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Vážené kolegyně, vážení kolegové,
i letos se sejdeme na Výroční konferenci pouze ve virtuálním prostoru. Všichni jsme se jistě již těšili na její tradiční prezenční
formát, ale bohužel situace stále není taková, abychom mohli garantovat bezpečný a kvalitní průběh případné „živé“ konference.
Díky zkušenostem z minulého roku však už naštěstí víme, že i v on-line formátu může být naše konference odborně kvalitní,
obsahově pestrá a zajímavá pro všechny urology.
Věříme, že odborný program, který jsme pro Vás připravili, pokrývá atraktivní formou urologii v celé její šíři. Jedním z jeho
vrcholů bude nepochybně přednáška a následná diskuze s prof. Maria Jose Ribal Capparós z Barcelony, která je nejen jednou
z nejvýraznějších postav současné evropské onkourologie, držitelkou ceny Matula Award, ale i aktuální předsedkyní EAU
Guidelines Office. Velký prostor bude letos věnován robotické urologii, protože jsme svědky toho, že její role neustále roste
a musíme se jako společnost připravit na další rozšiřování portfolia robotických výkonů v blízké budoucnosti. Tradiční edukační
kurz ČAU bude letos zaměřen na poněkud opomíjenou problematiku hormonů v diagnostice a léčbě urologických onemocnění
mimo oblast karcinomu prostaty. Bloky jednotlivých sekcí budou prezentovat nejen přijaté odborné příspěvky z jednotlivých
pracovišť, ale i přehledové přednášky a diskuze k aktuálním tématům. Odborný program doplní i letos řada satelitních sympózií
a stejně jako v minulém roce Vás všechny zveme rovněž k návštěvě virtuální výstavy firem působících v našem oboru.
Budeme rádi, když se připojíte.
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Registrace
67. výroční konference ČUS ČLS JEP se koná v on-line formátu.
Účast na konferenci bude možná jen pro registrované. Registraci provedete vyplněním
a odesláním formuláře na webových stránkách www.cus.cz. Po dokončení registrace a uhrazení registračního poplatku
Vám budou na email doručeny přístupy k živému vysílání.
Registrační poplatky pro účast na konferenci jsou následující:

Člen ČUS, SUS

500 Kč

Nečlen ČUS, SUS

1.000 Kč

Zdravotní sestra

ZDARMA

Ekonomicky neaktivní*

ZDARMA

* Ekonomicky neaktivní jsou např. důchodci, invalidé, lékařky na rodičovské dovolené.
Všechny uvedené ceny jsou vč. DPH. Poplatky lze uhradit bankovním převodem nebo prostřednictvím platební brány GoPay.

Jak se připojit
Všichni registrovaní účastníci dostanou před termínem konání mailem podrobné pokyny pro sledování živého vysílání.
Akreditace, certifikáty
Konference je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a bude zařazena do kreditního systému vzdělávání České
asociace sester. Potvrzení o účasti bude odesláno mailem po skončení konference.
Abstrakta, e-postery a videa
Začátkem října budou na webových stránkách konference www.cus2021.cz dostupná abstrakta konference, e-postery
a videa přijatá do odborného programu konference.
Vzdělávací akce má charakter postgraduálního vzdělávání a je garantována ČLS JEP ve spolupráci s ČLK (ohodnocena kredity) jako akce kontinuálního vzdělávání.

Organizační zajištění:
Event manager:
Mgr. Veronika Črepová
tel.: +420 774 557 416
e-mail: crepova@4educa.cz
Obchodní zastoupení:
Bc. Alice Čápová
tel.: +420 777 444 471
e-mail: capova@cus.cz

Středa 20. 10.
11:45 – 11:50 Zahájení konference
Krhut J., Študent V.
11:50 – 12:35 Edukační kurz Endourologie – Současné možnosti terapie cystolitiázy
Petřík A.
12:35 – 12:40 Reklamní pauza
12:40 – 13:10 Andrologie
Bittner L., Novák J., Zámečník L.
- Řešení plastické indurace penisu v době bez kolagenázy (Bittner L.)
- COVID-19 a andrologie (Novák J.)
13:10 – 13:15 Reklamní pauza
13:15 – 14:00	Satelitní sympózium Ipsen Pharma: Postavení androgen deprivační terapie
v současné léčbě karcinomu prostaty – kazuistická sdělení
Čapoun O., Katolická J., Veselý Š.
14:00 – 14:10 Reklamní pauza
14:10 – 14:55 Onkourologie I
Veselý Š.
14:55 – 15:05 Reklamní pauza
15:05 – 16:35 Méně obvyklé výkony v robotické chirurgii
Hora M.
16:35 – 16:40 Reklamní pauza
16:40 – 17:25	Satelitní sympózium Janssen-Cilag: Pokročilý karcinom prostaty - Jednejte včas
Babjuk M., Fedorko M., Matoušková M., Staník M., Zachoval R.
17:25 – 17:30 Reklamní pauza
17:30 – 18:00 Litiáza: Pyelolitiáza 20 mm jaký postup léčby zvolit?
Havránek E., Hradec T., Král M., Petřík A.
18:00 – 18:05 Reklamní pauza
18:05 – 19:05 Satelitní sympózium Astellas Pharma: Nové možnosti léčby pro pacienty s mHSPC
Katolická J., Matoušková M.
19:05 – 19:15 Reklamní pauza
19:15 – 20:00 Přednáška SUS, přednáška PTU, předání ocenění ČUS
Babjuk M., Hora M., Matoušková M., Zachoval R.
- Přednáška SUS: Paradigmy súčasných názorov na liečbu lokalizovaného high risk
karcinómu prostaty (Minčík I.)
- PTU lecture: Laparoscopic vs. robot assisted cystectomy in bladder cancer
patients (Chlosta P.)

Čtvrtek 21. 10.
11:30 – 11:35 Zahájení 2. dne konference
11:35 – 12:50 Přednášky partnerů konference
11:35 – 11:50 	Komerční prezentace B.Braun: Edukace dětí a rodičů v oblasti čisté intermitentní
katetrizace a balónkového klyzma (Bártová P., Drlík M., Trachta J.)
11:50 – 12:02 Komerční prezentace Beckman Coulter: PHI v klinické praxi (Stejskal J.)
12:02 – 12:12 	Komerční prezentace Elva Pharma: Warning time u darifenacinu – současné
zkušenosti (Krhut J.)
12:12 – 12:22 	Komerční prezentace Hartmann Rico: Novinky v legislativě spojené s inkontinencí
(Civín J.)
12:22 – 12:32 	Komerční prezentace Sandoz: Zkušenosti s podáváním depotního leuprorelinu
v léčbě karcinomu prostaty (Mrkos D.)
12:32 – 12:50 	Komerční prezentace Pfizer: Bavencio – Zásadní milník v léčbě uroteliálního
karcinomu (Matoušková M.)
12:50 – 13:00 Reklamní pauza
13:00 – 13:45	Edukační kurz České akademie urologie: Hormony v urologii
Hartmann I., Krhut J., Zámečník L.
- Hormony v diagnostice a léčbě v andrologii (Zámečník L.)
- Co by měl urolog vědět o endokrinologii nadledvin (Hartmann I.)
- Hormony v diagnostice a léčbě v ženské urologii (Krhut J.)
13:45 – 13:50 Reklamní pauza
13:50 – 14:35	Satelitní sympózium Bayer: Mezioborová spolupráce v diagnostice a léčbě
pacientů s nmCRPC
Büchler T., Čapoun O., Richter I., Zachoval R.
- Úvod do problematiky diagnostiky a léčby pacientů s nmCRPC (Zachoval R.)
- Identifikace a diagnostika pacientů s nmCRPC (Čapoun O.)
- Diagnostika pacientů s nmCRPC z pohledu onkologa (Büchler T.)
- Management pacientů s nmCRPC v kazuistikách (Richter I.)
- Shrnutí, diskuze, závěr (Zachoval R.)
14:35 – 14:45 Reklamní pauza
14:45 – 15:45 Onkourologie II
Babjuk M., Hora M., Zachoval R.
- EAU lecture: Early cystectomy for high risk NMIBC (Ribal M.)
- Dopad epidemie COVID-19 na urologickou a onkourologickou péči v ČR (Dušek L.)
- Radikální prostatektomie v ČR – nová data (Babjuk M.)
15:45 – 15:50 Reklamní pauza

15:50 – 16:35 Satelitní sympózium Amgen: Mění něco nové ESMO Bone Health Clinical
	Practice Guidelines v prevenci SRE u pacientů s metastatickým
karcinomem prostaty?
Broďák M., Soumarová R.
16:35 – 16:45 Reklamní pauza
16:45 – 17:15 Funkční urologie a infekce
Hrbáček J., Krhut J., Matoušková M., Pacík D., Šámal V., Zachoval R.
- Močový mikrobiom - revoluce v urologii? (Hrbáček J.)
- Operační léčba benigní hyperplazie prostaty horkou párou
		 - Technologie metody a výsledky mezinárodních studií (Zachoval R.)
		 - Aplikace metody v rámci České republiky a prezentace vlastních výsledků (Pacík D.)
- Diskuze k přednáškám a přijatým abstraktům
17:15 – 17:25 Reklamní pauza
17:25 – 18:10 	Satelitní sympózium Herbacos Recordati: Léčba onemocnění prostaty
v klinických datech
Matoušková M., Študent V., Zachoval R.
- Alfablokátory v léčbě benigní hyperplazie prostaty (Študent V.)
- Hormonální terapie karcinomu prostaty (Matoušková M.)
18:10 – 18:20 Reklamní pauza
18:20 – 18:50 Onkourologie III
Broďák M., Klézl P., Matoušková M., Trávníček I., Študent V. jr., Žemličková B.
- Prezentace posterů a diskuze účastníků panelu
- Prezentace autorů a diskuze nad vybranými postery
18:50 – 19:00 Reklamní pauza
19:00 – 20:00 Plenární schůze ČUS, předání čestných členství, zakončení konference

Vědecký výbor 67. výroční konference
České urologické společnosti ČLS JEP děkuje všem
partnerům za účast a podporu
Platinový partner

Zlatý partner

Stříbrný partner

Bronzový partner

Partner

Navštivte doprovodnou výstavu partnerů konference, která se bude
konat v podobě virtuálních stánků na webových stránkách konference
www.cus2021.cz

