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Úvodní slovo předsedy ČUS
Vážení kolegové, milí přátelé,
jak se již stalo zvykem, naleznete níže některé aktuální informace z dění společnosti i
novinky důležité pro praxi, které připravili jednotliví členové výboru.
V plném proudu je příprava výroční konference v Ostravě. Organizační i vědecký výbor pod
vedením doc. Krhuta intenzivně pracují na vědeckém i společenském programu, který bude
jistě přitažlivý pro všechny účastníky a současně bude i důstojně reprezentovat náš obor.
Oproti předchozím rokům se snažíme rozšířit nabídku edukačních sympozií konaných pod
gescí České akademie urologie (ČAU) i jednotlivých sekcí v předvečer konference ve středu
odpoledne – spektrum by mělo pokrývat významnou část našeho oboru. Děkuji také všem,
kteří se přihlásili k aktivní účasti a zaslali abstrakta - slibují zajímavý odborný program a mne
osobně velmi těší, že jejich kvalita rok od roku stoupá. Současně připravujeme i některá
překvapení a novinky - rozhodně si proto konferenci nenechte ujít!
Přeji vám všem příjemné prožití léta s vašimi blízkými, mnoho zaslouženého odpočinku a
těším se na setkání v Ostravě.
Váš
Marek Babjuk

Přípravy na 58. výroční konference ČUS ČLS JEP pokračují

Podrobné informace naleznete na www.cus.cz
Pokračují přípravy Výroční konference ČUS, která se bude konat ve dnech 31.102.11.2012.

Dne 3.7.2012 zasedal vědecký výbor konference, který posuzoval přihlášená abstrakta.
Autoři sdělení, která byla zařazena do vědeckého programu konference, budou informováni
elektronickou poštou. Definitivní program konference bude oznámen v průběhu měsíce září.
Organizační výbor konference rovněž oznamuje, že vzhledem k chystaným opravám na
dálnici D1, které budou zahájeny na podzim t.r., chce nabídnout delegátům a hostům
konference vlakovou dopravu. Podrobnosti budou oznámeny rovněž v průběhu měsíce září.
Připravil doc. Krhut

Prezentace mladého urologa do 40 let na výroční konferenci ČUS ČLS JEP
Výbor ČUS ČLS JEP schválil zařazení vyzvané přednášky nadějného urologa do 40 let z
ČR i SR. Kandidát by měl splňovat následující požadavky: samostatná výzkumná aktivita,
renomé v dané oblasti. Cílem je podpořit aktivitu mladší generace
Na základě hlasování vědecký výbor oslovil MUDr. Otakara Čapouna (VFN, Praha) s
přednáškou na téma karcinom prostaty.

Účast na Central European Meeting EAU 2012 v Drážďanech
Výbor ČUS ČLS JEP děkuje společnosti Sandoz za nabídku finanční podpory k účasti
dvaceti členů ČUS na 12th Central European Meeting (CEM) 12. – 13. října 2012 v
Drážďanech. Účast dalších čtrnácti členů podpoří ČUS z vlastních zdrojů.
Zájem o účast projevilo 35 lékařů, z toho jeden v době uzávěrky přihlášek nebyl členem
ČUS ČLS JEP. Výbor ČUS proto na schůzi 21. června 2012 vybral jako účastníky lékaře
z řad členů ČUS. Seznam účastníků je k dispozici na http://www.cus.cz/aktuality/
Upozorňujeme na prodloužení termínu pro zaslání abstrakta na CEM do konce
července!! Je tedy možné se ještě přihlásit. Finanční podporu případných dalších
účastníků s aktivní účastí výbor zváží individuálně.

	
  
Souhrn informací k podzimním atestacím
Podzimní atestace z urologie se v souladu s rozhodnutím Specializační rady pro urologii
(SOR) budou konat na Urologické klinice MU a FN Brno Bohunice ve dnech 13.-14.12.2012.
Připomínáme, že k atestační zkoušce se kandidát musí přihlásit nejpozději 90 dnů před
jejím konáním!
Termín písemného testu, který je předpokladem přistoupení k atestační zkoušce, je v pátek
16.11. 2012 v 9:00.
Dalším předpokladem přistoupení k atestační zkoušce je vypracování atestační práce,
která slouží jako doklad, že si školenec během specializačního vzdělávání osvojil základy
práce s odbornou literaturou a základy vědecké práce.
Téma atestační práce určuje školitel po dohodě s garantem atestací (t.č. prof. MUDr.D.
Pacík, CSc.) zpravidla 6 měsíců před atestací, nejpozději však k datu podání přihlášky na
atestační zkoušku.
Téma práce uvede školenec do přihlášky k atestační zkoušce!
Upozorňujeme tedy nejen školence, ale i jejich školitele, aby včas kontaktovali prof.D.Pacíka,
CSc.

Další podrobnosti na www.cus.cz/atestace a http://www.cus.cz/predatestacni-pisemny-testurologie/
Připravil doc. Krhut

BCG pro instilaci do močového měchýře
Společnost Sanofi Pasteur přerušila výrobu preparátu ImmuCyst (kmen BCG Connaught)
v souvislosti s přestavbou výrobních objektů a plánuje obnovení výroby až koncem roku
2013.
Ministerstvo zdravotnictví schválilo specifický léčebný program s využitím léčivého přípravku
BCG–medac (kmen RIVM) prášek pro přípravu suspenze k instilaci do močového měchýře.
Distributor přípravku BCG-medac je PHOENIX lékárenský velkoobchod a.s., ČR;
PHARMOS, a.s., ČR.
Zahájení řádných dodávek přípravku BCG-medac se očekává v měsíci srpnu.
Připravil doc. Jarolím

Hlášení chlamydiových infekcí v informačním systému EPIDAT
Podle sděleni MUDr. Kvášové z MZ ČR ze dne 25.6. 2012 adresované ČUS urologové i
jiné odbornosti nedodržují vyhlášku č. 473/2008 Sb. resp. její přílohu 20 a to, že nehlásí
chlamydiové infekce. Tyto infekce hlásí souhrnně jednou měsíčně mikrobiologické
laboratoře, čímž bylo v databázi EPIDAT zjištěno, že vlastní klinické případy nejsou většinou
hlášeny.
Proto výbor ČUS ČLS JEP chce upozornit, že diagnostikující klinik má povinnost hlásit
každou nově diagnostikovanou chlamydiovou infekci na formuláři Hlášeni infekční nemoci a
to poté zaslat na Krajskou hygienickou stanici dle spádu.
Dopis MUDr. Kvášové z MZ a formulář Hlášení infekční nemoci jsou k nahlédnutí na
www.cus.cz/obecne-informace/
Připravil prof. Hora

Novinky v zákonech 2012
Od 1.4.2012 platí celá řada nových právních norem. Zde bychom chtěli kolegy upozornit na
tři problémy s tím související a pro urology důležité:

1. „Rezidenti bez ukončeného urologického kmene ve službách“ (Lékař
s odbornou způsobilostí bez certifikátu)
Pozn. Službou míněna doba od 16,00 do 7,00 hod, v sobotu, v neděli a ve svátek.
Vyhl. Č. 99/2012 Sb. o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních
služeb, která je vydána na základě zmocnění v zákoně č. 372/2011 Sb. o zdravotních
službách
Upozorňujeme na příslušná ustanovení Přílohy č. 3 k výše uvedené vyhlášce, konkrétně
část I bod 9, kdy v době od 16,00 do 7,00 hod. a dále v sobotu, v neděli a ve svátek musí být
služba zabezpečena minimálně lékařem se specializovanou nebo zvláštní odbornou
způsobilostí nebo lékařem s odbornou způsobilostí s certifikátem, pokud je zajištěna fyzická
přítomnost lékaře se specializací do 20 minut. Lékař bez kmene může být tudíž přítomen
pouze pod přímým vedením kolegy se specializovanou způsobilostí.

2. Ověřování nezavedené metody
Z. č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, který nabyl účinnosti dne 1.4.2012.
	
  

Je zde bezpodmínečně nutný souhlas MZ ČR, etické komise, pojištění pacienta,
jeho podrobný informovaný souhlas atd.
Přesná citace výše uvedeného zákona:
HLAVA III
Ověřování nových postupů použitím metody, která dosud nebyla v klinické praxi na živém
člověku zavedena
Zde vybíráme první dva odstavce:
	
  
§ 33
(1) Na živém člověku lze provádět ověřování nových postupů v oblasti preventivní,
diagnostické a léčebné péče nebo biomedicínského výzkumu spojeného se zdravím a jeho
poruchami použitím metody, která dosud nebyla v klinické praxi zavedena (dále jen
„nezavedená metoda“), pouze za podmínek stanovených tímto zákonem.
(2) Za nezavedené metody se nepovažují
a) metody zavedené do klinické praxe v některém ze států Evropské unie, Evropského
hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederaci,
b) modifikace již zavedených metod, jejichž použití nemá nepříznivé účinky na zdravotní stav
pacienta.

3. Vazektomie
Právní úprava je obsažena také v z.č. 373/2012 Sb. konkrétně § 12 a následující. Dle ní
stačí k provedení sterilizace písemný souhlas pacienta (§13 ods. 2).
Obě zákonné normy jsou k dispozici na webu na http://www.cus.cz/pro-cleny/zakonyzakonne-normy-vyhlasky/
Připravil prof. Hora

Zpráva o jednání EAU s národními urologickými společnostmi ze dne
1.6.1012
Roman Zachoval a Tomáš Hanuš
Jednodenní setkání zástupců národních urologických společností proběhlo v rámci meetingu
různých složek EAU (ESU – European School of Urology, EBU – European Board of
Urology, Guidelines Committee apod.) na Mallorce. Každá národní společnost sdružená
v EUA mohla jako každoročně na setkání vyslat dva zástupce, čehož většina společností
využila a setkání se zúčastnili zástupci 34 národních společností Evropy (za Českou
republiku prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. a doc. MUDr. Roman Zachoval, PhD.).
Zápis z jednání a podrobnosti na http://www.cus.cz/obecne-informace/

Stanovy ČUS – přidružené členství
Na schůzi výboru ČUS ČLS JEP byla ve Stanovách ČUS upravena kategorie řádného a
přidruženého členství. Nový návrh stanov je umístěn na webových stránkách
http://www.cus.cz/pro-cleny/ a bude předložen členské základně na plenární schůzi v rámci
konference ČUS.

Akce připravované na podzim 2012
Aktuální přehled akcí konaných na podzim 2012 naleznete jak v kalendáři akcí na
http://www.cus.cz/kalendar-akci/ , tak v plánu odborných aktivit na
http://www.cus.cz/kaledar-aktivit-cus/.

Zkušenosti z Montsouris
Zpráva MUDr. Petra Macka, Ph.D., FEBU o zahraniční stáži na urologickém pracovišti
Institutu Montsouris v Paříži ve Francii.
Celý článek je k dispozici na webu http://www.cus.cz/zahranicni-staze/

Vyhledávací systém – časopis Česká urologie
Na stránce http://www.czechurol.cz/vyhledavani.php je funkční vyhledávací systém ve všech
dosud vydaných číslech časopisu Česká urologie

