Vážené kolegyně a kolegové,
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“.
Nejednalo se ale zdaleka jen o posezení ve vinném sklípku, což potvrzuje více než třicet
přednesených odborných sdělení českých, polských a slovenských urologů a nefrologů.
Hlavními tématy jednání byly „Megauretery“, „Rekonstrukce v dětské urologii“, „Nádory
v dětském věku“ a obvyklá varia.
Akce se konala pod záštitou ČUS, ČAU a ČAS. Byla akreditována ČLK a ČAS s přidělením
bodů do postgraduálního vzdělávání lékařů a sester, lékaři získají i body EU-ACME.
Po úvodním odpoledni, kdy proběhl turnaj v bowlingu a posezení v menším sklípku
(návštěva byla podstatně větší, než byl původní počet přihlášených) probíhalo vlastní
dvoudenní jednání. V přednáškovém sále hotelu Adina mělo cca 90 posluchačů (celkový
počet účastníků 107) možnost vyslechnout a aktivně se zapojit do následných debat k 33
přednáškám s urologickou a nefrologickou problematikou.
První dva bloky příspěvků byly věnované megaureterům. Po úvodních přednáškách
olomouckých a pražských autorů, věnovaných především diagnostice a operačním
indikacím, shrnula jednotlivá pracoviště dětské urologie své zkušenosti a výsledky,
dokumentované na souborech nemocných s především primárním megaureterem.
Odlehčující a alternativní operace u zdvojených dutých systémů řešili hradečtí kolegové.
Problematiku primárního obstrukčního megaureteru shrnul velmi pěkně ve svém
příspěvku dr. Drlík.
Odpolední bloky přednášek byly věnované rekonstrukčním zákrokům v dětské urologii. O
zkušenosti s kontinentními vezikostomiemi a kontinentními nálevovými stomaty se
podělili kolegové z Brna a Katovic. Dlouhodobé zkušenosti s exstrofií močového měchýře
prezentovalo brněnské pracoviště, úspěšné zvládnutí komplikací po exstrofii přednášeli
kolegové z Prahy. Zajímavé bylo srovnání zkušeností s použitím stentu při plastikách
hypospadie u olomouckých, katovických a hradeckých autorů. Neobvyklé kazuistiky
uroonkologických pacientů prezentovala brněnská pracoviště. Závěr odpoledního jednání
poté patřil nefrologické state of the art lecture na téma vyšetření moči, kterou nabídl prof.
Janda.
V užším pediatricko-urologickém kolektivu proběhlo jednání Pediatrické sekce ČUS, řešící
koncepci a další aktivity české dětské urologie.

Sobotní přednášky zahájil krátkým pozdravem předseda ČUS prof. Babjuk. Následné
jednání patřilo početným variím, tématy oscilujícími od neurogenního močového měchýře,
experimentálním pokusům jeho ovlivnění, chlopní zadní uretry, urolithiasy, poranění
ledviny, laparoskopie, až po méně obvyklou léčbu noční enurézy.
Paralelně s odborným jednáním probíhala výstava dvanácti zúčastněných firem,
prezentujících své výrobky a farmaka pro dětskou urologii a nefrologii. I díky jejich
sponzorství mohla konference proběhnout v rozsahu a podobě, ve které proběhla.
Příjemným doplňkem odborných jednání byl páteční společenský večer v hotelu Vinař.
Hlavním magnetem se stal dětský folklórní soubor Hanýsek a jeho cimbálová muzika, kteří
dokázali velmi příjemně překvapit i organizátory a většinu přítomných strhnout ke
spontánním projevům emocí.
Abstrakta a program konference byla vydána jednak formou samostatné publikace, jednak
vyjdou jako součást nejbližšího čísla České urologie.
Velmi děkujeme všem, kteří se jakýmkoli způsobem na organizaci akce účastnili, zejména
výboru ČUS (záštita, finanční podpora) a sekretariátu ČUS za milou spolupráci a
administrativní podporu.
Děkujeme všem aktivním i pasivním účastníkům konference a těšíme se na velké setkání
evropských dětských urologů – ESPU kongres v říjnu 2015, který se bude konat v Praze.
Hezké léto přeje všem
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