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Úvodní slovo předsedy ČUS
Vážení kolegové, milí přátelé,
měsíc uplynul jako voda a před sebou máte další číslo našeho bulletinu. Odráží se
v něm poslední jednání výboru, který se mimo jiné zabýval otázkou podpory
edukačních aktivit v urologii. Vyústěním je projekt České akademie urologie (ČAU),
jehož cílem je právě podpora a koordinace edukačních aktivit. Navíc věříme, že se
podaří touto cestou zapojit do aktivní spolupráce i další členy naší společnosti.
V této souvislosti se výbor snaží zjednodušit způsob udělování záštit regionálním
akcím, byť splnění základních formálních požadavků je samozřejmě nutné. Velmi si
vážíme všech aktivit členů společnosti v oblasti vzdělávání a velmi rádi jejich aktivity
minimálně touto symbolickou cestou podpoříme. V případě zájmu vybrané akce
ochotně podpoříme i jinými způsoby – např. pomocí se zajištěním přednášejících
apod. – aktivita však musí přijít od organizátorů, nikoliv „shora“ od výboru.
S řadou z vás jsem diskutoval členství v EAU. Jistě by bylo ideální, kdybychom
mohli hradit plné členství (tedy včetně papírové verze časopisu atd.), věřte však, že
cenový rozdíl oproti „on line“ členství je tak zásadní, že to možné není. Lze si
samozřejmě individuálně doplatit členství plné, budeme se snažit připravit návod, jak
to realizovat.
Vážení přátelé, přeji vám všem krásné prožití prvních jarních dnů a těším se na
další spolupráci. Čeká nás hodně práce, mne osobně momentálně trápí (mimo
komunikace se státními orgány, stavu úhrad,………což ale ovlivňujeme jen obtížně)
hlavně vzhled a stav našich webových stránek (což máme plně v rukou).
Marek Babjuk

Česká akademie urologie
Česká akademie urologie (ČAU) je nástrojem České urologické společnosti ČLS
JEP (ČUS) ke zkvalitnění postgraduálního vzdělávání v oboru urologie. Hlavním
cílem a úkolem ČAU je organizace edukačních kurzů v rámci postgraduálního
specializačního a celoživotního vzdělávání.
V čele ČAU stojí předseda jmenovaný výborem ČUS a který je zároveň člen výboru
ČUS. Předseda spolupracuje s poradním sborem vedoucích lektorů, jehož personální
složení schvaluje na návrh předsedy ČAU výbor ČUS.
Podrobné informace o ČAU jsou k dispozici na www.cus.cz/?page_id=783

Pozvánka na 58. výroční konferenci ČUS ČLS JEP

Podrobné informace naleznete na www.cus.cz
Vážení přátelé, výroční konference bude zahájena až za více než půl roku a ani
termín pro dodání abstrakt ještě není v dohledu, přesto se již nyní těšíme na vaše
příspěvky. Prezident konference i vědecký výbor již nyní usilovně pracují na kvalitním
a zajímavém programu. Za zmínku stojí, že účast přislíbili prof. MUDr. Per-Anders
Abrahammsson, generální sekretář EAU, prof. MUDr. Manfred Wirth, pokladník EAU
a prof. MUDr. Joan Palou, nový ředitel ESU.

Účast na 19. výroční konferenci Slovenské urologické společnosti
Výbor ČUS ČLS JEP děkuje Slovenské urologické společnosti za nabídku uhrazení
pobytu (ubytování, kongresový poplatek) 10 rezidentům na 19. výroční konferenci
Slovenské urologické společnosti, která se koná 6. – 8. června 2012 v Martine.
Uzávěrka přihlášek je 15. dubna včetně. Více podrobností pro zájemce na
www.cus.cz/?page_id=23

Členství v EAU
Do konce března bude na členskou evidenci EAU zaslán seznam členů ČUS,
kterým bude zdarma uhrazeno roční členství v European Association of Urology.
Členství bude uhrazeno pouze řádným členům ČUS, kteří nedluží za členské
poplatky a kteří pravidelně aktualizují svoje údaje prostřednictvím sekretariátu ČUS a
nebo členské evidence ČLS JEP.
On line členství zahrnuje:
1. On line European Urology
2. Slevy na poplatek v rámci výročního kongresu EAU
3. Plný přístup na www.uroweb.org
4. Přístup ke Guidelines EAU
5. Poplatek za účast v EU-ACME

Udělování záštit ČUS ČLS JEP odborným akcím
Pořadatel akce požádá o záštitu písemně (přednostně elektronicky) výbor ČUS na
adresu uvedenou na webu www.cus.cz, aktuálně na adresu sekr@cus.cz. Žádost
musí obsahovat všechna podstatná data (zejména organizační výbor, termín a místo
konání, program, přednášející, sponzory) a musí být podána v dostatečném
předstihu.
Po udělení záštity výborem ČUS jsou odborné akce doplněny do Plánu odborných
aktivit ČUS, jehož aktuální verze je umístěna na http://www.cus.cz/?page_id=221
Podmínky udělování podpory aktivitám rezidentů ze strany výboru ČUS
Výbor ČUS má zájem na podpoře odborných aktivit rezidentů, a to jak organizační,
tak finanční. Jedná se zejména o podporu stáží, účasti na kongresech, kurzech a
dalších edukačních aktivitách, podporu úhrad poplatků za zkoušky EBU, podporu
úhrad poplatků za editace článků do impaktovaných časopisů apod.
Žádosti o podporu zasílají rezidenti přímo výboru ČUS, jednotlivé žádosti bude
výbor ČUS posuzovat individuálně, přičemž bude přihlížet zejména k:
a) předmětu žádosti o podporu
b) výši požadované podpory
c) dosavadní publikační aktivitě žadatele (preference publikací v impaktovaných
časopisech, případně v časopise Česká urologie)
d) dosavadní přednášková aktivita žadatele
e) dosavadní aktivita žadatele v rámci sekcí ČUS
f) účast v grantových projektech
g) stanovisku vedoucího pracoviště rezidenta
h) předpokládanému výstupu pro žadatele samotného i jeho pracoviště
Očekává se, že žadatel přiloží k žádosti rovněž motivační dopis s výčtem svých
aktivit, které by mohly žádost podpořit. Celé znění dokumentu naleznete na
www.cus.cz/?page_id=42

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. Přihlásilo se 6 zájemců z řad
rezidentů, řádných členů ČUS ČLS JEP. Dne 15. 2. 2012 proběhlo losování.
Vylosováni byli MUDr. Monika Szakácsová a MUDr. David Hradil.

ESU Master Class in Urology
Výbor dobré vůle; Nadace Olgy Havlové nabízí možnost přihlásit se na seminář
ESU Master Class in Urology, který se uskuteční 8. – 14. července 2012
v Salzburgu. Účast na semináři hradí Americko-Rakouská nadace, vybraní účastnící
si hradí jen cestovní náklady. Vybráni budou 2 – 4 zájemci na základě zaslaného
životopisu, publikační činnosti a jazykových znalostí. Uzávěrka přihlášek je 31.
března 2012. Bližší informace, včetně adresy pro on-line přihlášení, naleznete na
www.cus.cz/?page_id=86

