
Konference ČUS 2020
Vážená kolegyně, vážený kolego,

v reakci na současnou zhoršující se epidemiologickou situaci a
platná omezení pro konání hromadných akcí nad 500 osob rozhodl
Výbor České urologické společnosti ČLS JEP, že se 66. výroční
konference  ČUS  uskuteční  v  distanční  on-line  podobě.
Rozhodnutí to nebylo jednoduché, ale převážily jednak obavy z
možných důsledků eventuálního výskytu onemocnění COVID-19 mezi
účastníky kongresu, což by okamžitě znamenalo karanténu pro
převážnou část urologů v ČR se všemi důsledky pro fungování
zdravotní  péče  v  našem  oboru,  ale  i  obavy  z  vážných
ekonomických dopadů pro naši společnost, které by s sebou
neslo eventuální zrušení akce těsně před datem konání (vysoké
stornopoplatky za nájem kongresových prostorů, AV techniky,
cateringu atd.).

Toto rozhodnutí nás staví do zcela neznámé situace, kterou ale
vnímáme jako příležitost oprostit se od zaběhnutých schémat a
pokusit se vytvořit zcela nový, moderní a interaktivní formát
konference, který by v mnoha ohledech mohl být zajímavější,
než její dosavadní pojetí.

Podrobné informace pro aktivní i pasivní účastníky spolu s
programem konference očekávejte do konce srpna.

prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA, prezident ČUS ČLS JEP

prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., prezident 66. výroční
konference ČUS ČLS JEP

doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D., vědecký sekretář 66. výroční
konference ČUS ČLS JEP

 

https://www.cus.cz/pro-odborniky/konference-cus-2020/


PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM KONFERENCE:
STŘEDA 14. 10. 2020                  

Zahájení: 14:00

Předpokládaný konec: 19:50

Zahájení 66. výroční konference ČUS ČLS JEP
Kurz  ČAU:  Řešení  komplikací  radioterapie  zhoubných
nádorů (Broďák M.)
Kurz ČAU: Onemocnění penisu a syndrom pánevní bolesti
(Zámečník L.)
Satelitní sympózium Janssen-Cilag: „Když ADT nestačí…“
(Babjuk, M., Čapoun O., Študentová H., Zachoval R.)
Satelitní sympózium FERRING Pharmaceuticals CZ
Satelitní sympózium Ipsen Pharma
Satelitní sympózium Amgen: „Nenechte se zlomit“
Satelitní sympózium Astellas Pharma
Ukončení 1. dne konference

ČTVRTEK 15. 10. 2020     

Zahájení: 14:00

Předpokládaný konec: 19:30

Přenos operačního výkonu a diskuze (Babjuk M., Študent
V.)
Satelitní sympózium Herbacos Recordati
Odborná sekce: Funkční urologie (Krhut J., Zachoval R.)
EAU  lecture:  New  promissing  developments  in  the
treatment of bladder cancer (Stenzel A.)
Odborná sekce: Prostata (Veselý Š.)
Odborná  sekce:  Nové  operační  postupy  v  onkourologii
(Hora M.)
Odborná sekce: Pediatrie (Drlík P., Dolejšová O.)



Členská schůze a předání čestných členství
Ukončení 66. výroční konference ČUS ČLS JEP

Program ke stažení: Předběžný program 66. výroční konference
ČUS ČLS JEP (PDF)

ZASLÁNÍ E-POSTERU:
V případě, že Vás abstrakt na 66. výroční konferenci ČUS 2020
byl schválen Vědeckým výborem konference ČUS a zařazen do
programu  konference,  odešlete  ho  po  přihlášení  do
registračního  systému  na  vzdělávací  akce  ČUS:  ZDE  

Pro vstup do systému se musíte přihlásit. Nepoužívejte prosím
prohlížeč Internet Explorer, jde o zastaralý typ prohlížeče,
který nemusí správně podporovat všechny funkce registračního
systému. Doporučujeme použít např. prohlížeče Chrome, Firefox,
Edge, Safari, atd.

Ze  seznamu  vzdělávacích  akcí  vyberte  ikonu  66.  výroční
konference ČUS:

Po kliknutí na tlačítko Více informací se objeví záložky s
popisem  akce,  pokyny  pro  přípravu  e-posteru  a  zaslání  e-
posteru.

Spolu s posterem prosíme také o zaslání Souhlasu s uveřejněním

https://www.cus.cz/wp-content/uploads/2020/09/Program-na-web_1.9.2020.pdf
https://www.cus.cz/wp-content/uploads/2020/09/Program-na-web_1.9.2020.pdf
https://www.cus.cz/pro-odborniky/vzdelavani/vzdelavaci-akce-cus
https://www.cus.cz/wp-content/uploads/2020/08/Screenshot_23.png


prezentace na webových stránkách ČUS (Formulář ke stažení)

DOPROVODNÁ VÝSTAVA:
V případě zájmu o pronájem výstavní plochy na 66. výroční
konferenci  ČUS  ČLS  JEP,  kontaktujte  Alici  Čápovou  (e-mail:
capova@cus.cz, tel.: +420 777 444 471).

 

ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ, KONTAKTY: 
Agentura 4Education s.r.o.

Event  manager:  Veronika  Črepová  (e-mail:  crepova@4educa.cz,
tel.: +420 774 557 416)

Pronájem výstavní plochy: Alice Čápová (e-mail: capova@cus.cz,
tel.: +420 777 444 471)

https://www.cus.cz/wp-content/uploads/2020/08/Souhlas-s-uverejnenim-prezentace-na-webovych-strankach-CUS-formular.docx
https://www.cus.cz/events/jeus-2020/%22mailto:vanek@4educa.cz%22
https://www.cus.cz/wp-content/uploads/2020/02/Logo-4Education.jpg
https://www.cus.cz/wp-admin/%22mailto:crepova@4educa.cz%22
https://www.cus.cz/events/jeus-2020/%22mailto:vanek@4educa.cz%22

