
 

Zápis ze zasedání sekce Onkochirurgie České chirurgické společnosti ČLS 

JEP, Brno 27. 4. 2017, sál V „Morávka“. 

Přítomni: dle prezenční listiny 

Úvodem rekapitulovali prof. Duda, Prof. Žaloudík a Prof. Ryska historii vzniku sekce. 

Sekce onkochirurgie vyvíjela v minulosti svou činnost jako sekce České onkologické 

společnosti od r. 2002. Od založení byla její činnost úzce spjata a koordinována 

s ČCHS a jejím výborem. Jejím hlavním cílem bylo prosazení a posílení činnosti a 

prestiže chirurgů v rámci onkologické společnosti. Sekce iniciovala v roce 2005 

překlad zahraniční monografie Chirurgická onkologie. Od roku 2011 se podařilo 

zařadit do vzdělávání lékařů nástavbovou specializaci z onkochirurgie. Dosud 

z onkochirurgie atestovalo více jak 90 lékařů a dalších 80 je zařazeno 

v předatestační přípravě. Od r. 2012 byl do seznamu zdravotnických výkonů 

prosazen kód 51881 pro multidisciplinární indikační seminář, který umožňuje 

chirurgům oficiálně se zúčastnit rozhodovacích procesů o léčbě nemocných 

s nádory. Protože onkochirurgie je v současnosti jedním z nosných programů 

chirurgie, bylo rozhodnuto tuto činnost přenést na půdu ČCHS. Na valné hromadě 

ČCHS dne 14. 9. 2016 v Praze bylo schváleno ustavení nové sekce onkochirurgie při 

ČCHS. V následné diskusi, které se zúčastnili i další členové zasedání, byl potvrzen 

zájem o další rozvoj a prosazování této specializace mezi lékaři, organizátory 

zdravotnictví i v široké veřejnosti a podílet se aktivně na plnění Národního 

onkologického programu ČR. 

Následně byli navrženi a volbou účastníků zasedání zvoleni členové výboru sekce a 

revizní komise (9+3 členů) na funkční období 2 let: 

Prim. MUDr. Jiří Drápela, Havlíčkův Brod 

Prof. MUDr. Miloslav Duda, DrSc., Olomouc, Nový Jičín 

Doc. MUDr. Jiří  Gatěk, CSc., Zlín 

MUDr. Peter Ihnát, Ph.D., Ostrava 

Prim. MUDr. Zbyněk Jech, Praha 

Prim. MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D., Olomouc 

Doc. MUDr. Martin Oliverius, Ph.D., Praha 

MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D., Brno 

Prof. MUDr. Miroslav Ryska, CSc.  Praha 

Doc. MUDr. Roman Šefr, Ph.D. Brno 

Doc. MUDr. Zdeněk Šubrt, Ph.D. Hradec Králové 

Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc. Brno    

Schůze zvoleného výboru sekce onkochirurgie ČCHS bude   svolána  na 2. 6. 2017 v 

10.00 do MOU v Brně.  

V současnosti je do sekce registrovalo 113 členů ČCHS ČLS JEP. 

Zapsal: Prof. MUDr. M. Duda, DrSc. 

Přihlášky do sekce: e-mailová adrese: radka.schrotterova@uvn.cz    


