naplnit a stran časového rozvrhu mezi
jednotlivé dny v týdnu?
2. Jakým způsobem se VZP staví k problému zajištění přítomnosti 2 urologů
erudovaných podle Personální vyhlášky, vyžadovaných k provádění urologických
výkonů na pracovištích všech typů, tedy i ve SLF
Zajistí doc. Zachoval. JUDr. Havlasová – ředitelka koncepce – napíše vyjádření, proč
byl odsouhlasen úvazek 0,8, ale na webových stránkách MZ je uvedený úvazek 2,0.
Dořeší doc. Zachoval. Bod se bude projednávat na schůzi výboru v dubnu.
13) Zpráva Pracovní skupiny SZV (Zachoval, Petřík, Matoušková,
Jandejsek) a DRG (Broďák) o postupu práce při kultivaci SZV a DRG
(08_07_Zprava prac skupina SZV a DRG.ppt)
Do konce roku 2012 provede skupina pro SZV kontrolu jeho novelizovaného návrhu
a doc. Broďák vytvoří seznam nedostatečně hrazených výkonů podle současného
systému DGR. Výsledky budou prezentovány na další schůzi výboru.
14) Nadstandard - Transuretrální vaporizační ablace tkáně prostaty
Na výbor přišla žádost MUDr. Šustkové (VZP) o názor odborné společnosti k návrhu
zařazení transuretrální vaporizační ablace tkáně prostaty mezi nadstandardy případně
navržení dalších.

As. Petřík navrhuje zavést tento výkon jako nadstandard tam, kde je výkon prováděn
mimo současné indikační omezení. Výbor s tímto návrhem souhlasí. Současně
doporučuje výbor mezi nadstandardní zařadit i vazektomii, není-li prováděna ze
zdravotní indikace.
Prof. Babjuk připraví odpověď MUDr. Šustkové. Splněno
15) Projednání návrhu nové metodiky hodnocení inkontinence při
předepisování
inkontinenčních
pomůcek
(Krhut,
Zachoval)
(08_08_Stanovisko k metodice předpisu vložek .doc)
Doc. Krhut připravil stanovisko k metodice VZP k předpisu inkontinenčních
pomůcek. Tato metodika má několik zásadních nedostatků, mezi nejzásadnější patří
hodnocení závažnosti inkontinence. Metodika VZP nepovažuje únik moči do 300
ml/24 hod. za inkontinenci. S tím ČUS zásadně nesouhlasí.
Připravený materiál (viz příloha) výbor jednohlasně schválil. Po projednání
v ostatních odborných společnostech (Urogynekologická společnost, Incoforum)
bude stanovisko předáno pojišťovně. Incoforum situaci projednává, praktičtí lékaři
ještě řeší připomínky.
16) Koncepce oboru urologie - diskuse o dalším postupu (Babjuk, Zachoval)
Prof. Babjuk otevírá diskusi, zda aktualizovat Koncepci oboru, která nebyla
inovována po několik let. Důvodem jsou probíhající změny. Proběhla diskuse na téma
dalšího směřování oboru. Převažuje názor, že je třeba spíše volit cestu specializace a
tvorby center v určitých specifických oblastech oboru.
Výbor považuje za vhodné začít pracovat na aktualizaci nebo doplnění koncepce.
Prof. Hora navrhne oblasti Koncepce, které je třeba doplnit nebo inovovat. Vycházet
se bude ze staré koncepce a zaměříme se na oblasti, které chceme změnit, a také na
spolupráci ČUS, SAU A GPPU. Termín začátkem ledna 2013. Prof. Hora připravil
nový návrh, konečná verze zatím není dořešena. Úkol trvá do příští schůze v dubnu.
17) Konference 2013 – plán příprav, hosté, spolupráce s polskou urologickou
společností (Hora, Petřík) (08_09_Hora Stav příprav ČUS K. Vary 102013.pptx)
Stav příprav viz. prezentace prof. Hora. Úprava:
Výborem byl odsouhlasen deadline pro abstrakta 30.6. 2013.
Navržení hosté, kteří budou osloveni: prof. van Poppel (osloví prof. Babjuk), prof.
Wirth (již odsouhlasil), prof. Stenzl (osloví prof. Babjuk), prof. Wolski (osloví doc.
Krhut) resp. zástupce polské urol. společnosti. Všichni zahraniční hosté přednesou
vyzvanou přednášku.
Program: středa: plánované 4 edukační kurzy ČAU, čtvrtým bude "Komplikace
onkourologické léčby" – kurz zajistí onkosekce - MUDr. Matoušková připraví
program.
Společenský program – středa – mini welcome drink ihned po skončení kurzu 18:3019 (sekt a chlebíček), po té zvažováno filmové představení - bude upřesněno.
Čtvrtek – večer předání cen ve velkém sále v Thermálu, poté přesun na raut.

Satelitní sympozium – prof. Hora navrhuje oslovit Janssen, Lilly, Astellas, deadline
do 31.3. 2013
Rezidenti – návrh dát paralelně s výborem i zasedání rezidentů. Domluvit s MUDr.
Čapounem na příští schůzi výboru
ESU kurz – Doc. Zachoval s doc. Krhutem podá návrh na konkrétní téma a hosty,
kurz se musí konat v odpoledních hodinách.
Výše registračních poplatků zůstává stejná.
Program konference opět bude na programu schůze výboru.
18) Cena prof. Hradce – návrhy na úpravu textu (Babjuk, Matoušková)
(08_10_Cena prof Hradce návrh 12-12 (2).doc)
Prof. Babjuk informuje o navržených změnách v dokumentu:
- Počínaje rokem 2013 může být kandidát navržen maximálně třikrát (tedy ve třech
letech), pokud s nominací vyslovil souhlas.
- Počínaje rokem 2013 nemůže být nominován člen výboru ČUS, během jehož
jednání volba proběhne.
- Hodnocení celoživotního přínosu kandidáta pro českou urologii vychází z
nejdůležitějších výsledků jeho práce v některé z uvedených oblastí urologie.
Výbor znění odsouhlasil 8 hlasy, 1 člen výboru se zdržel hlasování.
Aktualizovaný a výborem přijatý text pravidel je platný od roku 2013, bude umístěn
na web.
Splněno.
19) Hormonální léčba karcinomu prostaty (Matoušková) (08_11_Doporučené
postupy pro hormonální léčbu karcinomu prostaty 2012_finální.pdf)
As. Matoušková představuje materiál týkající se doporučeného postupu u hormonální
léčby karcinomu prostaty. Materiál připravila skupina urologů a onkologů za podpory
firmy Ipsen. Text bude předložen ke schválení i onkologické společnosti. Text již
výbor obdržel elektronicky.
Výbor ČUS s textem jednohlasně souhlasí. Lze jej považovat za oficiální doporučení
ČUS.
Mgr. Bartlová zajistí umístění do bulletinu a na web ČUS. Splněno.
20) Dotazníky ambulantní složka (Rosenberg, Zachoval)
Z nemocniční složky 10 oddělení neodpovědělo, budou ještě jednou selektivně
osloveni. Z privátní složky odpovědělo 75 %, adresář bude aktualizován dle seznamu
na webových stránkách ČUS. Data budou vyhodnocena během prvního kvartálu
2013. Kompletní sestava bude prezentována na dubnovém výboru.
21) Program ČAU 2013 (Krhut) (08_12_Plán akcí na rok 2013.doc)
Doc. Krhut rozeslal požadavek na předložení plánu aktivit. Do konce roku bude
aktualizován a umístěn na webu. Poté bude doc. Krhut oslovovat organizátory
jednotlivých akcí, zda budou mít zájem o záštitu ČAU.

V bulletinu bude uveřejněna informace: kdo bude chtít podporu ze strany ČAU po
odborné stránce, bude kontaktovat doc. Krhuta. Splněno.
Doc. Kočvara informuje o plánované akci dětské sekce ČUS v hotelu Studánky –
Rychnov nad Kněžnou v termínu 12.-14.9. 2013. Organizaci zajistí MUDr. Novák.
Doc. Kočvara pošle žádost o udělení záštity a o finanční podporu 70.000Kč. Výbor
předběžně souhlasí - organizátoři musí předložit rozpočet a odborný program.
22) Různé:
- Publikační aktivita urologů v ČR (Doležel) (08_13_tabulka publikacni aktivity)
Prof. Babjuk děkuje doc. Doleželovi za otevření tohoto tématu a přípravu materiálů.
Statistika v přiložené tabulce jsou údaje za 10 let. ČR je na posledním místě v tabulce
mezi zeměmi se srovnatelným počtem obyvatel. Na webu a v bulletinu bude tato
informace uveřejněna. Výbor diskutoval možnosti stimulace publikační aktivity.
Splněno.
- Prof. Hora informuje, že minulý týden zasedala akreditační komise (AK) MZ ČR
pro urologii a schválila dva dokumenty, které vychází ze vzdělávacího programu –
doporučené počty výkonů pro 2 typy akreditačních pracovišť, materiální vybavení
pracovišť. Prof. Hora připravil pro AK třetí pracovní materiál o požadované
publikační aktivitě, ten bude teprve na AK projednán. Všechny materiály dostane ke
kontrole výbor a poté bude zaslán GPPU. Po schválení bude informace uveřejněna na
webu ČUS. Nebylo projednáno s ČUS a GPPU. Nicméně dokumenty k akreditaci
byly schváleny, odkaz je na webu ČUS (jsou dány požadavky na konkrétní vybavení,
počty výkonů).
- Prof. Babjuk informuje o plánovaném vytvořeni registru cystektomií, finance
zajistí sponzor. Myšlenku iniciovala MUDr. Matoušková za onkosekci, registr
vznikne ve spolupráci s IBA. Na přípravě se podílí prof. Babjuk a dr. Matoušková.
- konference 2014 – návrh místa konání Brno (BVV), popř. jiné moravské město. Do
příští schůze výboru As. Petřík nechá nacenit kapacity v Brně, případně v Olomouci.
- noví členové (Bartlová) (08_14_Noví členové)
MUDr. Šárka Zvoníčková – nemocnice Bulovka, Praha 8
MUDr. Petra Janotová – Orlickoústecká nemocnice
MUDr. Vladimír Študent – FN Olomouc
MUDr. Martina Novotná – FN Hradec Králové
Všichni výše uvedení lékaři byli jednohlasně přijati mezi členy ČUS.
- zpráva z plen. zasedání Komise pro lékovou politiku ČLS JEP (Jarolím)
(08_15_KLPK 11_2012.ppt)
Doc. Jarolím informuje o aktualitách ze zasedání komise – viz prezentace:
Novela zákona o léčivech č. 378/2007 Sb. (s účinností od ledna 2013): zavedení
registru výdejů léčivých přípravků s omezením (množstevní omezení výdeje u
zneužívaných léčiv), zavedení jednotných ochranných prvků k identifikaci a ověření
pravosti léčiv za účelem zabránění vstupu padělků do legální distribuční sítě.
Bude zaveden dotazník HTA, e- preskripce, pozitivní listy a soutěž o cenu resp.
úhradu léku.
Budou stanoveny definice nákladové efektivity a vše musí být dokladováno.

- As. Matoušková informuje o tom, že léková komise ČLS JEP projednala ve svých
dvou zasedáních úpravu preskripce přípravků mitomycin C a epirubicin. Léková
komise zohlednila stanovisko ČUS o přechodném uvolnění pro limitaci urologa po
dobu nedostupnosti BCG vakcíny. Podání urologem je vázáno na schválení revizním
lékařem příslušné zdravotní pojišťovny. Revizní lékaři VZP i Svazu zdravotních
pojišťoven jsou se situací obeznámeni a budou tuto aplikaci bez problémů schvalovat.
- onkologická sekce bude pořádat seminář na téma Karcinom prostaty 13. 4.2013,
který byl zařazen do plánu odborných aktivit.
- Žádost o záštitu:
Lilly urologické sympozium 25.-26.1. 2013, Praha, garant doc. Heráček. Výbor
souhlasí s udělením záštity ČUS a ČAU.
Zimní urologické sympozium 13.-18.1. 2013, Špindlerův Mlýn. Výbor souhlasí se
záštity ČUS a ČAU.
Projednáno v termínu 31.10. – 11.12. elektronicky:
- registr – převod na server pana Hrušky (600 Kč/měs.)
- zpráva o jednání s plátci ohledně úhrady výkonu cystoskopie gynekology a urology
- digitalizace České urologie
- termíny schůzí pro první polovinu roku 2013: 21.2., 11.4., 18.6.
- výše členských příspěvků v roce 2013 nebyla změněna
- platby za kontroly překladů do České urologie budou proplaceny formou stipendia,
projednáno s manažerkou a pokladníkem

