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Výbor mammologické sekce

2012-2016

Předseda
Doc. MUDr. Jiří Gatěk PhD, Nemocnice Atlas Zlín

Místopředseda
Doc. MUDr. V. Fait CSc, MOÚ Brno

Členové
Doc. MUDr. Oldřich Coufal PhD, MOÚ Brno

MUDr. Jiřina Heroková, Vítkovická nemocnice

MUDr. Pavel Jandík PhD, FN Hradec Králové

MUDr. Otakar Kubala PhD, FN Ostrava

MUDr. Jindřich Šuk VFN Praha

Počet členů 75-69



Schůze výboru a valná hromada členů  

Schůze výboru probíhala během sympozií

Hotel Sladovna, Černá Hora u Brna

Hotel Olympic, Praha 

Brněnské onkologické dny, Brno

Per rollam

Valná hromada členů sekce v rámci
Brněnské onkologické dny, Brno



Činnost mammologické sekce-pozitiva  

➢ Předseda mammologické sekce je členem výboru chirurgické společnosti 

➢ Předseda mammologické sekce je členem komise pro screening MzD ČR. 

➢ Postupná centralizace mammologické péče v převážně chirurgických centrech.

➢ Členové mammologické sekce prakticky určují směr chirurgické mammologické

péče v ČR.

➢ Mammologická sekce  může koordinovat činnost  chirurgů s ostatními obory.

➢ Zásadně se zvýšily prezentace v českém odborném tisku na téma chirurgie prsu.

➢ Na mezioborových seminářích je chirurg téměř vždy zastoupen.

➢ Onkochirurgický – mammární modul u specializace, desítka kolegů obhájila „ 

mammologické“ doktorandské práce , dva chirurgové a jeden gynekolog 

habilitovali v mammologii



Činnost mammologické sekce-negativa  

➢ Malá aktivita členů a převažuje pasivní členství. 

➢ Přednáší  pouze úzký okruh kolegů.  Stále stejná jména a tím se ztrácí

účinnost prezentací. Zvláště  pokud jsou prezentovány vlastní soubory. 

➢ Členství muselo být ukončeno kolegům, kteří vystoupili z chirurgické společnosti

nebo dlouhodobě neplatili příspěvky a bylo  jim členství ukončeno.

➢ Prakticky výjimečně byly oznámeny změny mailových adres nebo adres místa

bydliště, což významně ztěžuje vzájemnou komunikaci.

➢ Pokud výbor vznese dotazy členům, není prakticky žádná odezva,

takže se lze jen velmi obtížně orientovat, kam nasměrovat budoucí aktivity



Volby mammologické sekce 

2016



Volby mammologické sekce

2016

Doc. MUDr. Oldřich Coufal PhD

MUDr. Daniela Engelová

Doc. MUDr. Vuk Fait CSc

Doc. MUDr. Jiří Gatěk PhD

MUDr. Pavel Jandík CSc

MUDr. Otto Kubala PhD

MUDr. Jiří Prokop

Počet členů 69, volilo 24 tj. 34,7%



Cíle mammologické sekce 

v r. 2015

Nové webové stránky chirurgické společnosti a mammologické

sekce.

Podílet se na organizaci péče o nemoci prsu v České republice. 

Organizovat vzdělávání  v mammologii. Vytvářet školicí 

pracoviště. (Onkochirurgická mammologická centra).

Rozšířit počet týmů prezentujících práce v Rozhledech v chirurgii 

a aktivní účast na českých sympoziích.

Organizovat edukační sympozia, worshopy.

Být partnerem pro všechny organizace,  které se podílí na péči.  

o onemocnění prsu a aktivně prosazovat postavení chirurgie.

Péče o postavení chirurga. ( pojišťovna, mammární týmy )

Sonografie  prsu také pro chirurgy

Rozhledy v chirurgii č.8 -mammologické



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost


