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 Úvodní slovo předsedy ČUS 
 

Vážení kolegové, milí přátelé, 
 
dovolte, abych na úvod poblahopřál k významnému životnímu jubileu docentu Radimu Kočvarovi a 
současně využil této příležitosti ke krátkému zamyšlení. 
Docent Kočvara věnoval své celoživotní odborné úsilí převážně dětské urologii a rekonstrukcím uretry, 
tedy oblastem, které nikdy nepřitahovaly široký zájem převážné části urologické komunity. Přesto se 
mu podařilo získat přirozený respekt mezi kolegy, vděčnost pacientů i nezpochybnitelný mezinárodní 
věhlas v podobě publikací a přednášek jako málokterý z aktivních českých urologů.  
Klíčem k jeho úspěchu byla systematická celoživotní práce, pracovitost, příslovečná preciznost a 
schopnost soustředit se na detaily. Je to v určitém rozporu s dnešní dobou, která tak trochu oslavuje 
kvapné řešení problémů, zjednodušování a usnadňování, čehož důsledkem je povrchnost a 
nesystematičnost velké části toho, co děláme.  
Má to ještě jeden aspekt. Rychlost dnešní doby, rychlost komunikace a často nesmyslné nároky na 
formality, kterými se autority snaží zamaskovat skutečnou kvalitu, vedou k enormně narůstající zátěži 
každého z nás, lékaře nevyjímaje. Svůj život pak můžeme snadno prožít "vláčeni a úkolováni" svým 
okolím a svými nadřízenými, aniž bychom vůbec měli čas a energii zamyslet se nad tím, čeho sami 
chceme dosáhnout.  
Rozhodně nechci plakat nad dnešní dobou, jsem si jist, že nám všem přináší neuvěřitelné možnosti a 
perspektivy. Každý z nás by se měl ale zamyslet nad tím, kam směřuje a čeho chce dosáhnout - a snažit 
se za tím jít. Je povinností nás starších připravit těm mladším prostor a perspektivu pro realizaci 
vlastních odborných zájmů a cílů. Ti mladší si ale musí uvědomit, že úspěch v medicíně není možný bez 
systematické a důsledné práce, často i nad rámec svých povinností. A měli by si dávat vysoké odborné 
cíle - byť tomu veřejné mínění momentálně moc nefandí.  
I přes všechny své úspěchy zůstal docent Kočvara skromným člověkem, který se dokáže radovat z 
každodenních drobností a kterého je milé kdykoliv potkat. I to je důvod, proč ho mám rád a věřím, že i 
vy všichni ostatní. 
 
Přeji vám všem krásné a prosluněné jaro a těším se na další setkání, například na výroční konferenci v 
Českých Budějovicích.   
 
 
Váš                                                                                  
 
Marek Babjuk                                              
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                                                                                                                       AKTUALITY ZE SPOLEČNOSTI 
 

 62. výroční konference ČUS ČLS JEP 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí urologové! 

Každým rokem se scházíme na pravidelných setkáních a ani rok 2016 nebude v tomto směru 

výjimkou. Na podzim roku 2016 se výroční konference ČUS po deseti letech opět uskuteční na jihu 

Čech, a to přímo v Českých Budějovicích. Naše setkání stále rostou, proto se setkáme v nových, 

větších prostorech na Výstavišti České Budějovice. Rád bych Vás proto pozval nejen svým jménem, ale 

i jménem České Urologické Společnosti k účasti. Budeme se snažit, abychom pro Vás připravili nejen 

dobré podmínky k prezentaci Vašich výsledků, ale i také zajímavý společenský program. 

Přijeďte a doufám, že uvidíte, „Že v Českých Budějovicích by chtěl žít každý“. 

Váš 

MUDr. Aleš Petřík, Ph.D. 

 
 Zápisy ze schůzí výboru ČUS konané 20. ledna 2016 

 
Na webových stránkách ČUS je k dispozici zápis z lednové schůze výboru České urologické společnosti: 
http://www.cus.cz/pro-odborniky/o-spolecnosti/zapisy-2014/zapisy-2016/zapis-ze-schuze-vyboru-cus-20-
1-2016/ 
 
 

 Životní jubileum docenta Radima Kočvary 
 

Docent MUDr. Radim Kočvara, CSc., FEAPU, 

zástupce přednosty Urologické kliniky VFN a    

1. LF UK v Praze na Karlově oslavil 28. února 

2016 své 65. narozeniny. Výbor ČUS přeje doc. 

Kočvarovi vše nejlepší a připojuje se k laudatiu,  

které připravil prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrCs. 

a které je dostupné na webu ČUS: 

http://www.cus.cz/pro-odborniky/o-

spolecnosti/osobni-zpravy/zivotni-jubileum-  

docenta-radima-kocvary/ 

 

 
 
 

 6. zimné urologické sympózium, Štrbské Pleso 
 

27. – 30. ledna 2016 se v hotelu Patria na Štrbském Plese konalo 6. zimní urologické sympózium – 

doškolovací kurz v urologii s podtitulem aktuální poznatky v urologii se zaměřením na klinickou 

praxi.  
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                                                                                                                       AKTUALITY ZE SPOLEČNOSTI 

 

Bohatého odborného programu se zúčastnila i početná skupina českých urologů. Na webových 

stránkách ČUS jsou k dispozici fotografie ze sympózia, které pořídil prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., 

MBA. Fotogalerie je zde: http://www.cus.cz/pro-odborniky/vzdelavani/zpravy-ze-vzdelavacich-

akci/6-zimne-urologicke-sympozium-strbske-pleso/ 

 

 

Foto po skončení sekce o laparoskopii a robotice: doc. J. Lupták, prim. V. Baláž (Banská Bystrica),            

prof. J. Breza, doc. V. Študent, prof. M. Hora, doc. I. Minčík, doc. L. Jarolím, prof. L. Valanský (Košice) 

 

                                                                                                     

                                                                                                            INFORMACE PRO PRAXI 
 

 Přerušení dodávek léčivého přípravku Nitrofurantoin 

V současné době znovu není k dispozici v lékárnách Nitrofurantoin. V rámci specifického léčebného 

programu bude nahrazen přípravkem Furolin 30 tb společnosti Euphar, s.r.o., dovážený z Řecka. Doplatek 

pacienta by měl být obdobný jako u Nitrofurantoinu, maximální úhrada ze zdravotního pojištění byla 

stanovena ve výši 58,46 Kč. 

                                                                                                                   Připravila: as. MUDr. Michaela Matoušková 
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                                                                                                                                              VZDĚLÁVÁNÍ 
                                                                                                                                                    

 Soutěž ČUS o nejlepší vědeckou publikaci za rok 2015 

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 lze 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 je 1. července 2016. Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu sekretariátu ČUS 

sekr@cus.cz. Přihlášky došlé na sekretariát ČUS po datu uzávěrky nejsou akceptovány. 

Obecné podmínky soutěže jsou k dispozici na webových stránkách ČUS ZDE. 

 
 Plán odborných aktivit České urologické společnosti na rok 2016 

 
Na webu České urologické společnosti je k dispozici plán odborných aktivit společnosti na tento rok. Jsou 
zde uvedeny akce celorepublikové, lokální i kurzy specializačního vzdělávání. 
http://www.cus.cz/pro-odborniky/vzdelavani/plan-odbornych-aktivit-ceske-urologicke-spolecnosti-na-rok-
2016/ 
 
Zde je přehled vzdělávacích akcí, které se uskuteční v dubnu a v květnu: 
 

Duben 
 

 2. 4.   Urologická onemocnění vyžadující celoživotní péči, přechod z adolescence do dospělosti 
Hotel ILF, Praha 4 

Více informací 

 

 5. 4.   Problematika kastračně rezistentního karcinomu prostaty  
NH Hotel Olomouc 

Více informací 

 

 6. 4.   Kurz dětské urologie 
Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové 

Více informací 
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                                                                                                                                              VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 7. 4.   Povinný kurz specializačního vzdělávání „Onkourologie I“ (nádory močového měchýře a 
ledvin) 
Urologická klinika FN Brno 

Více informací 

 

 11. 4.   Možnosti laparoskopie v urologii – v živém přenosu! 
Urologická klinika VFN a 1. LF UK 

Více informací 

 

 12. 4.   Problematika kastračně rezistentního karcinomu prostaty 
EA Business Hotel Jihlava 

Více informací 

 

 14. 4.   Pražský urologický seminář 
Hotel Hilton Prague 

Více informací 

 

 15. 4.   Povinný kurz specializačního vzdělávání „Onkourologie II“ (nádory prostaty, varlat, penisu) 
Urologická klinika LF UP a FNO 

Více informací 

 

 20. 4.   Problematika kastračně rezistentního karcinomu prostaty 
Hotel EURO Pardubice 

Více informací 

 

 22. 4.   4. český video-seminář Tipy a triky urologické operativy 
Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové 

Více informací 

 

 29. 4.   Povinný kurz specializačního vzdělávání „Praktický kurz urodynamické vyšetření“ 
Urologická klinika LF UP a FNO 

             Více informací 
                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 
Květen 
 

 12. - 13. 5.   II. Ostravské neuro-urologické dny 
Park Inn by Radisson Ostrava 

           Více informací 
 

 18. 5.   Problematika kastračně rezistentního karcinomu prostaty 
Lesní hotel, Zlín 

Více informací 
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                                                                                                                                              VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 19. - 21. 5.   37. pracovní dny dětské nefrologie; Konference dětské urologie 
Clarion Congress Hotel Olomouc 

Více informací 

 

 27. - 28. 5. I. ročník Konference Komplexní novinky v onkourologii 
Hotel Anděl’s Praha 
Více informací 

 

 31. 5. Povinný kurz specializačního vzdělávání Praktický kurz urodynamické vyšetření 
Urologická klinika VFN a 1. LF UK 

Více informací 

 
 

 Podpora účasti rezidentů na 31. výroční konferenci EAU v Mnichově 

Výbor ČUS ČLS JEP odsouhlasil na schůzi výboru 18. 11. 2015 podporu účasti 5 rezidentů na 31. 

výroční konferenci EAU, která se uskutečnila 11. – 15. března v Mnichově.  Výbor schválil podporu ve 

výši 15.000 Kč na jednoho účastníka. 

Udělení podpory: 

Celkem se přihlásilo 15 zájemců o podporu. Přednostně byli vybráni ti rezidenti, kteří v uplynulých 

dvou letech aktivně spolupracovali s výborem ČUS (na přípravě textů na pacientské stránky ČUS, na 

překladu letáků na pacientské stránky EAU, na přípravě materiálů na PR kampaně, atd.). Konkrétně jde 

o tyto lékaře: 

MUDr. Vojtěch Fiala, 1. LF UK a VFN 

MUDr. Stanislava Janáková, Oblastní nemocnice Kolín 

MUDr. Antonín Prouza, Nemocnice České Budějovice 

MUDr. Jan Šarapatka, FN Olomouc 

MUDr. Vladimír Študent, ml., FN Olomouc 

  

 Podpora EBU In-Service Assessment 

 

Výbor ČUS schválil uhrazení testu všem rezidentům, kteří o to požádali do 15. ledna 2016. Do tohoto 

termínu se přihlásilo 52 zájemců. Test proběhl 3. – 4. 3. 2016 on-line. Výbor ČUS děkuje za podporu konání 

společnosti Astellas.  

 

 

 Podpora členství rezidentů v EAU 

 

Výbor ČUS schválil uhrazení junior membership všem rezidentům, kteří o to požádali do 15. ledna 2016. 

Této možnosti využilo 31 rezidentů. 
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                                                                                                                                              VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 Informace o vzniku Mezinárodní neurourologické společnosti 

Dne 13. 3. 2016 se v rámci 31. výroční konference Evropské urologické asociace v Mnichově sešla první 
plenární schůze International Neuro-Urological Society (INUS), která byla založena v minulém roce. Tato 
společnost se plně soustředí ve své činnosti na oblast neurourologie a chce být spíše doplňujícím prvkem 
ke stávajícím společnostem, než jejich kompetitorem. Chce podporovat zejména vzdělávání a výzkum 
v tomto segmentu urologie. Prezidentem společnosti je v současné době prof. Madersbacher, první 
kongres INUS je plánován na leden 2017 v Zürichu. Případní zájemci o členství a další informace mohou 
kontaktovat jan.krhut@fno.cz.    
                                                                                                                             Připravil: doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D. 

 

 Andrologické sympózium v Mikulově  

 

Vzhledem k situaci se sponzory se v tomto roce nebude konat andrologické sympózium, které se 

uskutečnilo v září loňského roku v Mikulově. Výbor v současné době zvažuje realizaci edukační akce se 

zaměřením na andrologii i další témata (BOO atd.), která by se konala na jaře 2017 pod názvem Jarní 

edukační urologické sympózium.  O podrobnostech konání sympózia budete včas informováni.  

 

                                                                                                                                           PR AKTIVITY 
 

 Článek prof. Šlampy: Léčba nádorů prostaty moderní fotonovou terapií je značně efektivní 
 

Na webových stránkách ČUS je uveřejněný článek prof. MUDr. Pavla Šlampy, CSc., přednosta Kliniky 

radiační onkologie Masarykova onkologického ústavu v Brně. Prof. Šlampa článek o léčbě nádorů prostaty 

moderní fotonovou terapií rozeslal 16. ledna 2016 k publikaci do médií.  

Text článku je zde: http://www.cus.cz/pro-odborniky/o-spolecnosti/protonova-terapie/lecba-nadoru-

prostaty-moderni-fotonovou-terapii-je-znacne-efektivni/ 

  

 

 Rozhovor s předsedou ČUS v Medical Tribune 

8. března 2016 vyšel v Medical Tribune rozhovor s předsedou ČUS ČLS JEP, prof. MUDr. Markem 

Babjukem, CSc, pod názvem Jaké cíle si klade pro další období staronové vedení ČUS? U druhé části 

rozhovoru je také rozhovor s prof. Alexandrem Mottriem, který se účastnil 61. výroční konference ČUS 

v Olomouci.Rozhovor je ke stažení zde: Rozhovor s předsedou ČUS – Medical tribune 4/2016 -část 

1Rozhovor s předsedou ČUS – Medical tribune 4/2016 -část 2 

 

 Účty ČUS na sociálních sítích Facebook a Twitter 

Od listopadu tohoto roku má Česká urologická společnost účty na sociálních sítích Facebook a Twitter. 
Správcovstvím účtů je pověřena Mgr. Nikol Bartlová.  
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                                                                                                                                               PR AKTIVITY 
 
Pokud budete chtít uveřejnit příspěvky pod hlavičkou ČUS, zasílejte je na adresu  bartlova@cus.cz. 
Návod, jak se přihlásit na Facebook a Twitter je přiložený v samostatném dokumentu. 
 

Facebook.com – název účtu „Česká urologická společnost“:                                                     

 komunikace na laickou veřejnost 

 propojení s webem ČUS – stránky pro pacienty (výstupy z PR kampaní) 

 nástroj pro PR kampaně ČUS 
                                                                                                                                           

Twitter.com – název účtu „@CUS_CLS_JEP“:                                                  

 komunikace na urologickou obec (odbornou veřejnost) 

 krátké zprávy o aktivitách výboru 

 aktuální problematika   

 propojení s webem ČUS – stránky pro odborníky 

 sdílení informací z „urologického světa“  
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