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Vážení kolegové a přátelé,
Doba před prázdninami je jako již tradičně poměrně hektická, což asi pozoruje každý z vás.
Letos se to týká i činnosti ministerstva, které rozvířilo v posledních týdnech aktivitu okolo
specializačního vzdělávání. Přicházejí signály o plánovaných změnách, včetně těch
katastrofických, jako je například zrušení samostatných kmenů v některých oborech, včetně
našeho.
Není pochyb o tom, že současné vzdělávání lékařů má řadu slabých míst a nerespektuje vždy
úplně situaci v organizaci zdravotní péče. Na tento problém jsme ostatně částečně narazili i
při diskusích o koncepci urologie. Přesto se domnívám, že zrušení samostatného
urologického kmene by bylo krokem špatným směrem a nebylo by pro obor výhodné.
Nevýhody a rizika jsme specifikovali v dopise adresovaném příslušným úředníkům. Jak celá
situace dopadne, uvidíme v nebližších týdnech. V každém případě však bude třeba o
detailech vzdělávacího programu v budoucnu dále diskutovat. Program musí zajistit
vzdělávání kvalitní, ale také adekvátně dostupné. Jen tak je možné udržet další rozvoj oboru.
Celá otázka má ale i lidské aspekty. Je třeba, aby jednotlivá pracoviště a jejich zaměstnanci
věnovali rezidentům a jejich výchově maximální péči. Důležité je také, abychom rezidenty
vtáhli do aktivního života společnosti. Za výbor mohu slíbit, že budeme hledat cesty, jak je
podpořit.
Dovolte, abych využil této příležitosti a popřál vám všem krásné a pokud možno klidné léto.
Těším se na setkání na výroční konferenci
Váš
Marek Babjuk
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Pozvánka na 60. výroční konferenci ČUS ČLS JEP

Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé,
s potěšením si Vás, jménem organizátorů 60. výroční konference České urologické
společnosti, dovoluji pozvat k účasti na této letošní nejvýznamnější akci naší odborné
společnosti. Jsem přesvědčen, že i v éře revolučního rozvoje informačních a komunikačních
technologií mají osobní setkávání nenahraditelný význam jak po stránce odborné tak i
společenské.
Po třinácti letech se konference bude konat v jihomoravské metropoli, opět v prostorách
hotelu Voroněž. Za tu dobu se v Brně mnohé změnilo. Vyrostla zde řada špičkových
vědeckovýzkumných center republikového ale i mezinárodního významu (v Masarykově
onkologickém ústavu působí jedno z nich). Pokračoval dynamický rozvoj vysokého školství:
ve městě nyní působí 33 fakult na třinácti univerzitách a dalších vysokých školách s více než
89 tisíci studenty. Tyto skutečnosti výrazně ovlivnily atmosféru života města a podpořily
rozvoj služeb, kultury a obchodu.
Když mě profesor. Babjuk požádal, aby se výroční konference ČUS v roce 2014 konala v Brně
pod patronací onkourologického oddělení Masarykova onkologického ústavu, váhal jsem
nabídku přijmout: naše oddělení bylo založeno teprve roku 2006, počtem 6 urologů patří
spíše k malým, necítil jsem se tedy k pořádání takto významné akce dostatečně kompetentní.
Nakonec jsem tuto nabídku přijal a chápu ji jako velkou výzvu a ocenění práce urologického
týmu MOÚ na poli onkourologie, rekonstrukční urologie a vědeckovýzkumném. Věřím, že se
tohoto náročného úkolu zhostíme se ctí a k Vaší spokojenosti.
Jako již tradičně, na konferenci přednesou své příspěvky i pozvaní špičkoví zahraniční
urologové a proběhne kurs ESU.
Brno má blízko ke Slovensku nejen geograficky, ale i urologicky, a to již od dob působení
prof. Neuwirtha, zakladatele samostatné české urologie. Já sám jsem absolvoval
postgraduální doktorandské studium na LF UK v BraFslavě. Byl bych proto šťastný, kdyby
naše konference tuto sounáležitost hojnou účastí našich slovenských urologických přátel
symbolizovala.
Doufám, že i po společenské stránce pro Vás, účastníky konference, připravíme atraktivní
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program. Budeme se tedy těšit na setkání v Brně koncem října. Věřím, že pro nás všechny
toto setkání bude obohacující.
doc. MUDr. Jan Doležel, Ph.D. president konference
Aktuální informace naleznete
http://www.hanzo.cz/cus/

na

www.cus.cz

nebo

na

stránkách

organizátora

Koncepce oboru urologie
Dokument byl zpracován a schválen výborem ČUS vedeným prof. M. Babjukem dne 29. 4.
2013. Na tvorbě dokumentu se podílelo také Sdružení ambulantních urologů. Dokument
byl opakovaně diskutován s celou členskou základnou ČUS.
Ke stažení zde: http://www.cus.cz/pro-odborniky/o-spolecnosti/koncepce-oboru-urologie/

Průzkum urologické ambulantní péče provedený výborem České urologické společnosti
ČLS JEP v letech 2012-2013
V letech 2012 a 2013 proběhl formou dobrovolné dotazníkové korespondenční akce
průzkum stavu současné urologické ambulantní péče v České republice. Cílem bylo zjistit co
nejvíce dat o urologické ambulantní péči před připravovanou restrukturalizací ambulantní
péče v České republice (respektive uzavíráním nových smluv pro ambulantní pracoviště)
v roce 2015.
Průzkum proběhl pod vedením výboru České urologické společnosti, s tím že tento
nejvyšší odborný orgán se podílí (i když mnohdy při jednáních s různými institucemi velice
obtížně) a i v budoucnosti se chce co nejvíce podílet na vytvoření racionální koncepce oboru,
zabezpečení dobré dostupnosti urologické péče po celé republice a ochraně práv všech svých
členů, kteří splňují definované podmínky pro poskytování kvalitní péče ............dále čtěte ZDE
Doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.

Členství v EAU pro rezidenty
Výbor ČUS vyhověl všem žádostem a uhradil členství v EAU celkem 15 zájemcům z řad
rezidentů ČUS.

EBU In-Service Assessment 2014
V roce 2014 ČUS poprvé organizovala za laskavé podpory firmy Astellas účast rezidentů na
In-Service Assessment.
Letošní ročník doprovázely problémy ze strany EBU, resp firmy Pearson VEU, která
zabezpečuje provádění testů, kdy značná část účastníku nedostal přihlašovací údaje.
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Z 32 přihlášených residentů test absolvovalo 29, u 3 kteří neabsolvovali šlo u 2 o neobdržení
hesla, resp nemožnost přihlášení, jeden účastník udal špatný mail.
Průměrný výsledek českých residentů je v přesně v evropském průměru (ČR průměr 58,3%
Maximum 71%, minimum 40%) Evropa: průměr 58,2% , maximum 83% minimum 6%.
Oproti minulému roku je výsledek lepší (v roce 2013 byla průměrná hodnota o 4,5% pod
evropským průměrem.
Nejlepšího výsledku 71% z českých účastníků dosáhl MUDr. Pavel Tolinger ( urologie České
Budějovice). Oproti minulému roku překvapivě fakultní pracoviště neobhájila své výsledky.
Pracoviště
Fakultní pracoviště
Krajská pracoviště
Ostatní pracoviště
Celkem

Počet
Průměr Maximum Minimum
13,0
55,7
70,0
40,0
8,0
61,5
71,0
46,0
7,0
59,3
70,0
50,0
28,0
58,3
71,0
40,0

Rok rezidentury

Počet
Průměr
3,0
59,7
2,0
60,0
7,0
52,3
7,0
60,9
3,0
58,3
3,0
67,0
1,0
46,0
2,0
59,0

1
2
3
4
5
6
8
10

As. MUDr. Aleš Petřík Ph.D.

Nedostupnost BCG vakcíny
Od června 2012 trvá výpadek ve výrobě léčivého přípravku Immucyst, jediné BCG vakcíny
s platnou registrací na českém trhu. Společnost Sanofi Pasteur předpokládá obnovení
dodávek nejdříve v prvním čtvrtletí roku 2015. Původní předpoklad byl významně kratší a
ČUS vypracovala Doporučený postup pro náhradu BCG u neinvazivních nádorů močového
měchýře.
Po opakovaných jednáních zástupců ČUS se společností MEDAC o náhradním řešení se
situace změnila. V současné době je společnost MEDAC schopna dodat cca 150 balení
měsíčně v rámci specifického léčebného programu. Přesný počet však není schopna
společnost MEDAC garantovat............... dále čtěte ZDE
As. MUDr. Michaela Matoušová, Ph.D.
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Webové stránky
Odběr novinek z webu ČUS.CZ
Na webových stránkách ČUS je k dispozici nová funkce, která umožní pravidelné
automatické zasílání novinek ze stránek "Pro odborníky". Newsletter s novinkami bude
zasílán pravidelně jednou týdně, vždy v pondělí odpoledne.
V případě, že byste o zasílání nově zveřejněných aktualit a pozvánek na odborné akce
měli zájem, přihlaste se prosím k odběru novinek zadáním Vaší e-mailové adresy na
stránce http://www.cus.cz/pro-odborniky/ a potvrďte kliknutím na tlačítko Odebírat (viz.
obrázek).

Funkce odběru novinek je k dispozici i na stránkách "Pro pacienty"
http://www.cus.cz/pro-pacienty/. Pokud máte pacienty, kteří si s oblibou vyhledávají
informace o urologických onemocněních na internetu, doporučte jim prosím naše
stránky a možnost odběru novinek. Budou tak pravidelně dostávat objektivní informace
připravované odborníky.
Do záložky On-line vzdělávání byly vloženy přednášky z dubnového semináře Karcinom
prostaty – nové pohledy na diagnostiku a léčbu v roce 2014

Věnujte také pozornost novému příspěvku MUDr. Petra Macka v rubrice Technologie a
technika v urologii. Tentokrát je text věnovaný ultrazvukovým nástrojům pro řez a
koagulaci používaným v laparoskopii.
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Stránky pro pacienty:
Na stránky pro pacienty byly vloženy dvě nové diagnózy – Onemocnění varlat a Nádory
močového měchýře.
Dále zde byla umístěná série edukačních videí o karcinomu prostaty, která jsou vhodná k
edukaci laické veřejnosti.
V záložce „Aktuality“ přibývají odkazy na výstupy z právě probíhající PR kampaně ČUS na
téma „Benigní hyperplazie prostaty“.

Novinky pro praxi v urologii na zahraničních webech
Evropská urologická společnost spustila stránky „Pro pacienty“, které je možné využít
pro anglicky hovořící pacienty.
Můžete využít přímý link www.patients.uroweb.org/reliable-information-on-urologicaldiseases/ nebo link na webových stránkách ČUS „Pro odborníky“
(http://www.cus.cz/pro-odborniky/pro-praxi/urologie-na-internetu/) i pro pacienty
(http://www.cus.cz/pro-pacienty/dokumenty-ke-stazeni/).
V rámci stránek časopisu Evropské urologické společnosti je k dispozici záložka
Surgery in Motion, kde je možné shlédnout video-nahrávky z různých urologických
operačních výkonů.
Opět můžete využít přímý link http://www.europeanurology.com/surgery-in-motion
nebo link na webových stránkách ČUS „Pro odborníky“ http://www.cus.cz/proodborniky/vzdelavani/european-association-of-urology-eau/
Na stránkách EORTC Risk Tables for Predicting Recurrence and Progression in
Individual Patients with Stage Ta T1 Bladder Cancer - je ke stažení kalkulátor pro
karcinom močového měchýře. Aplikace je k dispozici jak pro stolní počítače, tak pro
chytré telefony a další mobilní zařízení (iPhone/iPad, Android phone/tablet).

Zpráva z Konference dětských urologů, nefrologů a pediatrů 2014
Ve dnech 29.- 31. 5. 2014 se v Kurdějově konala konference dětských urologů, nefrologů
a pediatrů. Pod hlavičkou České urologické společnosti ji organizovalo pracoviště dětské
urologie KDCHOT Fakultní nemocnice v Brně, podle přání mnohých „ve sklepě na jižní
Moravě“......... dále čtěte ZDE
MUDr. Pavel Zerhau, CSc.
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