
Děkujeme všem společnostem  
za finanční spoluúčast na zajištění sympozia.

6. – 7. 4. 2017 / Dlouhé Stráně

Pořadatel: Občanské sdružení Muž 21. století, o. s., 
pod záštitou Urologické kliniky LF UK a FN Hradec Králové

19. ročník 
Moravského 
urologického 
sympozia

19. ročník 
MORAVSKÉHO  
UROLOGICKÉHO SYMPOZIA

Zpráva z akce
Po čtyřleté odmlce se 19. ročník Moravského urologického sympozia opět 

navrátil do malebného podhůří Jeseníků do hotelu Dlouhé Stráně. Pořada-
telem sympozia bylo občanské sdružení Muž 21. století. Záštitu přijala Uro-
logická klinika LF UK a FN Hradec Králové. Na celkové koncepci odborného 
programu se spolupodíleli garanti akce doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., 
a doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D. 

Celkově zaznělo v hlavním programu 55 sdělení. Z toho 34 bylo předne-
seno mladými lékaři (rezidenty) a 21 zkušenými urology. Toto sympozium se 
stává místem, kde se mohou mladí urologové poprvé prezentovat.

Odborný program byl tradičně rozdělen na lékařskou a sesterskou sekci, 
přičemž obě sekce byly rozčleněny do několika zajímavých tematických blo-
ků. Po zahájení a přivítání účastníků prezidenty sympozia se představili před-
nášející doktorandského bloku. Další bloky posluchače seznamovaly s novin-
kami a praktickými informacemi z oblasti urologie. Obdobně jako v loňském 
roce proběhlo před zahájením společenského večera představení a diskuze 
u posterů na téma „Prezentujte svoje zkušenosti“.

Páteční program začal tradičně sekcí kazuistik rezidentů, o kterou je kaž-
doročně mezi mladými lékaři nebývalý zájem. Jako nejlepší byla tajným hla-
sováním vybrána sdělení MUDr.  Libora Luňáčka (1. místo), MUDr.  Michaely 
Motolové (2. místo) a na třetím místě se umístily se stejným počtem bodů dvě 
prezentace, a to MUDr. Jana Šarapatky a MUDr. Pavla Žemly.

Sesterská sekce, která byla opět garantována Aesculap Akademií, byla na-
plněna nejen přednáškami od urologických a sálových sester. Posluchači si 
mohli vyslechnout i přednášku o syndromu vyhoření či si vyzkoušet resusci-
taci pod dohledem odborníků.

Každoroční zájem o tuto akci a  také pozitivní ohlasy naznačují, že urolo-
gové a  jejich sestry nejen z  moravských končin si toto sympozium zařadili 
do svých kalendářů pravidelně navštěvovaných akcí. Děkujeme všem účast-
níkům, přednášejícím a podporujícím firmám.

Základní informace o akci:
Termín: 6.–7. 4. 2017

Místo konání: Hotel Dlouhé Stráně, s. r. o., Loučná nad Desnou

Účastníci: 286 (urologové, odborný zdravotnický personál)

Pořadatel: Občanské sdružení Muž 21. století, o. s.

Záštita: Urologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Prezidenti akce: doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., 
doc. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

Program:
Doktorandský studijní program, Karcinom prostaty, Kvalita života, 
Kazuistiky rezidentů, Pokročilý karcinom prostaty, Diagnostika 
karcinomu prostaty, Novinky a praktické zkušenosti z urologie,  
Posterová sekce, Sesterská sekce

Škola tance v rámci společenského večera

Praktický nácvik resuscitace v sesterské sekci

Přivítání významných kolegů, prof. MUDr. Jana 
Dvořáčka, DrSc., prof. MUDr. RNDr. Vilíma Šimánka, 
DrSc., doc. MUDr. Františka Záťury, Ph.D.

Vyhlašování vítězů soutěže o nejlepší kazuistiku


