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Úvodní slovo předsedy ČUS

Vážení a milí přátelé,
Tento bulletin se k vám dostává ve chvíli, kdy máme k dispozici výsledky prvního kola
voleb do výboru a revizní komise naší společnosti. Děkuji všem, kteří se voleb aktivně
zúčastnili a samozřejmě i všem, kteří formou hlasu podpořili členy stávajícího výboru – je
to pro nás všechny příjemné i zavazující.
Současně upozorňuji na volební kampaň před druhým kolem, která bude probíhat až do
20.9.2015. Příspěvky je možné zaslat na adresu sekretariátu, budou umístěny na
příslušnou část webu. Domnívám se, že by alespoň stručný nástin svých představ měl
nastínit každý z kandidátů, který postoupil do druhého kola.
Věřím současně, že volební účast bude v druhém kole alespoň tak dobrá, jako v kole
prvním.
Rád bych využil této příležitosti a vyzdvihl osobní úspěch profesora Hory, kterému byl
udělen čestný doktorát lékařské univerzity v Bukurešti.
Ocenění je výsledkem
dlouholetého úsilí a poctivé práce – Milanovi k němu upřímně blahopřeji.
Blahopřeji ale také všem atestantům a úspěšným absolventům In-service testu EBU – byť
zde byly výsledky lehce horší než v minulých letech.
Dovolte, abych vám všem popřál krásnou dovolenou zcela dle vašich představ. Už nyní se
těším na setkání na podzimních akcích, tedy andrologickém sympoziu v Mikulově a
hlavně na výroční konferenci ČUS v Olomouci – organizátoři i vědecký výbor jistě připraví
opět řadu překvapení a novinek.
Takže krásné léto a nezapomeňte volit.
Váš
Marek Babjuk

1

61. výroční konference ČUS ČLS JEP

http://www.hanzo.cz/cus
Pokračují přípravy výroční konference ČUS 2015.
Dne 23.7.2015 bude zasedat vědecký výbor konference, který posoudí přihlášená
abstrakta. Autoři sdělení, která budou zařazena do vědeckého programu konference, budou
informováni elektronickou poštou. Definitivní program konference bude oznámen v průběhu
měsíce září.
Prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA obdržel čestný doktorát na prestižní rumunské
univerzitě
28. 5. 2015 byl prof. MUDr. M. Horovi Ph.D., MBA udělen titul Doctor honoris causa na
„Carol Davila” University of Medicine and Pharmacy, Bucharest, Romania.
Čestný doktorát byl udělen při příležitosti konání IIIrd Scientifical Congress with international
participation, Bukurešť, Rumunsko, ve dnech 28-30 května 2015.

Rektor I. Sinescu předává prof. Horovi diplom Doctor honoris causa
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Volby ČUS ČLS JEP 2015
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
první kolo určilo kandidáty do II. kola voleb do výboru a revizní komise České urologické
společnosti ČLS JEP. Podle Stanov ČUS ČLS JEP budou voleny samostatně oba reprezentativní
orgány společnosti samostatně. Výbor je devítičlenný, revizní komise (RK) tříčlenná.
Sčítání hlasů I. kola se konalo dne 30.6.2015 za účasti všech členů volební komise. Prvního
kola voleb se zúčastnilo 157 respondentů, všechny volební listy byly platné, voleb se tedy
zúčastnilo 157 členů ČUS. Hlasy do výboru získalo 172 členů, hlasy do revizní komise 103
členů ČUS. Výsledky I. kola voleb jsou umístěny na webových stránkách ČUS.
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Pokračování textu a související dokumenty naleznete na http://www.cus.cz/volby/2-kolovoleb/informace-ke-2-kolu-voleb-do-vyboru-a-revizni-komise-cus-cls-jep/
Reakce výboru ČUS ČLS JEP týkající se revize preskripce solifenacinu ze strany VZP
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v posledních dnech obdržel výbor ČUS od řady ambulantních urologů z celé České republiky
zprávu o aktuálně zahájené revizní činnosti VZP vůči nim. Jedná se o revizi veškerého
předepsaného solifenacinu za období od 1.1.2013 až doposud.
Výbor ČUS doporučuje všem urologům, kteří jsou nebo budou v této záležitosti VZP osloveni,
aby jako argumentaci pro obhájení svého postupu (tedy předpisu solifenacinu) použili
splnění platných indikačních kritérií pro preskripci anticholinergik 2. generace, samozřejmě
podloženou adekvátními zápisy ve zdravotnické dokumentaci.
Výboru ČUS, stejně jako řadě členů ČUS, je již dlouhodobě známa skutečnost, že solifenacin
je od 1.7. 2013 v dávce 5 mg nejlevnější běžnou denní anticholinergickou léčbou dostupnou
v ČR. Dle našeho názoru by tento ekonomický argument v jednotlivých případech měla VZP
vzít v úvahu.
Upozorňujeme však, že toto není argumentem pro preskripci solifenacinu mimo indikační
kritéria.
Rovněž zdůrazňujeme, že řešení celé problematiky pomocí změny indikačních kritérií nebo
dokonce změny v kategorizaci lékových skupin není z hlediska dlouhodobé koncepce péče o
pacienty s dysfunkcí mikce vhodné ani žádoucí.
Za výbor ČUS Doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D.
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Další informace k této problematice jsou dostupné na http://www.cus.cz/pro-odborniky/ospolecnosti/dulezite-informace/reakce-vyboru-cus-cls-jep-tykajici-se-revize-preskripcesolifenacinu-ze-strany-vzp/
Návrh postupu při preskripci preparátu BOTOX
Doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. zpracoval návrh postupu při preskripci preparátu BOTOX u
pacientů s neurogenním měchýřem a u pacientů s idiopatickým hyperaktivním měchýřem.
Více čtěte na http://www.cus.cz/pro-odborniky/o-spolecnosti/dulezite-informace/navrhpostupu-pri-preskripci-preparatu-botox/
Problém s certifikáty na portále VZP
Vyskytl se problém s certifikátem ICA na serverech VZP ČR, může se tedy stát, že prohlížeč
odmítne zobrazit stránky pro přihlášení do aplikace EP2W. Zde je doporučení, jak
postupovat: http://www.cus.cz/pro-odborniky/pro-praxi/ambulantni-urologie/problem-scertifikaty-na-portale-vzp/
Připravil MUDr. Václav Paleček
Česká urologie 2015
Od letošního roku vychází oficiální časopis České urologické společnosti ČLS JEP pouze
v elektronické podobě. Druhé číslo časopisu Česká urologie v letošním roce s novým
vizuálem a možností interaktivní práce s články naleznete ZDE. Kromě známých rubrik
obsahuje tato podoba časopisu nově i videa.
Informace pro pacienty na stránkách Evropské urologické společnosti
Na webových stránkách EAU jsou pro pacienty nově dostupné informace o urologických
onemocněních v českém jazyce: http://patients.uroweb.org/cs/spolehlive-informace-vurologii/
Najdete zde podrobné informace o těchto onemocněních:






Močové kameny
Zhoubné nádorové onemocnění ledvin
Benigní zvětšení prostaty
Nykturie
Syndrom hyperaktivního močového měchýře

Dále je zde podrobný slovníček pojmů a řada materiálů ke stažení.
Stránky pro pacienty jsou kromě českého a anglického jazyka dostupné také v dalších 12
evropských jazycích.
Dětská urologie na webu ČUS
Na stránky pro pacienty byly vloženy 4 nové diagnózy z dětské urologie:
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Noční pomočování u dětí: http://www.cus.cz/pro-pacienty/detska-urologie-2/nocnipomocovani-deti/
Akutní bolest šourku (Syndrom akutního šourku): http://www.cus.cz/propacienty/detska-urologie-2/akutni-bolest-sourku-syndrom-akutniho-sourku/
Fimóza: http://www.cus.cz/pro-pacienty/detska-urologie-2/fimoza/
Nesestouplé varle: http://www.cus.cz/pro-pacienty/detska-urologie-2/nesestouplevarle/
PR kampaň ČUS – Infekce dolních močových cest

V jarních měsících tohoto roku probíhala další z PR kampaní České urologické společnosti,
která byla zaměřená na pacienty, na téma „Infekce dolních močových cest“. Výstupy
z tištěných periodik, webových stránek, televize i rozhlasu si můžete prohlédnout na
webových stránkách ČUS v sekci pro pacienty http://www.cus.cz/pro-pacienty/aktuality/
Zpráva o průběhu atestační zkoušky z urologie dne 18. 6. 2015
Dne 18.6. 2015 proběhly atestační zkoušky organizované tentokrát 2. LF UK v Praze.
Zkušební komise zasedala ve složení:
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. – předseda
Doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.
Prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA
MUDr. Jan Mečl (zástupce ČLK)
Prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc.
Atestující:
Chmelenský Tomáš, MUDr., Urologické odd. Oblastní nemocnice Příbram
Kuhn Martin, MUDr., Urologické odd. Kroměřížské nemocnice
Polák Zdeněk, MUDr., Urologické odd. Fakultní nemocnice Ostrava
Novotná Barbora, MUDr., Urologické odd. Nemocnice České Budějovice
Elexa Pavel, MUDr., Urologické odd. Nemocnice Most
Všichni atestující u zkoušky prospěli.
Prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
Výbor všem úspěšným kandidátům blahopřeje.
Akce v září a říjnu 2015
 10.9. 2015 Andrologická urologie, povinný předastestační kurz
http://www.cus.cz/pro-odborniky/akce/povinny-predatestacni-kurz-andrologicka-urologie/
 16.9. 2015 Workshop Místo botulinumtoxinu v terapii dysfunkcí dolních cest močových
http://www.cus.cz/pro-odborniky/akce/misto-botulinumtoxinu-v-terapii-dysfunkci-dolnichcest-mocovych/
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 17.9. 2015 Urodynamické vyšetření, povinný předatestační kurz
http://www.cus.cz/pro-odborniky/akce/povinny-predatestacni-kurz-urodynamickevysetreni-2/


18.9. 2015 Onkourologie II (karcinom prostaty, nádory varlat a penisu), povinný
předatestační kurz
http://www.cus.cz/pro-odborniky/akce/povinny-predatestacni-kurz-onkourologie-ii-nadoryprostaty-varlat-penisu-2/
 19.9. 2015 Vzdělávací kurz ČLK – Urologie č. 72/15
http://www.cus.cz/pro-odborniky/akce/vzdelavaci-kurz-clk-urologie-c-7215/


25.-26. 9. 2015 Andrologie v urologické praxi – REGISTRACE UKONČENA

 1.-3. 10. 2015 IX. mezinárodní kongres společnosti pro zdraví a stárnutí mužů (ISSAM)
http://www.cus.cz/pro-odborniky/akce/ix-mezinarodni-kongres-spolecnosti-pro-zdravi-astarnuti-muzu-issam/
 2.-4. 2015 15th Central European Meeting
http://www.cus.cz/pro-odborniky/akce/15th-central-european-meeting/
 6.-9. 10. 2015 The 45th Annual Meeting of the International Continence Society
http://www.cus.cz/pro-odborniky/akce/the-45th-annual-meeting-of-the-internationalcontinence-society/
 14.-18.10. 2015 26. Congress European Society for Paediatric Urology
http://www.cus.cz/pro-odborniky/akce/26-congress-european-society-for-paediatricurology/
 15.-18. 10. 2015 35th Congress of the Société Internationale d’Urologie
http://www.cus.cz/pro-odborniky/akce/35th-congress-of-the-societe-internationaledurologie/
 21.-23. 10. 2015 61. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP
http://www.cus.cz/pro-odborniky/akce/61-vyrocni-konference-ceske-urologickespolecnosti-cls-jep/
Další informace o místě konání, programu či registraci na akci naleznete v kalendáři akcí na
www.cus.cz
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