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Úvodní slovo předsedy ČUS
Vážení kolegové, milí přátelé,
s koncem roku starého a příchodem nového je opět čas na krátké zamyšlení. Letos mi dovolte zamyšlení
trochu abstraktnější než obvykle, dokonce tak abstraktní, že se vlastně urologie vůbec netýká. Asi se
shodneme na tom, že žijeme ve zvláštní době - dosud platná pravidla jsou porušována, tabu běžně
prolamována, ztrácejí se priority, které byly dříve nezpochybnitelné, a co je nejhorší, přes ekonomickou
prosperitu nás obklopuje obecná nespokojenost, pro kterou vlastně nemáme kloudné vysvětlení.
Každá společnost, společenská skupina i každý jedinec má před sebou nějaké cíle. Cíl musí být logický, jeho
naplnění musí přinášet přínos danému subjektu, ale musí být také reálný. Obávám se, že s tou reálností
máme stále větší problémy - všestranně přehnané požadavky bez respektování reality (jak to dnes a denně
v nemocnicích vidíme) vedou nakonec jen k dokonalosti formální, ale k šlendriánu v detailech. Z druhého
pohledu nelze ani všem garantovat, že mohou dosáhnout stejného ekonomického i společenského
ocenění. Vede to nakonec k pocitům selhání a zklamání u těch, kteří zdánlivě úspěšní nebyli.
Stejně jako cíle, je však důležitá i cesta, která k nim vede. Velmi často si nakonec uvědomíme, že cesta,
která k cíli vedla, byla pro náš život (a hlavně uspokojení z něj) důležitější než vlastní cíl - její součástí jsou
každodenní strasti i radosti z drobných úspěchů a zážitků, ale hlavně komunikace s lidmi okolo nás, a to
nejen s těmi, co s námi souhlasí, ale i s našimi oponenty. Jako bychom na to zapomínali, hltáme velké
životní příběhy jiných v knihách i filmech, ale sami si života a jeho peripetií užít nedokážeme. Ještě horší je,
že na to zapomínají i političtí představitelé. Všem je slibováno skoro vše, pokud možno za nic a hned, místo
diskuse jsou názorové skupiny označovány nálepkami jako je "kavárna" nebo "pseudoelita" a k úrovni
chování ke svému okolí se raději ani nebudu vyjadřovat.
Věřím, že urologická komunita bude i nadále určitou výjimkou - tedy že se budeme i v budoucnu rádi vídat
(třeba na výročních konferencích nebo i jinde), budeme si užívat společných chvil, rádi spolu diskutovat a
chovat se k sobě slušně i přes názorové rozpory. Snad v tom duchu proběhnou i volby do výboru ČUS.
Myslím však, že bylo dost filozofování, vlastně to přehnaně intelektuální tlachání také moc rád nemám.
Takže příště zase o těch výsledcích :-)).
Přeji Vám všem krásné Vánoce v kruhu těch, co je máte nejraději, stejně jako mnoho štěstí, zdraví a
úspěchů v roce 2019.
Váš
Marko Babjuk
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AKTUALITY ZE SPOLEČNOSTI
64. výroční konference ČUS ČLS JEP, 17. – 19. 10. 2018
Po 6 letech se výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP vrátila opět do Ostravy. V
multifunkční hale GONG v Dolní oblasti Vítkovic se sešlo na této vrcholné domácí odborné urologické akci
více než pět stovek urologů a více než 200 zdravotních sester pracujících v urologii.
Hned na úvod konference si připomněli účastníci sté výročí narození prof. Eduarda Hradce a prof. Jana
Kučery, významných osobností, které přispěli významnou měrou k formování moderní české urologie.
Pozvání na konferenci přijali i významní zahraničení hosté – zejména člen exekutivy Evropské urologické
společnosti prof. Sonksen z Dánska, předseda Polské urologické společnosti prof. Chlosta, zakladatel
funkční urologie prof. Abrams z Velké Británie a další, kteří ozdobili kongres svými „state of the art“
přednáškami na vynikající úrovni.
Tak jako v předchozích letech byla mezi účastníky kongresu hodně slyšet slovenština, což jen dokumentuje
dlouhodobě velmi dobré vztahy mezi českými a slovenskými urology a přítomnost slovenských rezidentů
dává naději, že se současná nadstandardní spolupráce přenese i do další nastupující generace.
V rámci odborného programu bylo prezentováno celkem 126 originálních sdělení, 15 přehledových
přednášek, 2 edukační kurzy České akademie urologie, kurz Evropské školy urologie a 3 satelitní sympózia,
samostatný odborný program byl připraven i pro zdravotní sestry. Velký zájem byl rovněž o praktické kurzy
základů laparoskopie. Tradiční součástí konference byly i letos přímé přenosy z operačních sálů, v rámci
nichž měli účastníci možnost sledovat operaci striktury močové trubice s užitím bukálního štěpu z Fakultní
nemocnice Ostrava. Přenos byl doplněn diskuzí členů panelu expertů, kteří komentovali nejenom postup
výkonu na operačním sále, ale i prezentované kazuistiky.
Na bohatý odborný program navazovaly samozřejmě i neformální diskuze, setkávání s kolegy a přáteli a
navazování nových kontaktů. Celá konference se nesla ve velmi přátelském, uvolněném a neformálním
duchu. Určitě je možno říci, že 64. výroční konference ČUS v Ostravě úspěšně navázala na konference
minulé a důstojně reprezentovala současnou úroveň našeho oboru.
doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D., prezident 64. výroční konference ČUS ČLS JEP
Fotografie z ostravské výroční konference můžete vidět ve fotogalerii na webových stránkách ČUS ZDE.
Postery z letošní výroční konference najdete také na webových stránkách ČUS ZDE.

Prof. J. Soensken z Dánska při EAU lecture
„Where are we in male infertility in 2018“

Prim. P. Stránský z Urologické kliniky FN Plzeň, tutor
„Hands on training“ kurzů
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Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA 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, vědecko-výzkumném, pedagogickém, organizačním, a to doma i v
zahraničí. Medaile E. Hradce byla 17. října 2018 během setkání významných hostů konference
v Technickém muzeu Tatra Kopřivnice předána Dr.h.c. prof. MUDr. Jánu Brezovi, DrSc., MHA z Bratislavy.

Prof. MUDr. J. Breza děkuje za udělení medaile prof. E. Hradce

Noví čestní členové České urologické společnosti
Výbor České urologické společnosti udělil během ostravské výroční konference dvě nová čestná členství ve
společnosti. Toto ocenění se uděluje významným osobnostem, které přispěly k rozvoji české urologie. Řady
čestných členů se rozrostly o prim. MUDr. Lumíra Domese z Kroměříže a prim. MUDr. Karla Mainera, Ph.D.
ze Vsetína.

Prim. MUDr. L. Domes (na fotce vlevo první zprava) a prim. MUDr. K. Mainer (na fotce vpravo druhý zprava) děkují za
udělení čestného členství
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Plenární schůze ČUS ČLS JEP
Během výroční konference proběhla 17. 10. 2018 plenární schůze České urologické společnosti, které se
zúčastnilo téměř 100 členů ČUS ČLS JEP. Členská základna během schůze odsouhlasila hospodaření
společnosti a schválila činnost výboru v uplynulém funkčním období.
Zápis z plenární schůze je publikován na webových stránkách ČUS ZDE.

Zápisy ze schůzí výboru ČUS konaných 26. září, 17. října a 28. listopadu 2018
Na webových stránkách ČUS jsou k dispozici zápisy ze zářijové, říjnové a listopadové schůze výboru České
urologické společnosti:
Zápis ze schůze výboru ČUS 26. 9. 2018
Zápis ze schůze výboru 17. 10. 2018
Zápis ze schůze výboru 28. 11. 2018

Schůze výboru 17. 10. 2018 v Ostravě a 28. 11. 2018 v Praze na Ladronce

100 let od narození prof. MUDr. Eduarda Hradce, DrSc. a prof. MUDr. Jana Kučery,
DrSc.
Na podzim toho roku připadla výročí 100 let od narození prof. MUDr. E. Hradce DrSc. z Prahy a prof. MUDr.
J. Kučery, DrSc. z Olomouce. Oba přispěli významnou měrou k formování moderní české urologie.
Na webových stránkách cus.cz jsou publikovány texty k výročí obou těchto osobností české urologie:
Vzpomínka k nedožitému 100. výročí narození prof. MUDr. Eduarda Hradce, DrSc.
Vzpomínka na pana profesora MUDr. Jana Kučeru, DrSc. u příležitosti jeho nedožitých 100. narozenin

Prof. MUDr. Eduard Hradec, DrSc.

Prof. MUDr. Jan Kučera, DrSc.
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Twitter ČUS
I nadále výbor ČUS podporuje komunikaci členů společnosti na Twitteru.
Podrobný návod pro používání Twitteru pro začátečníky i pokročilé byl členům ČUS zasílán formou seriálu
„Jak na Twitter“. Všechny díly jsou publikovány na webových stránkách ČUS: http://www.cus.cz/proodborniky/twitter-cus/
Nejvíce aktivit podporujících Twitter jste mohli zaznamenat na výroční konferenci v Ostravě. Pro účastníky
byly připravené noviny #uroczech news se zajímavostmi z dění na Twitteru, fungoval live tweeting, na
stánku Twitter ČUS bylo možno vyhledat pomoc profesionálů při zřízení twitterového účtu, atd. Pro aktivní
uživatele této sociální sítě byly připraveny drobné upomínkové předměty s logem Twitter ČUS.

Twitterový příspěvek prof. M. Hory z výroční konference ČUS

Karikatura členů výboru ČUS z novin #uroczech news

Na společenském večeru v rámci výroční
konference byly v ostravském Trojhalí vyhlášeny
výsledky dlouhodobé soutěže o nejlepší tweety
s hashtagem #uroczech (tweety publikované od
1. 1. 2018 do začátku výroční konference ČUS
2018, celá pravidla soutěže jsou ZDE).
Všem výhercům gratulujeme!
1. cena: Chytré hodinky Garmin Vivoactive 3 –
@Peter_Beniac: MUDr. Peter Beniač. MUDr.
Beniač věnoval svoji cenu 18letému pacientovi
s onkologickou diagnózou.
2. cena: Sluchátka Apple AirPods –
@MUDrJanNovak: MUDr. Jan Novák
3. až 5. cena: Chytrý hrnek Ember–
@JoanaDoCarmoSi: MUDr. Joana Do Carmo Silva
– @VladaStudent: MUDr. Vladimír Študent
–@mkuca11: Martin Kučera
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Volby do výboru společnosti ČUS ČLS JEP
Na plenární schůzi, která se uskutečnila 18. 10. 2017, byla schválena změna stanov - konkrétně došlo ke
schválení voleb korespondenčním nebo elektronickým způsobem. Výbor ČUS ČLS JEP následně odsouhlasil
na schůzi 26. 9. 2018, že příští volby do výboru ČUS proběhnou elektronicky.
Prosíme proto všechny 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).
Elektronické volby zajišťuje pro jednotlivé organizační složky Česká lékařská společnost.
- vstup k volebním formulářům je umožněn pouze z e-mailových adres registrovaných v databázi ČLS JEP
- pouze na tyto adresy budou zaslány přístupové údaje k volbám (heslo)
- je ošetřeno, aby každý člen společnosti hlasoval pouze 1x (systém neumožní opakovanou volbu z jedné
e-mailové adresy)
- on-line volební systém gReception pro el. volby využilo přes 20 organizačních složek ČLS JEP
Harmonogram termínů voleb v roce 2019 je následující:
₋ výzva k registraci k volbám a 1. kolu voleb - 9. 4. 2019
₋ výzva ke 2. kolu voleb - 3. 9. 2019
₋ do 3. 10. 2019 bude znám výsledek voleb
Volební komise bude pracovat ve složení MUDr. Michael Janský (předseda), prim. MUDr. Karel Mainer,
Ph.D., prim. MUDr. Pavla Toufarová, Ph.D.

(Uro)logické kroky ke zdraví, 28. 9. 2018, park Ladronka, Praha 6
V rámci letošního Urology week, který propaguje urologii mezi laickou veřejností, Česká urologická
společnost uspořádala společensko-osvětové odpoledne s názvem (Uro)logické kroky ke zdraví. Účastníci
z řad laické veřejnosti se mohli přímo od přítomných lékařů dozvědět více o urologických onemocněních a
možnostech prevence.
Podrobnosti o akci jsou na samostatných webových stránkách https://urologickekroky.cz/. Je zde
publikována i zpráva z akce a fotogalerie.
Výbor ČUS ČLS JEP děkuje as. M. Matouškové a agentuře Alveda s.r.o. za realizaci této vzdělávací aktivity
pro laickou veřejnost, zároveň děkuje za aktivní účast 25 členů ČUS (z toho 19 rezidentů), kteří byli během
celého odpoledne příchozím k dispozici na jednotlivých stanovištích. Jako poděkování byl všem dvaceti
zájemcům z řad účastnících se členů ČUS uhrazen registrační poplatek na lednovou konferenci 16th
Meeting of the EAU Section of Oncological Urology (ESOU 2019).

Rezidenti ČUS na pražské Ladronce s maskotem (URO)logických kroků ke zdraví, Urináškem
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VZDĚLÁVÁNÍ
Atestace v oboru urologie na 2. LF UK, 13. 12. 2018
K prosincovým atestacím, které byly organizovány 2. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy, bylo přihlášeno
10 uchazečů. Jeden z uchazečů u atestační zkoušky neuspěl. Všem devíti úspěšným uchazečům srdečně
gratulujeme!
Podrobnosti o průběhu atestace jsou na webových stránkách ČUS ZDE.

Specializační vzdělávání v urologii v roce 2019
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:
10. 5. 2019

LF UK a FN Hradec Králové

Ústní zkoušky:
13. – 14. 6. 2019
3. 12. 2019

1. LF UK a VFN, Praha
LF MU a FN Brno

Soutěž ČUS o nejlepší vědecké publikace za rok 2017
17. října 2018 proběhlo na plenární schůzi, která se uskutečnila během 64. Výroční konference ČUS ČLS JEP
v Ostravě, předání cen o nejlepší vědecké publikace za rok 2017. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 14
publikací ve čtyřech kategoriích. V kategorii A bylo hodnoceno šest publikací, v kategorii B dvě publikace,
v kategorii C jedna a v kategorii D 5 publikací. Seznam prací přihlášených do soutěže je k dispozici ZDE.
Komise pro udílení cen ČUS o nejlepší vědeckou publikaci byla složena z 26 členů, na sekretariát ČUS
dorazilo 21 obálek s hodnocením. Vyřazeno bylo jedno hodnocení z důvodu doručení po termínu uzávěrky,
který byl 31. 8. 2018. Komise složená z pověřeného člena výboru ČUS, revizní komise ČUS a zástupce
sekretariátu ČUS zasedala 7. září 2018. Komise z došlých hodnocení sestavila konečné pořadí dle Pravidel
pro udílení cen ČUS za nejlepší vědecké publikace. Výbor ČUS ČLS JEP děkuje všem členům Komise pro
udílení cen ČUS za aktivní přístup.
Výsledky soutěže jsou následující:
 Kategorie A – Původní vědecká práce publikovaná v časopise s IF
1. místo
Student V Jr, Vidlar A, Grepl M, Hartmann I, Buresova E, Student V. Advanced Reconstruction of
Vesicourethral Support (ARVUS) during Robot-assisted Radical Prostatectomy: One-year Functional
Outcomes in a Two-group Randomised. Eur Urol. 2017 May;71(5):822-830. doi:
10.1016/j.eururo.2016.05.032. IF 17,58
2. místo
Krhut J, Tintera J, Bilkova K, Holy P, Zachoval R, Zvara P, Blok B. Brain activity on fMRI associated with
urinary bladder filling in patients with a complete spinal cord injury. NeurourolUrodyn 2017; 36(1): 155159. IF 3,28
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3. místo
Fedorko M, Juracek J, Stanik M, Svoboda M, Poprach A, Buchler T, Pacik D, Dolezel J, Slaby O. Detection of
let-7 miRNAs in urine supernatant as potential diagnostic approach in non-metastatic clear-cell renal cell
carcinoma. Biochem Med. 2017; 27(2): 411-417. IF 3,051
 Kategorie B – Původní vědecká práce publikovaná v časopise Česká urologie
1. místo
Šárka Kudláčková, Milan Král, Daniela Kurfürstová, František Záťura, František Hruška, Igor Hartmann,
Vladimír Študent. Role multiparametrické magnetické rezonance v režimu active surveillance karcinomu
prostaty . Ces Urol 2017; 21(3):225–230
2. místo
Vojtěch Fiala, Roman Sobotka, Zuzana Vaľová, Michal Pešl, Tomáš Hradec, Tomáš Hanuš, Otakar Čapoun.
Zkušenosti s použitím indexu zdraví prostaty v klinické praxi. Ces Urol 2017, 21(4):284-288
 Monografie nebo postgraduální učební text (rozsahu min. 50 stran, s ISBN) (kategorie C):
1. místo
Matoušková, T. Svoboda a kol. Multimodální přístup k nádorům močového měchýře a prostaty. ISBN 97880-7471-206-7
 Kategorie D – Video publikované v časopise Česká urologie
1. místo
Petr Macek, Michal Fanta, Michael Pešl, Michal Mára, Vojtěch Fiala, Květoslav Novák, Tomáš Hanuš.
Varianty laparoskopické reimplantace močovodu. Ces Urol 2017, 21(1):16-19
2. místo
Milan Hora, Viktor Eret, Blanka Drápelová, Petr Stránský, Tomáš Pitra, Kristýna Procházková, Jiří Ferda,
Ondřej Hes. Retroperitoneoskopická resekce tumoru ledviny – video (Retroperitoneoscopic kidney tumour
resection – video). Ces Urol 2017, 21(1):13-15
3. místo
Markéta Matějková, Darina Pacigová, Ágnes Juhász, Milan Čermák, Jiří Kočárek. Využití flexibilní
nefroskopie k extrakci urolitiázy při laparoskopické a roboticky asistované pyeloplastice. Ces Urol 2017,
21(2):119-12
Kompletní výsledky jsou uvedeny na webových stránkách ČUS ZDE.

Škola funkční urologie 2019
Sekce urodynamiky, neurourologie a urogynekologie ČUS (SUNU) pod záštitou ČUS a ČAU připravila i pro
rok 2019 Školu funkční urologie (ŠFU). Kurzy ŠFU umožňují získat teoretické i praktické znalosti a
dovednosti. Důraz je kladen především na možnost neformálního předávání zkušeností, proto je počet
účastníků kurzu omezen. Mentory kurzů jsou zkušení odborníci nominovaní SUNU. Cílovou skupinou jsou
všichni urologové se zájmem o problematiku funkční urologie. Přestože je obsahová náplň kurzů vytvářena
zejména s ohledem na potřeby mladých urologů, v žádném případě nemohou být kurzy ŠFU chápány jako
náhrada nebo konkurence povinných kurzů v rámci specializačního vzdělávání. Účast na kurzech je
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bezplatná, cestovní náklady si hradí účastníci kurzu. Vzhledem k tomu, že v minulém roce nebyli
z kapacitních důvodů zařazení do kurzů všichni zájemci, rozhodla se SUNU umožnit jim přednostní
registraci.
Registrace 2019












Zájemci o účast na kurzech Školy funkční urologie se mohou od 14. 1. 2019 hlásit na
http://www.cus.cz/pro-odborniky/vzdelavani/skola-funkcni-urologie-2019/registracni-formularskola-funkcni-urologie-2019/
Registrace zájemců o účast na kurzech konaných v 1. pololetí 2019 bude zahájena 14. 1. 2019
v 14:00 hod. a ukončena dne 31. 1. 2019 ve 14:00
Registrace zájemců o účast na kurzech konaných v 2. pololetí 2019 bude zahájena 3. 6 2019 v 14:00
hod. a ukončena dne 21. 6. 2019 ve 14:00
Zájemci o kurzy, kteří se přihlásili na kurzy v r. 2018 a z kapacitních důvodů jejich přihláška nebyla
akceptována, budou kontaktování sekretariátem ČUS a bude jim umožněna přednostní registrace
na tyto kurzy v období od 7. 1. 2019 do 11. 1. 2019
Místa na jednotlivých kurzech budou obsazována na základě pořadí registrací
Všichni účastníci budou po dosažení maximálního počtu účastníků kurzu nebo po uzavření
registrace informováni mailingem cestou sekretariátu ČUS
V případě dotazů nebo nejasností stran jednotlivých kurzů je možno kontaktovat buď sekretariát
ČUS (sekr@cus.cz), nebo přímo jednotlivé mentory na jejich e-mailových adresách
Urologové, kteří se v tomto roce na kurzy pro velký počet zájemců nedostanou, budou v příštím
období opět zařazováni přednostně
Bližší informace o Škole funkční urologie naleznou zájemci na http://www.cus.cz/proodborniky/vzdelavani/skola-funkcni-urologie-2019/

Semináře „Nové pohledy na léčbu metastatického karcinomu prostaty“
V termínu od 5. 4. do 21. 11. 2018 proběhl již čtvrtý ročník cyklu krajských seminářů se zaměřením na léčbu
metastatického karcinomu prostaty. Semináře, kterých se po celé České republice uskutečnilo celkem osm
(v Praze, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Plzni, Olomouci, Hradci Králové, Brně a v Ostravě) pořádala
Česká urologická společnost ČLS JEP s podporou České onkologické společnosti ČLS JEP.
Tato vzdělávací akce, které se zúčastnilo 281 lékařů, se uskutečnila díky podpoře společnosti Janssen-Cilag
s.r.o. Cyklus seminářů věnovaný léčbě karcinomu prostaty se uskuteční i v příštím roce.

Seminář v Brně 18. 9. 2018
(vlevo předsedající brněnského semináře prof. D. Pacík)

Seminář v Ostravě 21. 11. 2018
(vpředu předsedající ostravského semináře doc. J. Krhut)
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Semináře „Novinky v léčbě a diagnostice karcinomu ledviny a močového měchýře“
V letošním roce proběhl ještě druhý cyklus krajských seminářů, zaměřený na nové poznatky v diagnostice a
léčbě karcinomu ledviny a močového měchýře. Pořadatelem seminářů byla Česká urologická společnost
ČLS JEP. Seminářů, které se uskutečnily v Brně, Pardubicích, Olomouci a v Praze se zúčastnilo 151 lékařů.
Tato vzdělávací akce se uskutečnila díky podpoře společností Ipsen Pharma o.s. a Roche s.r.o. Obě
společnosti podpoří konání seminářů na téma léčby karcinomu ledviny a močového měchýře v roce 2019.

Prof. K. Odrážka na pardubickém semináři 4. 4. 2018

Prof. M. Hora na pražském semináři 22. 11. 2018

Jarní edukační urologické sympózium (JEUS 2019), 12. – 13. 4. 2019
Dovolte, abychom Vás jménem organizátorů pozvali k účasti na dalším ročníku Jarního edukačního
urologického sympózia (JEUS) České urologické společnosti konaném tentokrát na západě Čech,
v Karlových Varech. A nyní pár slov k myšlence JEUS. Jedním ze základních cílů České urologické společnosti
ČLS JEP (ČUS) je kontinuální vzdělávání urologů. Nás všech, ale samozřejmě nejvíce nastupující mladé
generace. Tradičně nejvýznamnější akcí je Výroční konference ČUS, kde jsou prezentovány prioritně
výsledky vědeckých aktivit jednotlivých pracovišť ve formě původních prací a jen spíše okrajově je tam
věnován prostor edukačním akcím. JEUS se snaží zaplnit mezeru v systematickém vzdělávání v urologii a to
zejména v těch oblastech, které nejsou zastoupeny na jiných odborných akcích. JEUS se chce stát i
platformou pro neformální setkání urologů v příjemném prostředí. Oslovit má jak kolegy pracující zejména
u lůžka, tak kolegy ze sféry převážně ambulantní. A u řady kolegů se úspěšně snoubí práce u lůžka s prací
v privátní ambulantní sféře. Ale urologie v rovině odborné je koneckonců jen jedna. Zaměření na rezidenty
není jen v obci posluchačské, ale je snaha aktivně rezidenty do akce zapojit i jako organizátory a
přednášející. Oživením teoretické edukace budou opět „hands-on“ tréninky zaměřené opět na flexibilní
ureteroskopii a biopsii prostaty včetně softwarové fúzní. Těšíme se na vaši účast jak pasivní, tak aktivní ve
formě živé diskuze po přednáškách.
Na shledanou v Karlových Varech na jaře 2019
prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA
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Pozvánka na JEUS 2019 – i formou karikatury z novin #uroczech news

Jarní vzdělávací aktivity sekcí ČUS
Na jaře příštího roku proběhnou tradiční vzdělávací akce sekcí České urologické společnosti:
 30. výroční setkání dětských urologů, 17. – 18. 5. 2019, Lékařský dům, Praha 2
 Komplexní novinky v onkourologii, 24. – 25. 5. 2019, Hotel Angelo, Praha 5
 III. Ostravské urologicko-neurologické sympózium, 30. – 31. 5. 2019, Hotel ParkInn, Ostrava
Pozvánky na vzdělávací akce sekcí ČUS naleznete v příloze bulletinu.

7. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy, 7. 6. 2019
Urologická klinika FN Hradec Králové pořádá 7. června 2019 další ročník video-semináře. Uskuteční se ve
Výukovém centru Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové.

65. výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP, 16. – 18. 10. 2019
Příští výroční konferenci ČUS ČLS JEP bude hostit Praha. Prezident výroční konference, prof. MUDr. Marek
Babjuk, CSc., s vědeckým výborem už nyní připravují zajímavý program této tradiční odborné akce.
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EBU In-Service Assessment 2019
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 7. a v pátek 8. března 2019, 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.
Pro přihlášku prosím zašlete do 15. ledna 2019 elektronicky níže uvedenou vyplněnou tabulku na adresu
sekr@cus.cz. Údaje pro přihlášení k testu Vám budou zaslány mailem, uveďte proto mailovou adresu,
kterou používáte. Výsledky Vám budou zaslány příští rok také mailem.
Odkaz na tabulku pro Přihlášení k EBU In-Service Assessment 2019 (.xls)
MUDr. Aleš Petřík, Ph.D.

Časopis Česká urologie 3/2018 a 4/2018
V druhé polovině tohoto roku vyšla další dvě čísla časopisu Česká urologie.
Archiv časopisu a aktuální číslo České urologie naleznete ZDE.

INFORMACE PRO PRAXI
Program časného záchytu karcinomu prostaty u populace mužů v dispenzární péči po
onkologických onemocněních
Cílem projektu je v praxi ověřit možnost zavedení programu časného záchytu karcinomu prostaty u osob v
dispenzární péči po onkologických onemocněních. Projekt realizuje ÚZIS ČR, jakožto garant Národního
akčního plánu č. 7, odborným garantem projektu jsou doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. a prof. MUDr.
Marek Babjuk, CSc.
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V rámci projektu budou osloveni pacienti, kteří jsou vyléčení z jiného solidního nádoru. Bude jim nabídnuta
možnost prevence karcinomu prostaty. V Krajském onkologickém centru bude pacientům 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 je stále ještě možnost se do projektu aktivně zapojit - hledáme spolupracující urologické ambulance
v blízkosti KOC, kam by mohl být, v případě rizikové hladiny PSA, pacient cíleně odeslán na specializované
urologické vyšetření. Spolupracující urolog potvrdí nebo vyvrátí riziko rakoviny prostaty a navrhne
provedení biopsie a následně doporučí léčbu.
Na spolupracující urologické pracoviště máme následující požadavky:
• Poskytovatel zdravotních služeb v oboru urologie
• Schopnost zajistit přednostní vyšetření odeslaného počtu pacientů v rámci projektu
• Provést vstupní pohovor s pacientem, záznam do CRF a zajistit podepsání informovaného souhlasu
 Zajistit komplexní urologické vyšetření, včetně ultrazvukového vyšetření
 Zajistit vyšetření celkového PSA, fPSA, tPSA, proPSA a PHI v akreditované laboratoři
 Pracoviště rutinně provádí biopsie prostaty nebo spolupracuje s pracovištěm, které biopsie rutinně
provádí
Účast v projektu je finančně ohodnocená, bude realizována formou DPP a její výše se bude odvíjet od
uskutečněného počtu návštěv.
V případě, že budete mít zájem o zapojení do projektu, přihlaste se prosím na adresu sekr@cus.cz
nejpozději do pátku 4. 1. 2019.

Indikační omezení úhrady – změny u léčivého přípravku tamsulosin
V současné době je platné omezení u alfablokátorů: „Alfuzosin, tamsulosin a silodosin je hrazen pro léčbu
symptomů dolních močových cest na podkladě benigní hyperplazie prostaty na dobu šesti měsíců.
Pokračování léčby je možné na základě kontroly účinnosti léčby, kterou provádí po šesti měsících vždy
specialista, který přípravek indikoval.“ Podání v jiných indikacích (stejně jako u dalších léčivých přípravků)
se stalo předmětem kontroly zdravotních pojišťoven v roce 2018. U tamsulosinu byly cílem revizí regulace
při podání u dvou okruhů - ureterolitiáza a podání u žen, tedy aplikace mimo platné omezení (BPH).
Zástupci výboru České urologické společnosti opakovaně jednali s VZP. Na podkladě EBM došlo k dohodě s
plátcem o rozšíření preskripčního omezení u pacientů s ureterolitiázou k vypuzovací léčbě na dobu 30 dní.
Přes opakovaná jednání jsme nedospěli k rozšíření limitace pro podání u žen. V takovém případě
doporučuji před zahájením léčby požádat revizního lékaře zdravotní pojišťovny o úhradu se zdůvodněním
podle §16 zákona 378/2007 Sb. Tento postup zabrání penalizaci za léčbu off label a mimo indikační
omezení.
Míša Matoušková

Evidence pacientů s komplikacemi po protonové léčbě
V současné době platí pro možnost úhrady protonové radioterapie po schválení KOC (Komplexního
onkologického centra) podle doporučení SROBF (Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky) ČLS JEP.
Protonovou terapii jako alternativu k fotonovému záření u dospělých pacientů lze zvážit v těchto
případech:
▪ vybrané nádory CNS (především chordomy a nádory baze lební) a paranazálních dutin, nelze-li fotonovou
technikou zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů)
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▪ nádory oka, např. melanom uvey, nelze-li fotonovou technikou zajistit ochranu optických drah
druhostranného oka,
▪ lokalizovaný hepatocelulární karcinom indikovaný ke kurativní radioterapii, nelze-li fotonovou technikou
zajistit přiměřenou ochranu zdravých tkání a orgánů,
▪ nemožnost dodržení dávkových limitů na zdravé tkáně i v případě použití moderních technik fotonové
radioterapie (IMRT, stereotaktická radioterapie, radiochirurgie).
Každá léčba je spojena s možnými nežádoucími účinky. Pro jejich zhodnocení jsou důležitá data, ne vždy
však jsou dostupná (například pro vzdálenost bydliště) pracovišti, které léčbu poskytlo. Abychom měli pak
možnost jejich hodnocení u protonové léčby, doporučuje SROBF jako garant radiační onkologie jejich
shromažďování na jedné adrese, a to doc. MUDr. Martina Doležala, Ph.D. z Multiscanu v Pardubicích, tedy
KOC Pardubice.
Pokud tedy máte pacienta s nežádoucím rozsahem postižení v rámci GIT, GUT či jiné toxicity, prosím,
kontaktujte doc. Doležala (e-mail: dolezelm@email.cz) nebo prim. Matouškovou (e-mail:
matouskova@urocentrum.cz) ohledně dalšího postupu tak, abychom se nedopustili postupu v nesouladu
s GDPR.
Míša Matoušková

Fluorochinolonová antibiotika – omezení používání potvrzeno
Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) přezkoumala závažné, invalidizující a potenciálně trvalé
nežádoucí účinky chinolonových a fluorochinolonových antibiotik podávaných celkově (ústy, injekčně)
nebo inhalačně. Výbor pro humánní léčivé přípravky (CHMP) potvrdil, že používání FQ antibiotik má být
omezeno pouze na případy, kdy přínosy léčby převýší nově prokázané riziko. FQ jsou spojeny s
dlouhodobými (až měsíce nebo roky trvajícími), závažnými, invalidizujícími a potenciálně ireverzibilními
nežádoucími účinky postihujícími několik, někdy i více systémů, orgánů a smyslů. Mezi závažné nežádoucí
účinky patří zánět či ruptura šlachy, artralgie, bolest končetin, porucha chůze, neuropatie projevující se
parestézií, deprese, výrazná únava, poruchy spánku a poškození sluchu, zraku, chuti a čichu. Uvedené
nežádoucí účinky se mohou vyskytovat v kombinaci a vést k závažné poruše kvality života pacientů.
Fluorochinolonová antibiotika se nemají používat:
 k léčbě infekcí, které se mohou zlepšit i bez antibiotické léčby nebo nejsou závažné (např. infekce
horních cest dýchacích);
 k léčbě nebakteriálních infekcí, například nebakteriální chronické prostatitidy;
 k prevenci cestovatelského průjmu nebo opakujících se močových infekcí;
 k léčbě mírných nebo středně závažných infekcí kromě situací, kdy nemohou být použita jiná, běžně
doporučovaná antibiotika;
 u pacientů, kteří měli dříve závažné nežádoucí účinky po léčbě fluorochinolonovými nebo
chinolonovými antibiotiky
Fluorochinolony mají být používány se zvláštní opatrností u starších osob, pacientů s onemocněním ledvin,
po transplantaci orgánů a u pacientů užívajících kortikosteroidy, protože tito pacienti mají vyšší riziko
poškození šlach.
Fluorochinolony však nadále zůstávají důležitými antibiotiky pro léčbu závažných infekcí, jako je např.
pyelonefritida či komplikované močové infekce, akutní bakteriální prostatitida, komunitní pneumonie,
tuberkulóza, komplikované infekce kůže a podkoží, kostí a kloubů, závažné gastrointestinální či
intraabdominální infekce, infekce u imunokompromitovaných pacientů. Přínosy a rizika fluorochinolonů
budou nadále průběžně sledovány a účinnost nových opatření směřujících ke snížení jejich nevhodného
používání bude vyhodnocena provedením studie využití léků (drug utilisation study), která se zaměří na
zkoumání změn v předepisování této skupiny antibiotik.
Podrobné informace o používání fluorochinolonových antibiotik jsou na webu ČUS ZDE.
Míša Matoušková
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Webové stránky ČUS
Webové stránky ČUS v té podobě, jak je nyní znáte, byly spuštěny v listopadu roku 2012. Před rokem byl
proveden jejich redesign a stránky byly upraveny tak, aby byly responzivní pro mobilní zařízení, tj. chytré
telefony a tablety, z nichž naše stránky navštěvuje v posledních měsících už více než polovina uživatelů.
V listopadu tohoto roku jsme zaznamenali doposud nejvyšší počet unikátních návštěv a to 21027
unikátních návštěvníků našeho webu vůbec. V říjnu 2018 byl počet rekordní počet zobrazení stránek –
38415 zobrazení.
Vývoj návštěvnosti cus.cz
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Děkujeme za podporu partnerům ČUS
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