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Úvodní slovo předsedy ČUS
Vážení kolegové, milí přátelé,
uběhl další rok a do vaší elektronické pošty dorazil mezi mnohými dalšími zprávami i nový bulletin ČUS. Rok
utekl neuvěřitelně rychle, takže si přesně vzpomínám, jak jsem vloni touto dobou připravoval podobný
úvodník jako dnes. Posteskl jsem si tehdy nad měnícím se světem kolem nás (brexit, volby v USA atd.) a
zmiňoval jsem potřebu nějak smysluplně uchopit nové sociální sítě i otázku protonové radioterapie, jejíž
různé aspekty nás obklopují. Za ten poslední rok je vše jinak i v naší zemi a k posunu došlo i u dvou
zmíněných témat.
Věřím, že jste všichni zaregistrovali aktivity spojené s projektem Twitter ČUS, které jsme zahájili během
letošní výroční konference. Cílem je využití Twitteru k výměně názorů, důležitých odborných informací i
aktuálních novinek v rámci ČUS. Jsme první odbornou společností ČLS JEP, která se tímto směrem vydala.
Přesto jsem hluboce přesvědčen, že jsme vykročili správným směrem a že to nakonec ocení členové i naši
partneři - první výsledky mne v tom utvrzují. V této fázi je úkolem sdílet dostatečně atraktivní informace,
které budou důležité a přínosné pro členy společnosti. Výbor se jednoznačně rozhodl projekt podporovat i
v příštím roce.
Před rokem jsme byli kritizováni některými členy za "umlčování" a "ignorování" informací o protonové
radioterapii u karcinomu prostaty. Slíbil jsem větší otevřenost, což se odrazilo v obsahu edukačního
sympozia věnovaného léčbě lokalizovaného karcinomu prostaty na výroční konferenci v Plzni. Výsledkem
byla otevřená diskuse za účasti radiačních i klinických onkologů, která přinesla nezkreslené informace všem
zúčastněným. Přesto zůstává protonová radioterapie obtížně uchopitelným problémem, jehož mnohé
aspekty nás provázejí téměř každý den.
Myslím, že nejpodstatnějším aspektem je zajištění té nejlepší péče pro naše pacienty s karcinomem
prostaty a posouzení, jakým přínosem zde protonová radioterapie je nebo může být. Není pochyb o tom,
že o způsobu radioterapie rozhoduje radiační onkolog, urolog by se pak měl při diskusi s pacientem držet
oficiálních doporučených postupů respektovaných evropských odborných společností (EAU atd.). Tato
doporučení vznikají podle přesně dané metodologie a jsou respektované strukturami EU. V případě
karcinomu prostaty tato doporučení navíc vznikla jako konsensus názoru EAU a dalších společností včetně
těch radioterapeutických, jako je ESTRO. Text jasně uvádí, že na základě vědeckých důkazů je protonová
radioterapie metodou slibnou, ale v tuto chvíli pouze experimentální. Její použití není uvedeno mezi
konkrétními klinickými doporučeními. Logickou interpretací je, že metoda by měla být využívána v rámci
studií či pilotních projektů za přesně daných podmínek a neměla by být rutinně hrazena ze zdravotního
pojištění.
Jiným aspektem je masivní kampaň protonového centra ve sdělovacích prostředcích, které jsme v
posledních týdnech svědky. Legalitu takové aktivity by měl posoudit právník, ČUS v tomto směru v
minulosti podala podnět k řadě orgánů ČR (ČLK, ČOI atd.), aniž by se setkala s ochotou toto řešit.
Považujeme za svou povinnost připravit i podnět k radě pro televizní vysílání. Druhou věcí je morální rovina
této kampaně. Dle mého soudu jsou informace jdoucí k veřejnosti zjednodušené, vytržené z kontextu,
respektive komunikující pouze vybranou část skutečnosti, a jsou tedy za hranicí, co považuji za etické.
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Někteří urologové byli nicméně ochotni své jméno s aktivitami PTC spojit a tím je i podpořit. Zda měli
pravdu, ukáže budoucnost, stávající vědecké informace ani krátkodobé výsledky to opodstatnit nemohou.
Dalším, a možná pro nás nejdůležitějším, aspektem zůstává, že musíme být připraveni obhájit své léčebné
postupy, tedy hlavně výsledky operační léčby. Je smutnou skutečností, že robotická centra, která by měla
být "vlajkovou lodí" operační terapie karcinomu prostaty, často onkologické výsledky své léčby nemají,
případně je nahrazují peroperačními nálezy. Tuto situaci je nutno neprodleně zlepšit - výbor ČUS již aktivně
a co nejrychleji pracuje na přípravě projektu, který by měl výsledky mapovat.
Nechci však svůj úvodník končit negativně. Svět kolem mne včetně situace v ČR se sice mění, já ale sedím u
stejného stolu a stejně jako vloni mám čest být předsedou společnosti, která se vyvíjí pozitivně, hájí
smysluplné a obhajitelné ideály a jejíž členy mám rád a vážím si jich.
Přeji vám všem krásné Vánoce s vašimi blízkými i mnoho štěstí a úspěchů v roce 2018.
A nezapomeňte - ČUS je i na Twitteru! Účet: @CUS_CLS_JEP
Váš
Marko 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
Tradiční a největší odborná akce pro urology v ČR,
výroční konference České urologické společnosti,
se uskutečnila 18. – 20. října 2017 v plzeňském
Parkhotelu. K 63. výroční konferenci ČUS byl
v letošním roce připojen 17. ročník EAU CEM
(European Association of Urology, Central
European Meeting). Bylo to poprvé, co se CEM
konal jako součást národní konference a
doufáme, že konference v Plzni založila novou
tradici CEM. Příští rok by se měl konat CEM
v rumunské
Cluj-Napoca
jako
součást
rumunského národního urologického kongresu.
Plzeň tak hostila nejen 563 urologů a 298 sester
pracujících v urologii v ČR a SR, dále 264 zástupců
vystavovatelů, ale také 221 zahraničních hostů
z řady evropských zemí (Dánska, Francie,
Holandska,
Chorvatska,
Itálie, Maďarska,
Německa,
Polska,
Rakouska,
Rumunska,
Slovenska, Slovinska a Velké Británie). Organizace
kongresu se kromě výboru ČUS zhostila agentura
HANZO a skupina pracovnic EAU vedených
Mariëlle van de Wiel.

Konference se zúčastnila celá řada významných
zahraničních hostů. Jmenovitě dva zástupci
z „executive“ EAU (tedy 5 nejvyšší představitelů
Evropské urologické společnosti - EAU) prof.
Francesco Montorsi z Itálie, místopředseda EAU
pro vědu a prof. Jens Sønksen z Dánska,
místopředseda EAU pro klinickou praxi. Dále pak
prof. Maurizio Brausi z Itálie, předseda ESOU
(Evropská společnost pro onkourologii v rámci
EAU) a prof. Michiel Sedelaar z Holanska řídící
EAU Young Urologists Office. Mimoevropským
hostem byl prof. Aly Abdel-Karim z Egypta.
Jednotlivé národní urologické společnosti
reprezentovali většinou jejich předsedové – Igor
Tomaškovič z Chorvatska, prof. Peter Tenke
z Maďarska, prof. Piotr Chlosta z Polska, prof.
Hans Christoph Klingler z Rakouska, prof. Ionel
Sinescu z Rumunska, doc. Ivan Minčík ze
Slovenska a Dejan Bratus ze Slovinska….
Celá zpráva je k dispozici ZDE.
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Slavnostní zahájení 63. výroční konference ČUS ČLS JEP
a 17th EAU CEM. Zleva ředitel FN Plzeň MUDr. V.
Šimánek, děkan LF UK Plzeň prof. B. Kreuzberg,
náměstek ministra zdravotnictví prof. R. Prymula, prof.
J. Sonksen, prof. M. Hora, prof. M. Babjuk a
přednášející prof. F. Montorsi.

Prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA vítá účastníky na
uvítací recepci v předvečer konferencí ČUS a CEM 18.
10. 2017 ve výstavních prostorách Parkhotelu
symbolicky plzeňským pivem

Letos poprvé byl pro děti účastníků připraven dětský
koutek

Během konferencí probíhaly kurzy EAU Hands-on
Training v laparoskopii

Přímý přenos operace litiázy z operačního sálu
nemocnice v Českých Budějovicích (operatéři MUDr.
Tomáš Ürge, Ph.D. a MUDr. Aleš Petřík, Ph.D.)

Fotogalerie z 63. výroční konference ČUS
a 17. ročníku EAU CEM je k dispozici ZDE.
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Plenární schůze ČUS a nové stanovy České urologické společnosti
18. října v předvečer výroční konference proběhla v plzeňském Parkhotelu plenární schůze společnosti,
které se zúčastnilo 110 členů ČUS. Předseda společnosti a členové výboru prezentovali zprávu o činnosti
výboru za uplynulý rok. Přítomní členové odsouhlasili zprávu pokladníka, usnesení konference a také
změnu stanov společnosti, která se týká možnosti konání elektronických voleb.
Konkrétně jde o doplnění následujícího textu stanov v odstavci 3.1.2. (modře):
3.1.2. Volby členů výboru a revizní komise ČUS
Volby jsou organizovány tak, aby jejich výsledky mohly být realizovány na schůzi končícího výboru při
zahájení výroční konference (shromáždění členů). Volby jsou korespondenční nebo elektronické,
dvoukolové, tajné a přímé v souladu s volebním řádem ČLS JEP. O skutečnosti, zda volby proběhnou
korespondenčním nebo elektronickým způsobem rozhodne výbor ČUS nejméně 9 měsíců před danou
výroční konferencí. O rozhodnutí informuje neprodleně všechny členy společnosti.
V případě korespondenčních voleb budou rozeslány volební komisí volební lístky pro první kolo nejméně 6
měsíců před danou výroční konferencí, pro druhé kolo pak nejméně 3 měsíce. Termín odeslání volebních
lístků vyplněných voliči bude dva měsíce po každém rozeslání (určen přesným datem).
V případě elektronických voleb obešle volební komise nejméně 6 měsíců před danou výroční konferencí
všechny členy na jejich e-mailové adresy uvedené v centrální evidenci členů ČLS JEP (na všechny, které
byly členem nahlášeny) s informacemi o konání elektronických voleb a vyzve je, aby se do 1 měsíce
registrovali do el. volebního systému a následně provedli volbu pro první kolo. Před druhým kolem voleb
bude členům zaslána pozvánka s detailními informacemi k účasti. Termín ukončení hlasování bude 1
měsíc po rozeslání informací k 1. i 2. kolu voleb, datum bude přesně definováno, hlasování bude
ukončeno k půlnoci příslušného dne.
Vzhledem k tomu, že se příští volby do výboru společnosti a revizní komise ČUS ČLS JEP pravděpodobně
uskuteční elektronickou formou, žádáme členy společnosti, 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).
Zápis z plenární schůze je publikovaný na webových stránkách ČUS ZDE.
Aktualizované stanovy ČUS ČLS JEP jsou k nahlédnutí na webových stránkách ČUS ZDE.

Plenární schůze ČUS ČLS JEP 18. 10. 2017 – členové výboru a revizní komise ČUS
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Prof. MUDr. Ján Kliment, CSc. laureátem medaile prof. MUDr. Eduarda Hradce, DrSc.
Nejvyšším oceněním České urologické společnosti je medaile prof. MUDr. Eduarda Hradce, DrSc. Výbor
České urologické společnosti vyjadřuje jejím udělením ocenění celoživotního díla kandidáta ve prospěch
oboru urologie a to na poli klinickém, vědeckovýzkumném, pedagogickém, organizačním, a to doma i v
zahraničí. Medaile E. Hradce byla během večerního setkání významných hostů konference v plzeňské
Měšťanské besedě předána prof. MUDr. Jánu Klimentovi, CSc. Z Martina ze Slovenska.

Prof. Hanuš přednáší na uvítacím večeru 18. 10. 2017 laudatio prof. MUDr. Jána Klimenta, CSc. (vpravo),
který se stal laureátem medaile prof. MUDr. Eduarda Hradce, DrSc. Sleduje jej kromě prof. Babjuka
a prof. Hory i uprostřed stojící prof. Prymula, náměstek ministra zdravotnictví.

Noví čestní členové České urologické společnosti
V předvečer konference byl oceněn přínos tří významných osobností k rozvoji české urologie udělením
čestného členství v České urologické společnosti.
Této pocty se dostalo MUDr. Kateřině Vlachové (dříve Bartoníčkové) z Urologické kliniky 2. LF UK a FN
Motol, doc. MUDr. Ladislavu Jarolímovi, CSc. ze stejného pracoviště a doc. MUDr. Juraji Fillovi, CSc. ze
Slovenska.
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Noví čestní členové ČUS - as. MUDr. Kateřina Vlachová
Doc. MUDr. Juraj Fillo, CSc. obdržel čestné členství na
(dříve Bartoníčková) a doc. MUDr. Ladislav Jarolím, CSc., společenském večeru pro významné hosty v plzeňské
oba z Urologické kliniky 2. LF UK a FN Motol.
Měšťanské besedě.
Vpravo od nich sedí doc. MUDr. Radko Petřík, CSc.

Poděkování účastníkům 63. výroční konference ČUS a 17. ročníku EAU CEM
Poděkování prof. MUDr. Marka Babjuka, CSc., předsedy ČUS, účastníkům 63. výroční konference ČUS
a 17. ročníku EAU CEM naleznete na webových stránkách ČUS ZDE.

Postery z 63. výroční konference ČUS
Všechny diskutované a nediskutované postery z 63. výroční konference České urologické společnosti ČLS
JEP jsou k dispozici na webových stránkách ČUS ZDE.

Twitter ČUS
Česká urologická společnost nechce stát stranou nových komunikačních prostředků, a proto se rozhodla
propojit všechny subjekty zajímající se o českou urologii přes sociální síť Twitter. Za pomoci mediálního
partnera společnosti Ferring a komunikační agentury Influencer.cz jsou profesionálně vedeny stránky ČUS –
účet @CUS_CLS_JEP.
O vedení projektu ze strany ČUS byl kromě prof. Hory požádán i MUDr. Broul z Ústí nad Labem. Během
výroční konference ČUS v Plzni si za pomocí profesionálů mohli založit svůj Twitterový účet a odeslat první
Tweet desítky účastníků konference.
Jako hashtag shromažďující informace o dění v české urologii byl určen #uroczech. Příspěvky o konferenci
lze na Twitter dohledat pomoci hashtag #CUS17 a #CEM17. A již byly zaregistrovány na
https://www.symplur.com/ hashtagy pro akce pro příští rok - #JEUS18 a #CUS18.
Abychom podpořili zájem členů společnosti o komunikaci na Twitteru, připravili jsme v rámci 63. výroční
konference ČUS soutěž. Stačilo v jejím průběhu vytvořit tweet s využitím hashtagu konference – tedy
#CUS17. Soutěž probíhala ve dvou kategoriích – pro členy ČUS a pro všechny ostatní. Během kongresu
tweetovalo celkem 143 účtů. Losování proběhlo pod dohledem notáře. Všem výhercům gratulujeme a
věříme, že nejen oni budou i nadále na Twitteru aktivní.
Ceny v kategorii členové ČUS:
1. cena: Telefon iPhone 7 32 GB – @RychtarikovaE: MUDr. Eliška Rychtáriková
2. cena: Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 WiFi – @ByrPav: MUDr. Pavel Byrtus
3. až 7. cena: Powerbanka Ravpower RP-PB043 Quick charge 3.0 20100mAh
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– @MichalQuis: MUDr. Michal Quis
– @VladaStudent: MUDr. Vladimír Študent jr.
– @JSarapatka: MUDr. Jan Šarapatka
– @NovakLf2: MUDr. Vojtěch Novák
– @AVidlar: MUDr. Aleš Vidlář
Ceny v kategorii sestry, ostatní účastníci konference:
1. cena: Tablet Lenovo 10 16 GB – @TobiasRanff – Tobias Ranff
2. a 3. cena: Powerbanka Ravpower RP-PB043 Quick charge 3.0 20100mAh
– @AliceCapova: Alice Čápová
– @PremyslPfaur: Přemysl Pfaur

MUDr. Eliška Rychtáriková s 1. cenou ze soutěže
Twitter ČUS, telefonem iPhone 7 32 GB

MUDr. Pavel Byrtus, výherce 2. ceny v soutěži Twitter
ČUS, tabletu Samsung Galaxy Tab A 10.1 WiFi

Na webových stránkách ČUS jsou k dispozici podrobné informace o Twitteru, konkrétně:
 Co je Twitter a jak funguje
 Jak si založit účet na Twitteru
 Jak si nastavit správně účet na Twitteru
 Jak využívat Twitter
 Koho sledovat na Twitteru
 Soutěž Twitter #ČUS17

Atestace v oboru urologie na LF UP v Olomouci 7. – 8. 12. 2017
Prosincové atestace byly organizovány Lékařskou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Ústní atestační
zkoušky se zúčastnilo 11 lékařů, z nichž všech 11 prospělo. Jmenovitě se jedná o tyto lékaře (v abecedním
pořadí):
MUDr. Jana Bocková, MUDr. Gabriela Čečerle, MUDr. Petr Dolák, MUDr. Leoš Gronka, MUDr. Tomáš
Hradec, MUDr. Zuzana Lenčová, MUDr. Libor Luňáček, MUDr. Michaela Motolová, MUDr. Jiří Pírek, MUDr.
Vladimír Študent, Ph.D., MUDr. Jan Tomášek
Všem absolventům atestační zkoušky gratulujeme!
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JEUS 2018
Jménem odborných garantů doc. J. Krhuta a prof.
M. Hory si Vás dovolujeme pozvat na další ročník
Jarního edukačního sympózia (JEUS), které se
uskuteční 13. – 14. dubna 2018 v hotelu Jezerka
na přehradě Seč. Odborný program bude zaměřen
na novinky a nové technologie v urologii, vária a
kazuistiky.

64. výroční konference ČUS ČLS JEP
Nejvýznamnější vzdělávací akcí v příštím roce
bude tradiční výroční konference ČUS, která se
uskuteční 17. – 19. 10. 2018 v Ostravě v Dolní
oblasti Vítkovice.
Prezident konference, doc. J. Krhut, s vědeckým
výborem už nyní pracují na atraktivním programu,
ve kterém nebude chybět live-surgery, edukační
kurzy České akademie urologie, ESU kurz, atd.

Zápisy ze schůzí výboru ČUS konaných 20. září a 18. října 2017
Na webových stránkách ČUS jsou k dispozici zápisy ze zářijové a říjnové schůze výboru České urologické
společnosti:
Zápis ze schůze výboru ČUS z 20. 9. 2017
Zápis ze schůze výboru ČUS z 18. 10. 2017

Schůze výboru ČUS 20. 9. 2017
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Životní jubileum doc. MUDr. Radko Petříka, CSc.
24. října tohoto roku oslavil doc. MUDr. Radko
Petřík, CSc. významné životní jubileum. Na
webových stránkách ČUS je publikováno laudatio
doc. Petříka ZDE.
Srdečně gratulujeme a přejeme všechno nejlepší!

Doc. Petřík si zakládá účet na Twitteru

INFORMACE PRO PRAXI
Projekt VZP - Časný záchyt karcinomu prostaty pro roky 2017- 2018
Jak jsme již anoncovali, centrála VZP oslovila výbor ČUS s 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.
Do projektu se přihlásilo 65 pracovišť z celé České republiky (seznam přihlášených pracovišť je ZDE).
Veškeré základní informace o projektu, který probíhá od října 2017 do konce listopadu 2018, naleznete na
webových stránkách ČUS ZDE.
Pro lepší informovanost pacientů o této aktivitě připravila VZP ve spolupráci s ČUS leták s podrobnostmi o
této akci (odkaz na leták ZDE).

Sazebník: plánované změny v roce 2018
Od 2018 bude v sazebníku nový výkon sakrální neuromodulace. Sakrální neuromodulace přestavuje jednu
z efektivních možností konzervativní léčby non-neurogenních dysfunkcí dolních močových cest
refrakterních k terapii první linie. Jde o jedinou metodu schopnou ovlivnit jak hyperaktivitu detruzoru a
s tím spojenou inkontinence moči, tak hypoaktivitu detruzoru spojenou s retencí moči vyžadující
dlouhodobou či intermitentní katetrizaci močového měchýře. Významnou měrou přispívá ke zlepšení
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kvality života pacientů s těmito potížemi. Představuje 2. volbu terapie po selhání léčby behaviorální a
farmakologické.
V současné době probíhají jednání o změně obsahu Registračního listu u výkonu 76217 "Výplach měchýře,
odstranění koagul, ev. instilace terapeutika do měchýře (katetrizace není započtena)", tak, aby bylo k
instilaci do močového měchýře v budoucnosti možné použít jakýkoliv zdravotnický prostředek (např.
preparáty kyseliny hyaluronové, atd.). Vzhledem ke změnám a složité administraci této agendy na
Ministerstvu zdravotnictví se změněný výkon do Sazebníku zdravotních výkonů implementuje bohužel
pravděpodobně až k 1. 1. 2019. Nicméně je v současné době s VZP dohodnuto, že v případě aplikace
preparátů kyseliny hyaluronové budou tyto preparáty hrazeny již v roce 2018.
Po dohodě s VZP ČR bude otevřen pro proplacení ZUM kód 76217, u kterého není možné za standardních
podmínek žádný zvlášť zúčtovatelný materiál vykázat. Při částce do 3000 Kč není třeba žádat o schválení
úhrady. U materiálu nad tuto částku je rozumné požádat revizního lékaře o schválení.

Kontrastní látky obsahující gadolinium – konečné stanovisko EMA
SÚKL informuje o tom, že EMA potvrzuje omezení používání lineárních kontrastních látek obsahujících
gadolinium. Evropská léková agentura (EMA) dokončila přezkoumání kontrastních látek s obsahem
gadolinia, které potvrdilo doporučení omezit používání některých lineárních kontrastních látek používaných
při vyšetření těla pomocí MRI (magnetické rezonance) a pozastavit registraci ostatních těchto látek.
Celý text zprávy je k dispozici ZDE.
Připravila MUDr. Michaela Matoušková

Upozornění na podvodné jednání falešné infolinky k eReceptu
Lékaři a lékárníci jsou oslovováni jménem SÚKL, a kromě nabídky připojení k systému za finanční úplatu,
jsou od nich vylákávány osobní údaje. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) v terénu zachytil informace o
činnosti osoby či osob vydávajících se za pracovníky SÚKL, kteří telefonicky kontaktují potencionální
zájemce o zajištění přístupu k Centrálnímu úložišti elektronických receptů (CÚER) a jménem SÚKL vyžadují
sdělení jejich osobních údajů a vyžadují též poplatky ve výši několika tisíc korun za vyřízení žádosti a
samotné připojení k CÚER.
Proti uvedeným praktikám se SÚKL důrazně ohrazuje!
SÚKL upozorňuje, že zajištění připojení k Centrálnímu úložišti elektronických receptů není zpoplatněno a
lze jej zajistit i bez prostředníka. SÚKL touto cestou vyzývá všechny zdravotnické profesionály, aby
informace k systému elektronické preskripce čerpali výhradně z oficiálních zdrojů (www.epreskripce.cz) či
se případně obraceli na oficiální informační linku 800 900 555 nebo e-mail erecept@sukl.cz.
SÚKL v této věci zvažuje právní kroky k zamezení takovýchto aktivit, které směřují k poškození těch, kteří se
chtějí k CÚER přihlásit.
Připravila MUDr. Michaela Matoušková

VZDĚLÁVÁNÍ
Výsledky soutěže ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2016
Dne 18. 10. 2017 proběhlo v rámci slavnostního večera 63. výroční konference České urologické
společnosti ČLS JEP udílení cen ČUS za nejlepší vědecké publikace za rok 2016. Do soutěže bylo přihlášeno
celkem 21 publikací ve třech kategoriích, hodnoceno bylo v kategorii A 10 publikací, v kategorii B 4
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publikace a v kategorii D 7 publikací. Do kategorie C nebyly přihlášeny žádné publikace. Seznam
přihlášených prací do soutěže je k dispozici ZDE.
Komise pro udílení cen ČUS za nejlepší vědeckou publikaci byla složena z 22 členů a na sekretariát ČUS
přišlo celkem 19 obálek s hodnocením. Dva hodnotitelé v kategorii A, 4 hodnotitelé v kategorii B a 1
hodnotitel v kategorii D nedodrželi metodiku hodnocení (hodnotili dvě kategorie dohromady nebo
neuvedli žádné hodnocení).
10. 10. 2017 zasedala komise složená z pověřeného člena výboru ČUS, revizní komise ČUS, zástupce
rezidentů ČUS a zástupce sekretariátu ČUS, která otevřela došlé obálky s hodnocením prací přihlášených do
soutěže o cenu ČUS za nejlepší publikaci v roce 2016. Komise sestavila konečné pořadí z došlých hodnocení
dle Pravidel pro udílení cen ČUS za nejlepší vědecké publikace.
Výsledky tajného hlasování jsou následující:
Kategorie A – Původní vědecká práce publikovaná v časopise s IF
1. místo
Otakar Čapoun, Veronika Mikulová, Markéta Jančíková, Hana Honová, Katarína Kološtová, Roman Sobotka,
Michael Pešl, Tomáš Zima, Tomáš Hanuš, Viktor Soukup. Prognosis of Castration-resistant Prostate Cancer
Patients –Use of the AdnaTest® System for Detection of Circulating Tumor Cells. Anticancer Research 36:
2019-2026 (2016). IF 1,895
2. místo
Antonín Brisuda, Eva Pazourková, Viktor Soukup, Aleš Hořínek, Jan Hrbáček, Otakar Čapoun,
Iveta Svobodová, Šárka Pospíšilová, Marie Korabečná, Jaroslav Mareš, Tomáš Hanuš, Marek Babjuk.
Urinary Cell-Free DNA Quantification as Non-Invasive Biomarker in Patients with Bladder Cancer. Urol Int
2016;96:25-31. IF 1,611
3. místo
Krhut Jan, Martan Alois, Juráková Michaela, Němec David, Mašata Jaromír, Zvara Peter. Treatment of
stress urinary incontinence using polyacrylamide hydrogel in women after radiotherapy: 1-year followup. Int Urogynecol J 2016; 27(2): 301-305. IF 1,834
Kategorie B – Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie
1. místo
Staník Michal, Poprach Alexander, Macík Daniel, Čapák Ivo, Jarkovský Jiří, Malúšková Denisa, Marečková
Natália, Lakomý Radek, Doležel Jan. Neoadjuvantní chemoterapie u invazivních uroteliálních
nádorů měchýře: korelace léčebné odpovědi a přežití pacientů. Ces Urol 2016; 20(3): 221–228.
2. místo
Kudláčková Šárka, Král Milan, Koranda Pavel, Študent Vladimír. 18-F cholin PET CT v primodiagnostice
karcinomu prostaty. Ces Urol 2016; 20(1):57-64.
3. místo
Jaroslav Jarabák, Roman Zachoval, Vladimír Visokai, Jaromír Šimša, Ludmila Lipská, Miroslav Levý. Výskyt a
řešení urologických komplikací po totální pánevní exenteraci provedené pro pokročilé nádory malé
pánve. Ces Urol 2016; 20(1): 39–47
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3. místo
Marečková Natália, Staník Michal, Čapák Ivo, Macík Daniel, Jarkovský Jiří, Malúšková Denisa, Doležel
Jan. Prognostický význam parametrů vycházejících z poměru neutrofilů k lymfocytům u invazivních nádorů
močového měchýře. Ces Urol 2016; 20(4):293-301
Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN) (kategorie C):
Do této kategorie nebyla přihlášena žádná vědecká práce.
Kategorie D – Video publikované v časopise Česká urologie
1. místo
Kočárek Jiří, Chmelík František, Heráček Jiří, Matějková Markéta, Čermák Milan. Selektivní klamping při
roboticky asistované resekci ledviny. Ces Urol 2016, 20(4):257-258.
2. místo
Michal Balík, Josef Košina, Jiří Špaček, Slavomír Vachata, Jaroslav Pacovský, Petr Hušek, Lukáš Holub, Miloš
Broďák. Laparoskopická radikální cystektomie u muže - video 2015. Ces Urol 2016, 20(2):100-103
3. místo
Študent Vladimír ml., Hartmann Igor, Vidlář Aleš, Grepl Michal, Študent Vladimír. Roboticky asistovaná
resekce ledviny pro tumor. Ces Urol 2016, 20(1):13-15.
Kompletní výsledky ze všech kategorií jsou dostupné ZDE.

MUDr. Matoušková, prof. Hora a prof. Babjuk
s oceněnými z kategorie Původní vědecká práce
publikovaná v časopise s IF - zleva MUDr. Čapoun
(1. místo), MUDr. Brisuda (2. místo) a doc. Krhut
(3. místo)

MUDr. Matoušková, prof. Hora a prof. Babjuk s oceněnými
z kategorie Původní vědecká práce publikovaná v časopise
Česká urologie – zleva MUDr. Staník (1. místo),
MUDr. Š. Kudláčková (2. místo). Doc. Zachoval převzal
cenu za MUDr. Jarabáka

Prof. Babjuk, prof. Hora a MUDr. Matoušková
s výherci z kategorie Video publikované v časopise
Česká urologie – zleva prim. MUDr. Kočárek, MUDr.
Balík a MUDr. Študent ml
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Specializační vzdělávání v urologii v roce 2018
Na webových stránkách ČUS jsou informace o specializačním vzdělávání v příštím roce (ZDE).
Kromě důležitých termínů je zde uvedeno složení Specializační oborové rady a kontakty na oddělení
specializačního vzdělávání jednotlivých fakult.
Písemný test:
11. 5. 2018 v Brně
Ústní zkoušky:
21. – 22. 6. 2018
13. – 14. 12. 2018

3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha
2. LF UK a FN Motol, Praha

EBU In-Service Assessment 2018
Jak je již více než patnáctiletou tradicí European Board of Urology i v příštím roce pořádá In-Service
Assessment. Stejně jako minulý rok provedení je možné pouze on-line na internetu. Termín konání je ve
čtvrtek 1. a v pátek 2. března 2018, test v trvání 2 hodin v anglickém jazyce lze složit v průběhu obou dnů.
Pro příští rok ČUS organizuje pro všechny rezidenty pořádání těchto testů včetně jejich platby. Tato
podpora se netýká již atestovaných urologů.
Přihlášku prosím zašlete do 15. ledna 2018 elektronicky, včetně níže uvedené vyplněné tabulky na adresu
sekr@cus.cz. Údaje pro přihlášení k testu Vám budou zaslány mailem, uveďte proto mailovou adresu,
kterou používáte. Výsledky Vám budou zaslány písemně na uvedenou mailovou adresu.
Odkaz na tabulku pro Přihlášení k EBU In-Service Assessment (.xls)
Připravil MUDr. Aleš Petřík, Ph.D.

Zařazování lékařů do nástavbových oborů (certifikovaných kurzů)
I nadále je možné zařazování lékařů do nástavbových oborů (certifikovaných kurzů) dle dosud platné
vyhlášky č. 185/2009 Sb. V těchto případech bude vzdělávání lékařů probíhat podle posledních platných
vzdělávacích programů.
Tato možnost zařazovat do nástavbových oborů bude platit do doby vydání nové vyhlášky o nástavbových
obrech, která bude vydána v souvislosti s novelizací zákona č. 95/2004 Sb.

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. V letošním roce proběhlo
celkem 19 kurzů.
Stejně jako v minulém roce máme jednoznačnou pozitivní zpětnou vazbu jak ze strany lektorů, tak
účastníků. Proto se domníváme, že tento formát vzdělávání a sdílení zkušeností má smysl a chceme v jeho
pořádání pokračovat. Informace o kurzech plánovaných na rok 2018 budou členům ČUS sděleny
prostřednictvím mailingu začátkem příštího roku.
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Zájemci, kteří se v tomto roce na kurzy pro velký počet zájemců nedostali, budou do kurzů v roce 2018
zařazováni přednostně.
Přehled kurzů ŠFU, které proběhly v tomto roce, je k dispozici ZDE.

29. výroční setkání dětských urologů
Setkání se uskuteční 10. – 12. května 2017 horském hotelu Ondráš (Ostravice 957, 739 14).
Témata konference jsou:




Urologické příčiny hematurie dětského věku
Dysfunkce močového měchýře u dětí
Varia

Uzávěrka abstrakt je 28. února. 2018. Registrace je možná do 30. 4. 2018 na tomto odkazu:
https://hanzo.cz/vsdu/registrace

Podpora vzdělávacích aktivit
I v letošním roce klade výbor ČUS důraz na podporu vzdělávání rezidentů a mladých lékařů. V druhé
polovině roku byla doposud vyhlášena tato podpora:
Účast na 15th Meeting of the EAU Section of Oncological Urology (ESOU 2018), 26. - 28. ledna. 2018 v
Amsterdamu - výbor ČUS udělil podporu účasti na ESOU 2018 pěti žadatelům, kteří splňovali kritéria pro
podporu. Podpoření lékaři se aktivně zúčastní meetingu „3i Pathways“, který se uskuteční 8. března 2018
v hotelu Ibis v Praze.
Účast na 1st ESU-ESOU Masterclass on Non-Muscle-Invasive Bladder Cancer, 1. – 2. února 2018 v Praze.
Výbor ČUS udělil podporu účasti pěti žadatelům, kteří splňovali daná kritéria.

Nabídka krátkých stáží pro mladé urology na urologických klinikách na Slovensku, v
Polsku a Maďarsku
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.
V září absolvovala v rámci tohoto projektu stáž
v Maďarsku MUDr. Marcela Čechová z Urologické
kliniky 2. LF UK a FN Motol. Zprávu ze stáže si
můžete přečíst ZDE.
Lékaři z andrologického centra Urologické kliniky Semmelweisovy
Univerzity – zprava: přednostka kliniky prof. P. Nyirády,
MUDr. P. Riesz, sestra I. Kedves, prof. Z. Kopa a MUDr. M. Čechová
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Reakce ČUS na vznik České andrologické společnosti z.s.
Výbor České urologické společnosti byl osloven MUDr. Kubíčkem, spoluzakladatelem České andrologické
společnosti z.s., s žádostí o spolupráci s touto nově vzniklou společností.
Výbor ČUS připravil MUDr. Kubíčkovi odpověď v tomto znění:
Vážený pane doktore,
děkujeme za dopis i informaci.
Česká urologická společnost považuje problematiku andrologie za nedílnou součást obsahu oboru urologie.
V rámci společnosti se edukačními aktivitami velmi úspěšně a aktivně zabývá andrologická sekce, ve které
je dle našeho soudu dostatek prostoru pro případnou iniciativu kohokoliv ze členů České urologické
společnosti.
Nevidíme proto důvod pro zakládání nové společnosti, ani prostor pro další spolupráci.

Časopis Česká urologie 3 a 4/2017
V polovině října vyšlo třetí letošní číslo časopisu Česká urologie a tento týden vyšlo číslo poslední.
Aktuální číslo časopisu Česká urologie naleznete ZDE.

PR AKTIVITY
Mediální výstupy z 63. výroční konference ČUS a 17. ročníku EAU CEM
Mediálním partnerem obou odborných setkání byly noviny Medical Tribune, kde postupně vyjdou
rozhovory s prezidentem letošní výroční konference ČUS, prof. M. Horou, vědeckým sekretářem
konference CEM prof. M. Babjukem, operatérem live surgery MUDr. Petříkem, místopředsedy EAU prof.
Montorsim a prof. Sønksenem a s doc. Zachovalem, který představil společný projekt ČUS a VZP “časný
záchyt karcinomu prostaty”. Rozhovory naleznete také v elektronické podobě na www.tribune.cz:


Rozhovor v Medical tribune s prezidentem letošní konference, prof. MUDr. Milanem Horou, Ph.D.,
MBA



Rozhovor v Medical Tribune s prof. MUDr. Markem Babjukem, CSc., předsedou ČUS ČLS JEP a
vědeckým sekretářem EAU 17th Central European Meeting (CEM)
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Rozhovor v Medical tribune s as. MUDr. Alešem Petříkem, Ph.D., který byl jedním z operatérů live
surgery během 63. výroční konference ČUS ČLS JEP

Jihočeská televize odvysílala reportáž z živých přenosů z nemocnice České Budějovice. Reportáž je ke
zhlédnutí ZDE.

Tisková konference ČUS a AquaLife Institutu
26. září se v Praze uskutečnila tisková konference s názvem „Proč urologové varují před červenou a nad
obláčky se usmívají“. Za Českou urologickou společnost na tiskové konferenci vystoupila MUDr. M.
Matoušková, která hovořila na téma pravda a mýty o moči. Druhým řečníkem byl MUDr. A. Petřík, který
hovořil o ledvinových kamenech a zdraví ledvin.
Tisková zpráva je k dispozici ZDE.

MUDr. A. Petřík a MUDr. M. Matoušková na tiskové konferenci

Webové stránky ČUS
Nové webové stránky ČUS byly spuštěny v listopadu roku 2012. V srpnu loňského roku byl proveden
redesign stránek a stránky byly upraveny tak, aby byly responzivní pro mobilní zařízení, tj. chytré telefony a
tablety, z nichž naše stránky navštěvuje stále více uživatelů.
V lednu 2017 jsme zaznamenali doposud nejvyšší počet unikátních návštěv a to 17087 unikátních
návštěvníků našeho webu vůbec. Stejně tak i počet zobrazení našich stránek byl v lednu rekordní - 34702
zobrazení stránek.
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Děkujeme za podporu partnerům ČUS

Zlatý sponzor:

Stříbrný sponzor:

Bronzoví sponzoři:

Oficiální sponzoři:
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