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Vážení kolegové, milí přátelé,
dovolte, abych vás všechny pozdravil s vrcholícím létem. Pro mne je to celkem příjemné období, protože se
nekonají žádné schůze a počet příchozích e-mailů se radikálně snižuje, byť bohužel nuly nedosahuje. Přesto
je ale čas se alespoň trochu zamyslet nad vším, co děláme, nad smyslem i racionalitou řady aktivit i kroků.
České zdravotnictví dramaticky ohrožuje personální nedostatek. Jistě vás tím tvrzením nijak nepřekvapím.
Překvapivý je jen jeho rozsah a komplexní charakter. Chybí totiž nejen sestry a lékaři, ale v řadě oborů i
kvalitní primáři nebo přednostové klinik naplňující požadované předpoklady a chybí dokonce i
charakterově a odborně kvalitní manažeři schopní řídit nemocnice (a nová vlna zveřejněných skandálů z
pražských nemocnic je toho jen důkazem a důsledkem).
Jsou jistě obory mnohem bolestněji postižené než urologie, ale to neznamená, že by se nás nedostatek
lékařů a sester netýkal a že by nás neohrožoval.
Příčiny jsou jistě mnohé. Vidíme celospolečenské trendy směřující k snižování zájmu nejen o medicínské
obory, ale vlastně o všechny činnosti spojené s nutností obtížného studia, s potřebou manuální zručnosti,
psychické odolnosti a hlavně každodenní těžké práce. Chybou samozřejmě bylo umělé navýšení požadavků
na vysokoškolský titul v řadě profesí, kde dříve VŠ vzdělání požadováno nebylo, což má za následek nárůst
různých pochybných vysokých škol a umělé rozšíření nabídky pro mladé gymnazisty. Řada mladých lidí si
tak hledá logicky snadnější životní cestu, než je kariéra lékaře. V systému státního školství s jedním předem
daným a omezeným budgetem to navíc vede k jeho rozptýlení mezi mnoho subjektů a k současné tristní
ekonomické situaci většiny vysokých škol včetně těch kvalitních.
Ale systém ztrácí i ty, co studium medicíny zdárně absolvují. Podfinancované lékařské fakulty jen obtížně
zatraktivňují studium, špatně placení učitelé mají ve svých prioritách výuku až daleko za jinými,
medicínskými nebo soukromými, aktivitami. Celé to nevytváří radostnou a tvůrčí atmosféru a v kombinaci s
informacemi od starších kolegů o situaci po nástupu na oddělení to vede k odchodu řady lékařů do
zahraničí okamžitě po ukončení studia - dle mých odhadů o tom vážně uvažuje zhruba 15-20 % promujících
na naší lékařské fakultě.
Realitu života a práce mladých lékařů, ale i sester vám nemusím popisovat, asi to všichni znáte. Špatná
ekonomická a personální situace nemocnic, špatná organizace práce včetně úplné rezignace na
administrativní zázemí pro lékaře (které se táhne už od dob budování socializmu), chyby v nastavení
vzdělávacích programů, nesmyslné a komplikující požadavky na administrativu, nesmysly spojené s
ochranou osobních dat přímo kolidující s podstatou zdravotnické práce - to vše vede k přepracování,
špatné náladě a v konečném důsledku k dalším odchodům do zahraničí nebo do jiných oblastí lidské
činnosti.
Otázkou je, co s tím může dělat odborná společnost, respektive její vedení. Při absenci jakékoliv výkonné
pravomoci samozřejmě jen málo, ale i o to málo se musíme pokusit. Naší možností je hlavně ovlivňovat
nastavení některých podmínek a vytváření prostředí, které bude rozvoj oboru podporovat nebo jej nebude
alespoň zbytečně blokovat.
Můžeme ovlivnit (byť finální rozhodnutí je na straně úředníků) požadavky kladené na akreditaci
jednotlivých oddělení i podmínky požadované v rámci specializačního vzdělávání. Je třeba hledat rozumný
kompromis mezi dostatečně vysoko nastavenou laťkou (její přílišné snížení by v budoucnu vedlo k ztrátě
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prestiže a atraktivity oboru) a racionalitou požadavků (jejich nereálnost by vedla k ztrátě dostupnosti a
průchodnosti systému se všemi důsledky). Dle našeho soudu by měla být do vzdělávání určitým způsobem
zapojena všechna samostatná urologická oddělení. Požadavky na atestanta musí být sice přísné (jeho
znalosti a schopnosti by měly být kompatibilní s jinými vyspělými zeměmi), ale splnitelné bez nutnosti
fixlování v počtech výkonů, stážích apod.
Dalším důležitým faktorem, který nepřímo ovlivňuje i personální situaci, je přístup k širokému spektru
moderních forem léčby a jejich adekvátní úhrada. Činí to obor atraktivním z řady důvodů. Stávající výbor se
této situaci systematicky věnuje a věřím, že se v posledních letech podařilo řady úspěchů dosáhnout a řadu
nespravedlností, vzniklých váhavým přístupem předchozích generací, alespoň částečně napravit. Snažíme
se v tomto směru chovat prozíravě, což se odráží v aktivním přístupu k tvorbě nového DRG systému - snad
to v budoucnu oceníme.
Hlavním úkolem odborné společnosti je zajištění přísunu informací o aktuálních trendech v diagnostice a
léčbě, zajištění adekvátního spektra edukačních aktivit, kvalitní výroční konference atraktivní pro účastníky
i spolupracující firmy nebo PR aktivit zaměřených na odbornou i laickou veřejnost. I to v konečném
důsledku ovlivňuje atraktivitu oboru i spokojenost jednotlivých lékařů. Jak se to daří, je na vašem
posouzení.
Ve výsledku se v posledních letech daří ustálit počet nově atestovaných lékařů a zdá se mi, že zájem o obor
stoupá i mezi absolventy lékařských fakult. I tak je ale urologů stále málo, zvláště v některých oblastech,
věřím, že se to do budoucna podaří zlepšit.
Těším se na setkání s většinou z vás v Ostravě na výroční konferenci. Organizátoři se jako každoročně
snažili připravit atraktivní odborný i společenský program. Věřím, že se nám podaří připravit i rámcovou
analýzu o výsledcích léčby lokalizovaného karcinomu prostaty v ČR, jejíž výsledky bychom chtěli v Ostravě
představit. Pálí nás to z důvodu konkurence jiných léčebných modalit.
Takže přijeďte do Ostravy!
Přeji všem krásné léto a nezapomeňte - ČUS je i na Twitteru! Účet: @CUS_CLS_JEP
Váš
Marko Babjuk

AKTUALITY ZE SPOLEČNOSTI
64. výroční konference ČUS ČLS JEP, 17. – 19. 10. 2018
Po šesti letech se vrcholná vědecká akce naší
odborné společnosti vrací do moravskoslezské
metropole. Letos budou do odborného programu
na úvod každé sekce nově zařazeny „state of the
art“ přednášky, ve kterých by renomovaní domácí
i zahraniční odborníci měli přehledně shrnout
vývoj v jednotlivých segmentech našeho oboru za
uplynulých 6 let. Další vyzvané přednášky
účastníci vyslechnou v rámci úvodního bloku od
našich hostů ze zemí středoevropského regionu.
Těšíme se i na další významné zahraniční hosty
včetně špiček Evropské urologické společnosti a
především milé přátele ze Slovenska. Účastníci

konference samozřejmě nepřijdou ani o už
tradiční živé přenosy z operačních sálů (letos
věnované problematice chirurgické léčby striktur
uretry), edukační kurzy České akademie urologie,
satelitní sympózia a kurz Evropské školy urologie
(ESU). Ten bude letos věnován problematice
správné indikace a interpretace výsledků
urodynamických vyšetření s důrazem na praktické
aspekty z klinické praxe. V rámci doprovodné
výstavy se budete moci seznámit s novinkami
v oblasti farmakologické léčby a zdravotnické
techniky v urologii. A nebudou chybět ani
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oblíbené „hands-on“ tréningy v laparoskopii a
endoskopii.
Jen málokteré město v naší zemi změnilo
v posledním desetiletí svoji tvář tak výrazně jako
právě Ostrava. Zdaleka již není jen umouněným
městem plným kouřících komínů a těžních věží,
ale zvolna se mění v moderní metropoli
ambiciózního regionu. Na druhé straně si však
stále ještě zachovává značnou část svého
jedinečného genia loci. Vždy sem přicházeli lidé,
aby zde uplatnili své schopnosti a dovednosti a
zároveň, aby se zde učili nové věci. Proto věřím,
že Ostrava bude tím pravým místem pro naše
setkání a že se Vám zde bude líbit.

1. obrazová informace
k 64. výroční konferenci ČUS

Těším se na viděnou v Ostravě.
doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D., prezident 64. výroční
konference ČUS ČLS JEP
Registrace na konferenci je možná přes on-line
registrační formulář (ZDE).
Informace o výroční konferenci průběžně
publikujeme na profilu ČUS na Twitteru pod
hashtagem konference #CUS18, na webových
stránkách ČUS a na webových stránkách agentury
Hanzo, která konferenci organizačně zajišťuje:
https://www.hanzo.cz/cus

Kontrolní den v ostravském Gongu 21. 12. 2017. Na fotografii
zleva: doc. J. Krhut, as. A. Petřík a J. Lapeš z agentury Hanzo.

Jarní edukační sympózium (JEUS), 13. – 14. 4. 2018
Jedním ze základních cílů České urologické společnosti ČLS JEP (ČUS) je kontinuální vzdělávání urologů. I
přes širokou nabídku vzdělávacích aktivit se výbor České urologické společnosti rozhodl uspořádat
edukační sympózium, kde by byly urologům prezentovány souhrnně nové trendy v oboru. Program byl
připraven tak, aby oslovil jak urology pracující u lůžka, tak kolegy pracující v ambulantní složce. Zájemci
měli rovněž možnost nácviku praktických dovedností v oblasti flexibilní ureteroskopie a biopsie prostaty v
rámci oblíbených individuálních „hands-on“ tréningů pod vedením zkušených mentorů. Součástí programu
byl i workshop „Twitter v urologii“, který zájemcům umožňoval praktické seznámení s touto moderní
sociální sítí.
Účastníci sympózia, kterých se sjelo více než 130 z celé republiky, oceňovali především vysokou odbornou
úroveň prezentací, ale zároveň neformální atmosféru celého setkání. Příjemně překvapila i vysoká účast
rezidentů a mladých urologů.
Vzhledem k velmi pozitivním ohlasům se již nyní můžeme těšit na další ročník Jarního edukačního
urologického sympózia, které se bude konat 12. - 13. 4. 2019 v hotelu Ambassador v Karlových Varech.
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Všechny podrobnosti o přípravách a programu sympózia můžete sledovat na webových stránkách ČUS a na
Twitteru pod hashtagem #JEUS19.
Fotogalerie z letošního sympózia je dostupná na webových stránkách ČUS ZDE na momentky zachycené
samotnými účastníky sympózia se můžete podívat na Twitteru pod hashtagem #JEUS18.
doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D., odborný garant JEUS 2018

Doc. M. Broďák a doc. J. Krhut, moderátoři bloku Pro praxi II

Hands-on trénink, doc. F. Záťura jako lektor

Zápisy ze schůzí výboru ČUS konaných 14. února, 13. dubna a 20. června 2018
Na webových stránkách ČUS jsou k dispozici zápisy z únorové, dubnové a červnové schůze výboru České
urologické společnosti:
Zápis ze schůze výboru ČUS z 14. 2. 2018
Zápis ze schůze výboru ČUS z 13. 4. 2018
Zápis ze schůze výboru ČUS z 20. 6. 2018

Schůze výboru ČUS 13. 4. 2018, jako host se zúčastnil i předseda Slovenské urologické společnosti
doc. MUDr. Ivan Minčík. Ph.D.

Semináře „Nové pohledy na léčbu metastatického karcinomu prostaty“
Od dubna do listopadu tohoto roku probíhá již čtvrtý ročník cyklu vzdělávacích seminářů věnovaný
karcinomu prostaty. Zde je přehled termínů a míst konání i s odkazy na pozvánky na webových stránkách
ČUS:
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Termín
5. 4.
10. 4.
17. 4.
9. 5.
13. 6.
17. 9.
18. 9.
21. 11.

Město
Praha

Místo konání
Konferenční centrum PricewaterhouseCoopers
České Budějovice Hotel Budweis
Ústí nad Labem
Hotel Větruše
Plzeň
Hotel Purkmistr
Olomouc
Clarion hotel
Hradec Králové
Nové Adalbertinum
Brno
Hotel Continental

Odkaz na pozvánku
Pozvánka Praha
Pozvánka České Budějovice
Pozvánka Ústí nad Labem
Pozvánka Plzeň
Pozvánka Olomouc
Pozvánka Hradec Králové
Pozvánka Brno

Ostrava

k dispozici později

Hotel Park Inn

Semináře jsou pořádány dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. Účastníci obdrží potvrzení o účasti a 2 kredity
v rámci celoživotního vzdělávání lékařů. Registrace je možná na adrese sekretariátu ČUS sekr@cus.cz.

Prof. M. Hora, prim. J. Pokorný a MUDr. T. Svoboda
na semináři v Plzni 9. 5. 2018

As. M. Matoušková, MUDr. J. Vančurová a as. A. Petřík
na semináři v Č. Budějovicích 10. 4. 2018

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
29. výroční setkání dětských urologů, 10. – 12. 5. 2018
Tradiční setkání dětských urologů se uskutečnilo
v hotelu Ondráš v Ostravici. Diskutovány byly
urologické příčiny makroskopické hematurie u
dětí, dysfunkce močového měchýře u dětí a varia
dětské urologie a blízkých oborů.
V rámci setkání byl zvolen nový předseda sekce
dětské urologie ČUS (na dvouleté období) MUDr. Marcel Drlík z Urologické kliniky 1. LF UK a
VFN v Praze.
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Zpráva z letošního výročního setkání dětských
urologů je dostupná ZDE.

Další setkání pediatrické sekce ČUS proběhne
17. – 18. 5. 2019 v okolí Prahy.

Konference Komplexní novinky v onkourologii (KNOU 2018), 25. – 26. 5. 2018
Třetí ročník konference KNOU se již tradičně konal na pražském Andělu a přestože termín kolidoval
s dalšími kongresy či semináři v rámci našeho oboru, našlo si na KNOU cestu více jak 130 účastníků.
Většinou sekcí se stejně jako v přecházejících letech táhla hlavní myšlenka celého programu, a to je důraz
na kooperaci urologů a onkologů v léčbě urologických malignit. Součástí letošního ročníku byly opět
workshopy, tentokrát na téma MRI-TRUS fúze prostaty a intravezikální termochemoterapie nádorů
močového měchýře.
Během konference byly natáčeny rozhovory s významnými hosty pro KNOU TV, na záznamy z letošního
ročníku i těch předcházejících se můžete podívat ZDE. Více informací z dění na letošním KNOU je možné
získat na Twitteru pod hashtagem #KNOU18.
Příští ročník konference KNOU se uskuteční 24. - 25. 5. 2019.

Natáčení rozhovoru pro KNOU TV. Prof. J. Fínek, prof. L. Petruželka a prof. M. Babjuk (zleva)

Workshop sekce SUNU – Pokroky v urogynekologii a léčbě močové inkontinence, 31. 5. – 1. 6. 2018
Urologické
oddělení Nemocnice
v Kyjově
pořádalo v Kyjově už 5. ročník workshopu sekce
SUNU. Jednotlivé bloky odborného programu se
věnovaly konzervativní i operační léčbě
v urogynekologii, klinickým a zobrazovacím
vyšetřovacím metodám u prolapsů pánevního
dna, kazuistikám a variím.
Sekce SUNU zve již nyní všechny zájemce na 3.
Ostravské neurourologické sympózium, které
proběhne 30. - 31. 5. 2019.
Odborný garant workshopu, prim. M. Krhovský,
prezentuje zásadní význam dodržování předepsaných
pravidel pro úspěšnou rekonstrukci pánevního dna
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6. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy
V kongresovém centru hotelu Černigov v Hradci
Králové se 27. dubna 2018 uskutečnil již tradiční 6.
ročník video-semináře, který přilákal více než stovku
účastníků. Pořadatelům z Urologické kliniky LF UK a
FN Hradec Králové se ve spolupráci s Aesculap
akademií podařilo připravit zajímavý program,
tentokrát zaměřený na tato tři hlavní témata – tipy a
triky v minimálně invazivní i otevřené operativě,
komplikace operačních výkonů a jejich řešení a nové
operační metody nebo nové technologie
v operativě.
Organizátoři si dovolují pozvat všechny zájemce na
příští ročník semináře, který proběhne v Hradci
Králové 12. 4. 2019.

6. český video-seminář, přednáška prof. A. Haese
z Hamburku s názvem Robot assisted radical
prostatectomy – the state of the art in 2018

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

Soutěž ČUS o nejlepší vědecké publikace za rok 2017
Výbor České urologické společnosti ČLS JEP vyhlašuje i v tomto roce soutěž o nejlepší vědecké publikace za
uplynulý rok.
Soutěž je vyhlašována v následujících kategoriích:
A Původní vědecká práce publikovaná v časopise s IF
B Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie
C Monografie nebo postgraduální učební text (rozsah min. 50 stran, s ISBN)
D Video publikované v časopise Česká urologie, případně v zahraničním recenzovaném nebo
impaktovaném časopise
Do soutěže bylo možné přihlásit práce, které byly publikovány od 1. 1. do 31. 12. předchozího roku alespoň
v elektronické podobě (e-pub ahead). První autor práce musí být členem ČUS a aktivním urologem
působícím v ČR.
Uzávěrka soutěže byla 1. července 2018. Obecné podmínky soutěže jsou k dispozici na webových stránkách
ČUS ZDE.
Výsledky soutěže budou vyhlášeny 17. 10. 2018 na členské schůzi ČUS v rámci letošní výroční konference
v Ostravě.

(Uro)logické kroky ke zdraví, 28. 9. 2018, park Ladronka, Praha 6
Letošní Urology week, který propaguje urologii mezi laickou veřejností, se uskuteční ve dnech 24. - 28. 9.
2018. Česká urologická společnost se rozhodla aktivně zapojit. V rámci této evropské iniciativy proběhne
společensko-odborné odpoledne 28. 9.2018 v Praze na Ladronce pod názvem (Uro)logické kroky ke zdraví,
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osvětová akce pro laickou veřejnost věnovaná informovanosti o urologických onemocněních a možnostem
prevence.
Více o akci se dozvíte na webových stránkách https://urologickekroky.cz/. Vítáme všechny, kteří se budou
chtít zúčastnit a popřípadě i aktivně se do programu zapojit, stejně jako mladí kolegové z pražských i
mimopražských nemocnic a ambulancí. V případě Vašeho zájmu a případných podnětů kontaktujte
Mgr. Črepovou nebo MUDr. Matouškovou.
Akce bude propagována v mediích a ordinacích praktických lékařů, přesto bych Vás požádala, abyste
informace o akci zveřejnili i ve svých ordinacích a na pracovištích. Každý tak může přispět k úspěchu akce a
propagaci urologie jako oboru.
as. MUDr. Michaela Matoušková

Náhled grafiky z webové stránky www.urologickekroky.cz

INFORMACE PRO PRAXI
Projekt Časný záchyt karcinomu prostaty u pacientů sledovaných pro jiné nádory
V rámci tohoto projektu budou osloveni pacienti, kteří jsou vyléčení z jiného solidního nádoru. Bude jim
nabídnuta možnost prevence karcinomu prostaty. V Krajském onkologickém centru pacientům bude
stanovena hladina PSA, u cca 10 % by na základě výsledků PSA proběhla další urologická vyšetření (biopsie
atd.). Plánuje se oslovení cca 6000 mužů ve věku 50 – 70 let.
Projekt byl spuštěn na jaře tohoto roku a je financován z programu „Zaměstnanost“ Ministerstva práce a
sociálních věcí za podpory fondů EU. Kromě ČUS na projektu spolupracuje také Česká onkologická
společnost a Ministerstvo zdravotnictví ČR. Nyní probíhá přípravná fáze, o dalším vývoji budeme
informovat.
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Projekt VZP - Časný záchyt karcinomu prostaty pro roky 2017- 2018
Od loňského podzimu pokračuje projekt České
urologické společnosti ČLS JEP a VZP "Časný
záchyt karcinomu prostaty". Do projektu, který
VZP v rámci svých preventivních programů nabízí
svým klientům, se zapojilo 64 pracovišť z celé
České republiky. Doposud bylo v rámci tohoto
programu, který probíhá až do listopadu
letošního roku, vyšetřeno přes 230 pacientů.
Veškeré základní informace o projektu naleznete
na webových stránkách ČUS ZDE.
Vpravo je náhled letáku, který připravila VZP pro
své klienty.

Podání tamsulosinu v indikacích off label
Na základě četných podnětů z řad urologů po revizích zdravotních pojišťoven o dodržování preskripčních limitací se
zástupci výboru ČUS zúčastnili několika jednání na ředitelství VZP. Jednání zahrnulo dva indikační okruhy, a to podání
tamsulosinu v rámci vypuzovací léčby při ureterolitiáze a podání tamsulosinu u žen. Zástupci ČUS a VZP podepsali
dne 12. 6. 2018 Dohodu na postupu při posuzování úhradových podmínek u léčivých přípravků s účinnou látkou
tamsulosin (G04CA02). Na jejím základě bude akceptována úhrada v případě léčby nemocných s ureterolitiázou
(diagnóza N201) v rámci vypuzovací fáze při konzervativní léčbě litiázy na dobu 4 týdnů. O podání u žen zatím
nedošlo k dohodě, jednání pokračují.
Upozorňuji, že i nadále je třeba věnovat pozornost preskripčním limitacím u jednotlivých léčivých přípravků. Pokud je
léčivý přípravek podán off label nebo mimo limitace zdravotních pojišťoven, je vhodné předem projednat s revizním
lékařem zdravotní pojišťovny. Tak je možné předejít případným finančním sankcím za jejich nedodržování.

připravila: as. MUDr. Michaela Matoušková
9

Zápis z jednání mezi zástupci SROBF, ČOS a VZP – problematika schvalování protonové
terapie
Dne 10. 1. 2018 proběhlo jednání mezi zástupci SROBF, ČOS a VZP, které se týkalo problematiky přesného a
věcného vymezení schvalování protonové terapie – nastavení pravidel a jednotnost postupu při
schvalování úhrady. Na jednání byl odsouhlasen postup při indikaci a administraci pro protonovou terapii,
který je platný od 1. března 2018.
Závěry jednání byly přílohou zápisu jednání výboru ČOS dne 30. 1. 2018. Odkaz na zápis ZDE.

VZDĚLÁVÁNÍ
Atestace v oboru urologie na 3. LF UK, 21. – 21. 6. 2018
Červnové atestace byly organizovány 3. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. K atestaci bylo původně
přihlášeno 9 uchazečů. Vlastní atestační zkoušky se zúčastnilo 8 lékařů, z nichž 7 prospělo, a 1 neprospěl.
Všem úspěšným absolventům gratulujeme!

Škola funkční urologie
I v letošním roce připravila Sekce urodynamiky,
neurourologie a urogynekologie ČUS pod záštitou
ČUS a ČAU kurzy Školy funkční urologie (ŠFU). Pro
velký zájem proběhne celkem 21 kurzů na
urologických pracovištích po celé České republice.
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 projektu ŠFU a kurzech, které
probíhají v tomto roce, jsou k dispozici ZDE.

Účastníci kurzů ŠFU obdrží certifikát o účasti
a kredity do systému celoživotního vzdělávání

Podpora vzdělávacích aktivit
Jednou z priorit výboru ČUS je podpora vzdělávání rezidentů a mladých lékařů. V první polovině roku 2018
byly podpořeny tyto aktivity:
 15th Meeting of the EAU Section of Oncological Urology (ESOU 2018), 26. - 28. 1. 2018 v
Amsterdamu - výbor ČUS udělil podporu účasti na ESOU 2018 pěti účastníkům, kteří splňovali
kritéria pro podporu (částka 128.773 Kč z prostředků ČUS).
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 Junior membership v EAU - výbor ČUS podpořil všechny rezidenty, kteří požádali o uhrazení junior
membership v EAU. Celkem se o podporu přihlásilo 92 rezidentů (částka 3.450 EUR z prostředků
ČUS).
 Podpora účasti na 1st ESU-ESOU Masterclass on Non-Muscle-Invasive Bladder Cancer. 1. – 2. 2. 2018
v Praze – výbor ČUS podpořil účast 5 zájemců o problematiku kurzu.
 Podpora účasti na 33rd Annual EAU Congress, 16. - 20. 3. 2018 v Kodani – výbor ČUS podpořil
účast 10 členů společnosti (7 rezidentů nebo Ph.D. studentů a 3 výherci soutěže z CEM 2017, kteří
reprezentovali ČUS v rámci odborného programu konference EAU). Podpora byla stanovena až do
výše 30.000 Kč na jednoho účastníka.
 EBU In-Service Assessment 2018 - k vykonání testu se přihlásilo 55 rezidentů, přitom 7 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.
 25. výroční konference Slovenské urologické společnosti, 6. – 8. 6. 2018, Tále – v rámci reciproční
spolupráce ČUS a SUS nabídka 10 míst pro české rezidenty
 18th Central European Meeting (CEM 2018), 12. 10. 2018, Cluj-Napoca (Rumunsko) – výbor ČUS
podpořil účast 11 členů společnosti. Podpora byla stanovena až do výše 15.000 Kč na jednoho
účastníka.

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 1/2018 a 2/2018
V tomto roce vyšla zatím dvě čísla již 22. ročníku časopisu Česká urologie.
Archiv časopisu a aktuální číslo České urologie naleznete ZDE.
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PR AKTIVITY

ČUS na Twitteru
Výbor České urologické společnosti i nadále podporuje komunikaci členů společnosti a dalších zájemců o
urologii na Twitteru. Podrobné informace o Twitteru jsou publikovány na webových stránkách ČUS.
Konkrétně zde naleznete:
 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 o nejlepší #uroczech tweet roku 2018
Výbor České urologické společnosti ČLS JEP vyhlásil dlouhodobou soutěž o nejlepší tweety s hashtagem
#uroczech – platí pro tweety publikované od 1. 1. 2018 do začátku výroční konference ČUS 2018.
Pro vítěze jsou připraveny zajímavé ceny: chytré hodinky, sluchátka a chytré hrnky.
Celá pravidla soutěže naleznete na webových stránkách ČUS ZDE.

MUDr. Eliška Rychtáriková s 1. cenou
z loňské soutěže Twitter ČUS
(telefon iPhone 7; 32 GB)

MUDr. Aleš Vidlář, MUDr. Jan Šarapatka
a MUDr. Vladimír Študent, jr. v loňské soutěži
vyhráli powerbanky 20100mAh
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