Zápis ze zasedání výboru ČUS – videokonference 15. 4. 2020
Přítomni: prof. Babjuk, prim.Belej, prof. Broďák, MUDr. Broul, prof. Hora, doc. Krhut,
as. Matoušková, as. Petřík, prof. Zachoval, prim. Zámečník
Omluveni: doc. Doležel, doc. Veselý
Host: MUDr. Vojtěch Novák (zástupce Sekce rezidentů ČUS)
Za sekretariát ČUS: Bc. Čápová, Mgr. Črepová
Prof. Zachoval zahajuje třetí distanční schůzi výboru ČUS.
Členové výboru a revizní komise diskutují následující body:
Vzdělávací akce:
o

Výroční konference ČUS 2020
- registrační systém je od dnešního dne upravený tak, aby byla poptávka ubytování
zaslaná přímo konkrétnímu ubytovacímu zařízení. Nyní bude ještě do konce týdne
probíhat testovací režim.
- as. Petřík informuje o rozpočtu na AV techniku během konference a na přenos „live
surgery“. Výbor odsouhlasil kvalitnější 3D přenos.
- doc. Krhut společně se sekretariátem připraví text mailingu k registraci. Deadline pro
zaslání abstrakt bude 30. června. Registrace bude spuštěna v pondělí 20. dubna.
- doc. Krhut navrhuje pozvat tyto tradiční zahraniční hosty – výbor Slovenské urologické
společnosti + 10 rezidentů ze Slovenska, předsedu Polské urologické společnosti,
předsedu Maďarské urologické společnosti. Členové výboru dále navrhují pozvat prof.
Stefana de Wachtera (Antverpy, Belgie) a prof. Andrease Skolarikose (Atény, Řecko)
- prof. Babjuk již pozval prof. Arnulfa Stenzla (Tübingen, Německo), který pozvání přijal
a přednese EAU lecture
- pozvání čestných členů ČUS sekretariát zajistí do konce dubna
- as. Petřík informuje, že smlouva mezi pořádající agenturou a ČLS JEP je již připravena
k podpisu
- výbor připraví nominace na čestná členství v ČUS a nositele medaile prof. E. Hradce

o

Specializační vzdělávání - atestace, kmenové zkoušky, kurzy specializačního
vzdělávání
- prof. Zachoval interpretuje informace od doc. Veselého, který se z účasti na dnešní
schůzi omluvil:
- kmenové zkoušky v dikci jednotlivých fakult budou probíhat v náhradních termínech
- s rozvolňováním režimu vládních opatření se zvažuje, že kmenové zkoušky odložené
až na červen a červenec se opět posunou na dřívější termín, např. na květen
- aktuální stav týkající se kmenových zkoušek a kurzů se stále mění, rezidenti jsou v
kontaktu s pořádajícími fakultami
- prof. Hora informuje o aktualitách v souvislosti s květnovými atestacemi. Zatím zůstává
v platnosti doporučení prof. Prymuly pro KOR, aby se praktické zkoušky nekonaly.
- prof. Babjuk přidává informaci ohledně certifikovaného kurzu Onkourologie, 24. 4.
proběhne v rámci IPVZ webinář Onkourologie IV. Je také naplánovaný termín atestační
zkoušky, na kterou se zatím přihlásil jeden zájemce.

o

Vzdělávací akce pořádané nebo podporované ČUS – květen a červen 2020
- sekretariát osloví pořadatele vzdělávacích akcí, které by se měly konat v průběhu
května. Na příští schůzi výboru bude prezentován aktualizovaný přehled včetně
informace o zrušení či přesunu akcí na jiný termín.
- prof. Babjuk informoval členy výboru o tom, že letošní konference Komplexní novinky
v onkourologii se uskuteční v online formátu

Andrologie:

-

-

Koncepce oboru andrologie
prof. Zachoval děkuje prim. Zámečníkovi a prof. Horovi za přípravu koncepce a průvodního
dopisu
členové výboru dokument připomínkují a požadují doplnění:
- doc. Krhut navrhuje doplnění role androloga při péči o pacienty po míšní lézi
- prof. Zachoval navrhuje doplnění základů andrologické implantologie o penilní implantát
- as. Petřík navrhuje doplnit v textu, který se týká náplně oboru andrologie, aby v případě
onemocnění varlat včetně nádorů a onemocnění prostaty (hyperplazie, karcinom) byla
doplněna formulace, že výše zmiňované souvisí s andrologickou problematikou
prim. Zámečník připomínky zapracuje do 22. 4., kdy bude koncepce předložena výboru
k finálnímu odsouhlasení

Dětská urologie:
- prim. Zámečník do příští schůze výboru zjistí, v jakém stavu je aktuálně koncepce dětské
urologie. Návrh vzdělávacího programu výbor řešil na konci loňského roku.

Rezidenti:

-

-

Volby do vedení sekce rezidentů
zástupce rezidentů MUDr. V. Novák informuje o volbách do sekce rezidentů. Termín pro
přihlášení kandidátů byl posunutý do 15. 4. Nyní jsou přihlášeni 3 zájemci (MUDr. B.
Žemličková a MUDr. O. Příman z Urologické kliniky FN Motol a MUDr. A. Veselá
z Urologické kliniky FN Plzeň). MUDr. Novák navrhuje, aby byli pro zachování kontinuity
ve volbách zvoleni 2 zástupci.
MUDr. Novák ve spolupráci s Mgr. Črepovou připraví do příští schůze výboru plán a časový
harmonogram voleb. Zvolení zástupci by se měli zúčastnit červnové schůze výboru.

Ekonomické aspekty:

-

-

Firma Quickseal: ambulantní analýza PSA
prof. Zachoval prezentuje nabídku firmy Quickseal, která nabízí rychlou ambulantní
analýzu celkového PSA. Společnost by měla zájem o spolupráci s ČUS.
výbor požaduje doplnění všech dostupných certifikátů a odborné literatury, které k tomuto
typu vyšetření existují. Dále bude firma požádána o stanovisko České společnosti klinické
biochemie, existuje-li.
komunikací s firmou Quickseal byla pověřena as. Matoušková

Výbor věnoval vzpomínku MUDr. Janě Louženské, která působila na Urologické klinice 1. LF
UK a VFN. Zemřela 13. 4. 2020.
Příští on-line setkání výboru ČUS proběhne ve středu 22. 4. od 15 hod. Organizátor as. Petřík.

