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Úvodní slovo předsedy ČUS
Vážení členové České urologické společnosti, vážení kolegové a přátelé, dostává
se vám k dispozici první „bulletin“ informující o základních novinkách v ČUS,
respektive o aktualitách řešených výborem ČUS. Dostávat byste jej měli zhruba
jedenkrát měsíčně. Všechny materiály budou v rozšířené formě umístěny i na webu
ČUS. Cílem této aktivity je zlepšit komunikaci mezi vedením společnosti a jeho členy
– komunikace by však měla být obousměrná. Neváhejte proto poslat případné
podněty na sekr@cus.cz.
Se srdečným pozdravem
Marek Babjuk

Jednání s VZP o restrukturalizaci urologické nemocniční péče
Výbor ČUS byl přizván k jednání s VZP, které se týká plánů pojišťovny na
restrukturalizaci urologické nemocniční péče. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi
závažnou otázku pro budoucnost oboru, bude výbor při volbě strategie úzce
spolupracovat se zástupci GPPU. O výsledcích jednání vás budeme průběžně
informovat.

Pozvánka na 58. výroční konferenci ČUS ČLS JEP

Podrobné informace naleznete na www.cus.cz

ESOU 2012 Hamburk
Výbor ČUS ČLS JEP děkuje společnosti Ipsen Pharma o. s. za udělení finanční
podpory k účasti dvou rezidentů na 9th Meeting of the EAU Section of Oncological
Urology (ESOU) 20.-22. dubna 2012 v Hamburku. Uzávěrka přihlášek je 13. února
2012 včetně! Více podrobností pro zájemce na www.cus.cz/?page_id=23.

Dotazník o ambulantní urologické péči v České republice
V uplynulém funkčním období se podařilo zmapovat současnou situaci v lůžkové
složce. Máme-li být připraveni k aktivní účasti při výběrových řízeních (zástupce
odborné společnosti je ze zákona členem výběrových komisí), pak musíme stejně
zmapovat i ambulantní péči v naší republice, a to v celém rozsahu – jak v lůžkových
zařízeních, tak i mimo tato pracoviště. Urologie je jen jedna a ambulantní péče je
rovněž jen jedna- společná. Proto bude začátkem února ambulantním urologům a
zároveň na oddělení a kliniky rozeslán Dotazník o ambulantní urologické péči v ČR.
Výbor ČUS se na zúčastněné obrací s žádostí o zpracování dotazníku do 31. března
2012.

Výbor ČUS společně se sponzory odměnili původní práce rezidentů v České
urologii za rok 2011
Výbor ČUS ČLS JEP rozhodl o udělení finanční podpory k účasti na výroční
konferenci EAU (27th Annual EAU Congress) 24. – 28. února 2012 v Paříži
rezidentům MUDr. Michalu Balíkovi (FN Hradec Králové) a MUDr. Janu Hrbáčkovi
(FN Motol).
Kritériem volby byly jejich původní práce publikované v České Urologii v roce 2011
(Balík M et al.: Výsledky léčby retroperitoneálních sarkomů a jejich hlavní rizika; Ces
Urol 2011; 15(2): 113–119, Hrbáček J et al.: Infekční onemocnění urogenitálního
traktu v anamnéze nemají vliv na biologické chování a prognózu karcinomu prostaty;
Ces Urol 2011; 15(3): 172–180).
Výbor ČUS ČLS JEP v této souvislosti děkuje společnostem Ipsen Pharma o. s. a
Astellas Pharma s. r. o. za spolupráci i za udělení finanční podpory.

Vyjádření výboru ČUS k použití přístroje Nano-knife® v léčbě zhoubných
nádorů ledvin a prostaty
Přístroj Nano-knife® pracuje na principu tzv. ireverzibilní elektroporace, což je
nontermální destrukce buněčných membrán. Působením krátkých pulzů statické
elektřiny vysokého napětí trvajících 100 mikrosekund vznikají v membránách
nanopóry, které vedou k poruše buněčné homeostázy s následnou apoptózou.
Elektroporace se aplikuje zavedenou jehlou do cílové tkáně.
Do současné chvíle jsou k dispozici pouze výsledky jeho použití na zvířatech. U
člověka byly prezentovány výsledky použití pouze u několika jedinců se
zanedbatelnou dobou sledování. Pokračování textu na www.cus.cz/?page_id=42.

Ceny ČUS za nejlepší vědecké publikace za rok 2011
Výbor ČUS vyhlašuje soutěž o nejlepší publikace za rok 2011 v kategoriích:
A Původní vědecká práce publikovaná v časopisu s IF
B Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie
C Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN)
Uzávěrka soutěže je k 1. červenci 2012. Obecné podmínky soutěže jsou k dispozici
na www.cus.cz/?page_id=33.

Rozhovor s předsedou ČUS
„Urologie je obor, který často životy zachraňuje – a nejen při léčbě onkologických
onemocnění. A ještě mnohem častěji život zkvalitňuje – a to mnohem více, než se
obvykle připouští,“ říká prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc.
V prvním letošním čísle novin Medical Tribune vyšel rozhovor s předsedou ČUS.
Celé jeho znění naleznete na www.cus.cz/?page_id=15.

Nové kontakty na sekretariát ČUS
Sekretariát ČUS ČLS JEP
Urologická klinika UK 2. LF
FN Motol
V Úvalu 84
150 06 Praha 5 – Motol
Mgr. Veronika Črepová (sekretariát)
tel.: +420 774 724 909
fax: +420 224 232 821
e-mail: sekr@cus.cz
Pracovní doba sekretariátu:
Pondělí: 8:00 – 12:00
Úterý: 12:00 – 16:00
Středa:
9:00 – 13:00
Čtvrtek: 12:00 – 16:00
Pátek:
8:00 – 12:00
Fyzická návštěva sekretariátu ČUS ČLS JEP je možná ve středu od 9:00 do 13:00,
nebo po dohodě.

