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Úvodní slovo předsedy ČUS
Vážení kolegové, milí přátelé,
během první poloviny letošního roku se událo mnohé, což je jistě dobře. Jsem rád, že řada z událostí a
novinek týkajících se urologie může být pozitivním signálem pro budoucnost naší společnosti i oboru.
Předně, v jarním termínu se podařilo úspěšně zvládnout atestační zkoušku relativně vysokému počtu
kolegů, celkem jedenácti, k čemuž jim upřímně blahopřeji. Při personálních problémech, se kterými se
urologická oddělení potýkají, je to jistě pozitivní. Pozitivní je i to, že se řadě z nich podařilo před atestací
zvládnout ústní zkoušku EBU, což je známka jejich dobrých odborných a jazykových znalostí i
evropského směřování. Urologie patří k oborům s realistickými požadavky nastavenými vzdělávacím
programem a v tomto trendu je třeba pokračovat. Přijetí nového zákona o vzdělávání přinesl i možnost
úprav vzdělávacího programu - výbor i akreditační komise se tím na jaře intenzivně zabývaly. Návrhy
odeslané na ministerstvo měly za cíl vytvoření podmínek k udržení akreditace na maximu samostatných
urologických oddělení a nastavení takových požadavků na školence, které budou v průběhu 5 let
splnitelné, aniž by se to dotklo kvality vzdělávání. Uvidíme, jak s návrhy ministerstvo naloží.
V dubnu proběhlo jarní urologické edukační sympozium (JEUS) v Mikulově. Účast byla vysoká, stejně
jako zájem o přednášky, proto bychom chtěli v této aktivitě pokračovat. Další ročník je plánován na 13.
a 14. 4. 2018, tentokrát v nové lokalitě. Vědecký výbor se bude snažit opět připravit zajímavý program.
Na jaře proběhly i volby do sekce rezidentů. Těší nás stoupající počet rezidentů, jejich aktivita i ambice.
Patří za to poděkování odstupujícímu vedení, MUDr. Marcele Čechové a MUDr. Kláře Havlové, které
koncem loňského roku úspěšně odatestovaly, stejně jako vedení nově nastupujícímu. Výbor je
připraven i v budoucnu podporovat vzdělávání rezidentů (členství v EAU, účast na mezinárodních akcích
atd.), i všechny jejich rozumné aktivity. Ale podpora se samozřejmě bude týkat i mladších urologů po
atestaci, kteří chtějí dále pracovat na svém odborném rozvoji.
Na podzim nás opět čeká výroční konference, tentokrát v Plzni. Bude do jisté míry výjimečná, protože
se poprvé spojí se středoevropským meetingem EAU (CEM). Souvisí to se snahou EAU přiblížit se
národním společnostem v regionu, takže CEM bude vždy připojen k jedné z národních konferencí. Pro
nás to bude znamenat možnost ukázat kvalitu české urologie zástupům EAU i okolních zemí, ale i využít
přítomnosti celé řady významných odborníků k dalšímu zvýšení kvality konference. Chtěl bych
zdůraznit, že domácí účastníci najdou na konferenci vše, proč tam tradičně jezdí a co mají rádi - včetně
společenských večerů, středečních edukačních sympozií (tentokrát i s diskusí o léčbě lokalizovaného
karcinomu prostaty včetně operační léčby a fotonové i protonové radioterapie), kvalitních českých
firemních sympozií i abstrakt v českém jazyce (byť těch bude o něco méně). Jsem si jist, že tým okolo
profesora Hory připraví kvalitní odborný i společenský program integrující mezinárodní část do
kongresu národního. Naši účastníci mají možnost přihlásit poster v anglickém (cestou EAU) i českém
jazyce (cestou ČUS) - instrukce najdete níže. Chtěl bych ale motivovat hlavně ty mladší, aby
upřednostnili anglickou verzi. Naše směřování by mělo být směrem do Evropy a nyní máme možnost to
jasně demonstrovat - jsem přesvědčen, že drtivá většina mladých urologů "na to má", tak věřím, že
mne nezklamou.
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V Bulletinu je zmíněna i aktivita ČUS ohledně komunikace společnosti na Twitteru. Jak už jsem zmínil
minule, nelze zavírat oči před novými komunikačními možnostmi, ale je třeba jich naopak využívat. Dle
našeho názoru je Twitter nejlepší cesta, jak si vzájemně vyměňovat informace, jak dát vědět o tom, co
se v jednotlivých regionech nebo na odděleních děje i jak prezentovat své názory. Znamená to ale
aktivnější zapojení významné části společnosti. Jistě to není tak složité, zvládne-li to i americký
prezident.
Přeji vám všem příjemné prožití léta, hodně odpočinku i každodenní pohody a těším se na setkání
nejpozději v říjnu v Plzni.
Váš
Marek Babjuk

AKTUALITY ZE SPOLEČNOSTI
63. výroční konference ČUS ČLS JEP, 18. – 20. 10. 2017
a EAU 17th Central European Meeting (CEM), 19. – 20. 10. 2017
Přesně po deseti letech se vrací výroční
konference České urologické společnosti do
Parkhotelu v Plzni.
Opět se vám budeme snažit připravit kvalitní
odborný program. Jako již v posledních letech
tradičně zpestří konferenci živé přenosy
z operačního sálu, tentokrát na téma moderní
endoskopické metody léčby urolitiázy.
Letos poprvé se Evropská urologická společnost
(EAU) rozhodla spojit tradiční Centrální evropskou
urologickou konferenci (CEM - Central European
Meeting, nyní 17. ročník) s národní konferencí,
aby tak umožnila vidět špičkové evropské urology
i na národní úrovni v zemích našeho regionu. Čest
pořádat společnou akci jako první připadla právě
České urologické společnosti.
Doufáme, že se nám podaří skloubit program
národní i mezinárodní tak, aby si každý mohl
vybrat to, co ho zajímá. A že i zahraniční účastníci
a EAU najdou v novém formátu inspiraci pro další
ročníky plánované u našich sousedů.
Na
stránce
http://www.cus.cz/proodborniky/konference-cus/aktivni-ucastkonferenci-cus-cem-plzen-19-20-102017/ najdete podrobné informace a instrukce k
přihlášení a vkládání abstrakt. Zde chceme
upozornit, že pro české a slovenské
urology/lékaře se stačí zaregistrovat na
konferenci ČUS za nižší poplatek a automaticky
máte vstup na CEM a to včetně možné aktivní

účasti (tedy prezentaci diskutovaných posterů či
videí). V této souvislosti bychom chtěli kolegy
požádat, aby svá sdělení přednostně dávali na
CEM (tedy přes webové stránky EAU, v
angličtině). Jen tak můžeme zástupcům EAU i
kolegům z okolních zemí ukázat vysokou kvalitu
české urologie. Česká abstrakta a prezentace
budou k dispozici jen českému publiku a zbytečně
by některá kvalitní sdělení v mezinárodním
kontextu zanikla. Kritéria pro přijetí abstrakt
budou na obou akcích obdobná - lze proto
předpokládat, že abstrakta splňující kritéria pro
přijetí na ČUS budou přijata i v rámci CEM. Finální
volba je samozřejmě na každém z vás.
Uzávěrka příjmu abstrakt je 1. 8. 2017.
Milan Hora – prezident konference ČUS a CEM
Jan Krhut – vědecký sekretář konference ČUS
Marek Babjuk – předseda ČUS, vědecký sekretář
konference CEM
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Jarní edukační sympózium (JEUS)
Výbor České urologické společnosti se rozhodl pro realizaci edukační akce se zaměřením na andrologii i
další témata (BOO atd.), která se pod názvem Jarní edukační sympózium (JEUS) uskutečnila 21. - 22. 4.
2017 v Mikulově. Sympózia se zúčastnilo téměř 140 účastníků.
Již nyní si Vás dovolíme pozvat na příští ročník Jarního edukačního sympózia, které se uskuteční 13. – 14.
dubna 2018 v hotelu Jezerka na přehradě Seč.

Předseda společnosti prof. MUDr. Marek Babjuk, CSC. zahajuje Jarní edukační urologické sympózium 2017,
za předsednickým stolem je prezident sympózia, MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM

Semináře „Problematika kastračně rezistentního karcinomu prostaty 2017“
V období od 8. 2. do 24. 5. 2017, se uskutečnil už třetí cyklus seminářů na téma problematiky kastračně
rezistentního karcinomu prostaty. Celkem proběhlo po celé České republice 9 seminářů, kterých se
zúčastnilo 297 lékařů z řad urologů (232) a onkologů (59). Tato vzdělávací akce se uskutečnila díky podpoře
společnosti Janssen-Cilag s.r.o.

MUDr. Michaela Matoušková během diskuze
na pražském semináři, 6. 4. 2017

Prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA, předsedající
plzeňského semináře, 11. 4. 2017
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Aktualizace kontaktních údajů členů společnosti
Prosíme všechny členy ČUS, aby v případě změny svých kontaktních údajů (adresa pracoviště, mailová
adresa nebo telefonický kontakt) co nejdříve informovali sekretariát ČUS (sekr@cus.cz) nebo členskou
evidenci ČLS JEP (cle@cls.cz).
Bez platných kontaktních údajů, zejména pak mailové adresy, nemůžeme zajistit distribuci důležitých
informací z dění ve společnosti.

Jarní vzdělávací aktivity sekcí ČUS
28. výroční setkání dětských urologů
Tradiční setkání dětských urologů se uskutečnilo 4. – 6. 5. 2017 v Nových Dvorech u Českých Budějovic.
Hlavním tématem jednání byl vezikoureterální reflux a varia dětské urologie a blízkých oborů.
Další setkání pediatrické sekce ČUS proběhne na jaře příštího roku v Ostravě.
Konference Komplexní novinky v onkourologii, 19. – 20. 5. 2017
Onkologická sekce ČUS zaštítila už druhý ročník konference KNOU 2017, který byl věnovaný pokročilým
nádorům. Součástí letošního ročníku byl i workshop na téma MRI-TRUS fúze prostaty, během kterého se
mohli účastníci při praktické a teoretické části seznámit s touto novou diagnostickou metodou.
Během konference byly natáčeny rozhovory s významnými hosty (doc. Prausová, prof. Fínek, prof.
Melichar, prof. Petruželka, atd.). Rozhovory jsou dostupné na kanálu knoutv na youtube.com:
https://www.youtube.com/results?search_query=knoutv
Příští ročník konference KNOU se uskuteční 18. - 19. 5. 2018 opět v hotelu Angelo na pražském Smíchově.

Panel odborníků v bloku „Organizace péče - jaká je racionální míra
koncentrace péče v onkologii (onkourologii)?“
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Pracovní konference sekce SUNU - FUN 2017, 1. - 2. 6. 2017
1. a 2. června se v Praze uskutečnilo sympózium
sekce SUNU s názvem Funkční Urologie Novinky
(FUN 2017). Odborný program obsáhl aktuální
témata z funkční urologie – léčbu OAB pomocí
botulinumtoxinu, doporučené postupy v léčbě
nykturie v ČR, novinky v medikamentózní léčbě
LUTS a chirurgickou léčbu mužské stresové
inkontinence.
Sekce SUNU bude v příštím roce pořádat
odbornou konferenci, která proběhne 7. – 8. 6.
2018 v Kyjově.
Doc. Zachoval během diskuze na konferenci FUN 2017

Dovolujeme si upozornit na existenci plánovacího kalendáře odborných akcí s urologickou tématikou.
Kalendář je spravovaný sekretariátem ČUS. Pokud plánujete vzdělávací akci, konzultujte prosím termín
konání s Mgr. Črepovou ze sekretariátu ČUS (sekr@cus.cz), vyhneme se tak kolizi termínů.

Volby do sekce rezidentů
V období od 10. do 17. dubna 2017 proběhly
jednokolové volby do sekce rezidentů České
urologické společnosti ČUS ČLS JEP. Volby
probíhaly za technické podpory sekretariátu ČLS
JEP elektronickou formou.
Do výboru sekce mohly být voleny max. 3. osoby.
Kandidáti z řad rezidentů získali ve volbách tuto
podporu:
MUDr. Vojtěch Novák, Urologická klinika 2. LF UK
a FN Motol – 61,9 %
MUDr. Vojtěch Fiala, Urologická klinika 1. LF UK a
VFN – 52,4 %
MUDr. Antonín Prouza, Urologické oddělení
Nemocnice České Budějovice – 42,9 %.

MUDr. Vojtěch Novák, který získal nejvyšší
podporu, bude vystupovat jako vedoucí sekce.

MUDr. Vojtěch Novák z Urologické kliniky
2. LF UK a FN Motol

Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. obdržel čestné členství EAU
Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., přednosta Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, obdržel 24. 3. 2017
na 32. výroční konferenci EAU v Londýně čestné členství Evropské urologické společnosti.
Toto ocenění se uděluje urologům, kteří významným způsobem ovlivnili evropskou urologii. Po prof.
Hradcovi, prof. Dvořáčkovi a doc. Jarolímovi je prof. Hanuš teprve čtvrtým takto oceněným českým
urologem.
Srdečně blahopřejeme!
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Prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. během předávání čestného členství EAU

Životní jubileum prof. MUDr. Milana Hory, Ph.D., MBA a doc. MUDr. Romana
Zachovala, Ph.D., MBA
Na jaře tohoto roku oslavili významné životní jubileum dva členové výboru ČUS – prof. Hora a doc.
Zachoval. Na webových stránkách ČUS jsou k publikována laudatia obou oslavenců.
Oběma srdečně gratulujeme a přejeme všechno nejlepší!

Laudatio prof. MUDr. M. Hory, Ph.D., MBA ZDE

Laudatio doc. MUDr. R. Zachovala, Ph.D., MBA ZDE

Vzpomínka na prim. MUDr. Josefa Šulce
Dne 30. ledna 2017 ve věku 70 let zemřel prim.
MUDr. Josef Šulc, emeritní primář Urologického
oddělení v Nemocnici Česká Lípa a dlouholetý
člen České urologické společnosti ČLS JEP.
Česká urologie v panu primáři ztrácí milého
kolegu a vysoce erudovaného odborníka, který za
svou kariéru vychoval celou řadu úspěšných
následovníků.
Čest jeho památce!
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Zápisy ze schůzí výboru ČUS konaných 1. března, 26. dubna a 14. června 2017
Na webových stránkách ČUS jsou k dispozici zápisy z březnové, dubnové a červnové schůze výboru České
urologické společnosti:
Zápis ze schůze výboru ČUS z 1. 3. 2017
Zápis ze schůze výboru ČUS z 26. 4. 2017
Zápis ze schůze výboru ČUS z 14. 6. 2017

Schůze výboru ČUS 26. 4. 2017, diskuze nad Twitterem

Atestace v oboru urologie na LF UK v Hradci Králové 22. – 23. 6. 2017
Červnové atestace byly organizovány Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové. K atestaci
bylo původně přihlášeno 17 uchazečů. Vlastní ústní atestační zkoušky se zúčastnilo 13 lékařů, z nichž 11
prospělo a 2 neprospěli.
Všem úspěšným absolventům atestační zkoušky gratulujeme!

5. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy
V pátek 28. dubna 2017 proběhl již 5. ročník video-semináře nazvaného Tipy a triky v urologické operační
léčbě. Akce proběhla již tradičně ve Výukovém centru LF UK v Hradci Králové. Odborný program byl
rozdělen do čtyř částí: urolitiáza a operace močovodů; operační náhlé příhody, traumata a podobné
mimořádné události; parciální nefrektomie a nefrektomie a poslední prostatektomie, cystektomie a varia.
Celkově bylo prezentováno více než 30 video-prezentací.
Dovolujeme si všechny pozvat na 6. ročník plánovaný opět na jaro 2018.

Výukové centrum LF UK v Hradci Králové

Pohled do auditoria
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INFORMACE PRO PRAXI
Projekt VZP - Časný záchyt karcinomu prostaty pro roky 2017- 2018
Výbor České urologické společnosti ČLS JEP byl osloven centrálou VZP se žádostí o pokračování spolupráce
na projektu "Časný záchyt karcinomu prostaty", který je VZP ochotna opět organizačně a finančně
podpořit v rámci svých preventivních programů s cílem zlepšování služeb svým klientům.
Veškeré základní informace o projektu naleznete na webových stránkách ČUS ZDE.
Pokud máte o účast v projektu zájem, přihlaste se prosím do 15. 7. 2017 na e-mailovou adresu sekretariátu
ČUS ČLS JEP sekr@cus.cz.

Souhlas s použitím neregistrovaného léčivého přípravku pms-TESTOSTERONE cps.
Ministerstvo zdravotnictví ČR reagovalo na nedostupnost přípravku Undestor a vydalo souhlas s použitím
neregistrovaného léčivého přípravku pms-TESTOSTERONE cps. (testosteron undecanoas) 100 * 40 mg,
výrobce PROCAPS SA, Kolumbie, léčivý přípravek je možné distribuovat do 31. 12. 2018.
Výdej léčivého přípravku je vázán na lékařský předpis, ošetřující lékař je povinen informovat pacienta o
skutečnosti, že je mu předepsán neregistrovaný léčivý přípravek v rámci specifického léčebného programu
(to je obdobné jako u Furolinu). Podmínky úhrady i indikace podání LP jsou obdobné přípravku Undestor.

Změna úhrady léčivého přípravku NEBIDO od 1. 6. 2017
Od 1. 6. 2017 došlo ke změně úhrady léčivého přípravku NEBIDO.
1. Přípravek je nově hrazen formou ZULP. Není tedy možné jej předepsat na recept.
2. Trvá preskripční omezení pro urology, onkology, endokrinology.
3. Došlo ke snížení úhrady na 144 Kč.
Léčivý přípravek nemá započitatelný doplatek.
Důsledkem je, že významný rozdíl mezi cenou a úhradou musí účtovat zdravotnické zařízení. Aplikace by
měla být v ordinaci příslušného specialisty, nelze tedy odeslat například do ordinace praktického lékaře.
Naše odvolání proti změně způsobu úhrady nebylo zohledněno. V příští revizi bude navýšena výše úhrady
ze zdravotního pojištění.

VZDĚLÁVÁNÍ
Škola funkční urologie
Po úspěchu Školy funkční urologie (ŠFU) v roce 2016 připravila Sekce urodynamiky, neurourologie a
urogynekologie ČUS pod záštitou ČUS a ČAU tento projekt i pro letošní rok.
Registrace do kurzů probíhala během února tohoto roku. Zájemci, kteří se v tomto roce na kurzy pro velký
počet zájemců nedostali, budou v příštím období opět zařazováni přednostně.
Informace o kurzech ŠFU, které proběhnou v tomto roce, jsou k dispozici ZDE.

Podpora vzdělávacích aktivit
I v letošním roce klade výbor ČUS důraz na podporu vzdělávání rezidentů a mladých lékařů. V první
polovině roku byly finančně podpořeny tyto aktivity:
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 Podpora účasti na 14th Meeting of the EAU Section of Oncological Urology (ESOU 2017), 20. - 22.
1. 2017 v Barceloně - výbor ČUS udělil podporu účasti na 14th Meeting of the EAU Section of
Oncological Urology (ESOU 2017) všem deseti žadatelům, kteří splňovali kritéria pro podporu. Více
viz http://www.cus.cz/pro-odborniky/vzdelavani/rezidenti-2/podpora-ucasti-esou-2017/.
 Junior membership v EAU - výbor ČUS podpořil všechny rezidenty, kteří požádali o uhrazení junior
membership v EAU. Celkem se o podporu přihlásilo 71 rezidentů.
 Podpora účasti na 32nd Annual EAU Congress, 24. - 28. 3. 2017 v Londýně – výbor ČUS vybral 5
žadatelů, kteří obdrželi podporu až do výše 20.000 Kč. Více viz http://www.cus.cz/proodborniky/vzdelavani/rezidenti-2/podpora-ucasti-rezidentu-32-vyrocni-konferenci-eau-londyne/
 EBU In-Service Assessment 2017 - k vykonání testu se přihlásilo 43 rezidentů, přitom 3 z nich se bez
omluvy nezúčastnili. Tito rezidenti nebudou mít po dobu jednoho roku možnost žádat o podporu ze
strany ČUS. Výbor ČUS děkuje za podporu EBU In-Service Assessment firmě Astellas.
 III. School for young urologists and IV. workshop on laparoscopy and robotic surgery, 12. – 13. 5.
2017, Banská Bystrica a 24. výroční konference Slovenské urologické společnosti, 7. – 9. 6.
2017, Trenčianské Teplice – nabídka 10 míst na každou akci pro české rezidenty, v rámci reciproční
spolupráce ČUS a SUS
 Podpora účasti na The EAU Update on Prostate Cancer Meeting 2017 (PCa17), 15. -16. 9. 2017 ve
Vídni – výbor ČUS podpořil účast všech 11 žadatelů z řad rezidentů.

Nabídka krátkých stáží pro mladé urology na urologických klinikách na Slovensku a v
Polsku
Česká urologická společnost ČLS JEP podporuje dlouhodobý mezinárodní projekt účasti mladých českých
urologů (do 40 let) na studijních pobytech na Slovensku, Maďarsku a v Polsku.
Finanční podpora ČUS ČLS JEP je určena pro max. 5 účastníků ročně. A to na základě data došlých žádostí
po schválení výborem ČUS. Výše poskytnutého grantu pro jednotlivce je stejná pro všechna studijní místa
a to 500 EUR na 14 dní a 1000 EUR na měsíc. Další podrobnosti lze najít ZDE

Časopis Česká urologie 2/2017
Koncem června vyšlo druhé
letošní číslo časopisu Česká
urologie.
Aktuální číslo časopisu Česká
urologie naleznete ZDE.
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PR AKTIVITY
ČUS na Twitteru
Zástupci výboru společnosti by rádi, abychom měli navzájem o sobě více informací týkajících se našeho
společného zájmu a tou je urologie. Výbor ČUS společně s experty na komunikaci hledali optimální
platformu ke sdílení informací a volba padla na Twitter. Důvodů je řada, rádi je zájemcům vysvětlíme.
Dovolili bychom si Vás oslovit s prosbou o spolupráci - v první etapě potřebujeme omezený okruh kolegů,
kteří by se chtěli o Twitter starat aktivně. Ti by byli v září t.r. krátce vyškoleni o možnostech Twitteru
odborníky z firmy Influencer.cz. Náklady se školením budou samozřejmě zabezpečeny. Tito spolupracovníci
by měli pokrýt ČR geograficky a obor urologii odborně, tedy včetně subspecializací. Prosíme zájemce, aby
kontaktovali sekretariát ČUS (sekr@cus.cz). Můžete se obrátit i přímo na osoby, které jsou za realizaci
projektu zodpovědní – Milan Hora, Plzeň a „mimovýborový“ Marek Broul, Ústí nad Labem.
Během podzimu bychom cestou našeho mediálního partnera firmy Ferring oslovili celou urologickou obec
s nabídkou pomoci při založení účtu na Twitteru ev. vysvětlení jeho podstaty a podobně. Už nyní přislíbili
aktivní spolupráci naši rezidenti prostřednictvím jejich nového předsedy Vojtěcha Nováka.

Adresy na naše Twitterové účty:
https://twitter.com/CUS_CLS_JEP @CUS_CLS_JEP
https://twitter.com/MarekBabjuk @MarekBabjuk
https://twitter.com/milanhoraplzen @milanhoraplzen
https://twitter.com/mbroul @mbroul

PR aktivity
V prvním pololetí tohoto roku mediálně zastupovala ČUS agentura Communication Lab, která směrem
k médiím komunikovala tato témata:
 Urologická předsevzetí do nového roku
 Mýty a fakta o samoléčbě a fytopreparátech
 Infekce močových cest
 Stresová inkontinence

Jeden z výstupů na portále lidovky.cz
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