Vážené kolegyně, kolegové,
ve dnech 12. -14. 9. 2013 v Deštném v Orlických horách proběhlo dnes již tradiční
mezioborové setkaní dětských urologů, nefrologů a pediatrů. Setkání organizovalo dětské
pracoviště Urologické kliniky Fakultní nemocnice a LFUK Hradec Králové k 70. výročí
narozenin doc. MUDr. Josefa Bašeho CSc. Snad jen shodou náhod právě on před více jak
20 roky organizoval prvé setkání dětský urologů a nefrologů v Deštném v Orlických
horách.
Již v úvodu organizování setkání nám potvrdili svoji účast přední čeští a moravští
odborníci dětské nefrologie, urologie, pediatrie a rovněž prezident European Society for
Paediatric Urology (ESPU) prof. Göran Läckgren, urolog, přednosta Universitní dětské
nemocnice v Uppsale, Švédsko.
Hlavními tématy jednání byly „Vezikoureterální reflux a Hypospadie“. V sekci „Varia“ pak
bylo možné přihlásit k prezentování i jiná onemocnění. Společně s lékaři byla dána
možnost přednášení i sestrám. Díky přihlášení dostatku kvalitních příspěvkům mohl
vědecký výbor sestavit odborně zajímavý program.
Setkání obdrželo záštitu ČUS, ČAU a ČAS. Bylo akreditováno ČLK a ČAS s přidělením bodů
do postgraduálního školení lékařů a sester, pro lékaře i EU-ACME. Přednášky proběhly
v příjemném prostředí Hotelu Alfa Resort, s účastí 56 účastníků z řad dětských urologů,
nefrologů, pediatrů, rentgenologů a neonatologů. „Mezinárodní charakter“ setkání
předurčila aktivní prezentace výsledků léčby VUR dětských nemocných ve Švédsku prof.
G. Läckgrena. Byla na místě potvrzena účastí našeho bývalého kolegy, t. č. aktivního
urologa v Tripolisu – Libye, MUDr. Bashira. Ten se aktivně zapojil do diskutování
prezentovaných problematik z pohledu dětských nemocných v Libyi.
Přednášky k hlavním tématům měly vysokou úroveň a širokou diskuzi. Přednesené
diskutované poznatky přednášejících na screening, diagnostiku a léčbu VUR v Česku
vysoce kladně ohodnotil ve svém příspěvku prof. G. Läckgren.
K bohaté diskuzi vedly přednášky na téma hypospadie. Pražskými autory byla
prezentována originální technika přístupu k operaci distální hypospadie. Přicházející
komplikace uretroplastik a možnosti jejich řešení byly přednesené hradeckými autory.
Zajímavými z pohledu hodnocení „funkčnosti“ neouretry byly přednesené v česku pilotní
nálezy uroflowmetrií u operovaných králove-hradeckým pracovištěm.
Nezbytnost pořádání podobných setkání odborných sekcí zdůraznil ve svém pozdravení
účastníkům prezident ČUS prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. V diskuzi o exstrofii doporučil
dětským urologům zvážení vytvoření národního registru léčených pro toto onemocnění v
České republice.

Symposium firmy Ferring Farmaceuticals v samostatné sekci nabídlo současný ucelený
přehled problematiky nočního pomočování se dětí (MNE). V následném panelu odborníků
byly diskutovány současné pohledy na její příčiny, diagnostiku a léčbu.
V jednotlivých sekcích „Varia“ zazněly současné pohledy na dětskou laparoskopii, řešení
vrozených, geneticky či metabolicky podmíněných vad (augmentace, exstrofie, urolitiáza),
brněnskými autory byly prezentovány v Česku zcela raritní prvé experimentální výsledky
v oblasti uro-neurochirurgie, obnovení neurálního oblouku u zvířete.
Účastníci se mohli během setkání seznámit s novinkami nabízenými vystavujícími
firmami. Jejich účast nebyla pouze pasivní. Dvě z firem využily možnost aktivně
prezentovat své produkty v rámci přednášek.
Ze setkání byla vydána publikace, která shrnula pohledy urologů, nefrologů a dalších
odborníků na současný stav vyšetřování a léčby urogenitálního sytému v dětském věku.
Závěrem si dovolujeme touto cestou poděkovat výboru ČUS za záštitu a finanční podporu
akce, sekretariátu ČUS za vstřícnost a spolupráci při uveřejňování organizačních informací
o setkání a další administrativní podporu.
Naše poděkování je i pro naše kolegy nefrology, kteří propagovali naše setkání na
stránkách Československé pediatrie, a všem přednášejícím bez rozdílu odbornosti.
Poděkování patří i firmám za jejich prezentování se a sponzorování setkání.
Nakonec bych rád touto cestou osobně poděkoval všem účastníkům setkání a pozval je
na setkání v posledním květnovém týdnu roku 2014, které bude pořádat brněnské dětské
urologické pracoviště.
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