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Schůze výboru a valná hromada členů  

Schůze výboru probíhala během sympozií

Brněnské onkologické dny, Brno

Per rollam

Valná hromada členů sekce v rámci
Brněnské onkologické dny, Brno



Činnost mammologické sekce  

➢ Kongresy - organizovat samostatný kongres či symposium je obtížné pro množství

Kongresu workshopu a symposií celostátních a lokálních je snaha omezit množství  

akcí a zvýšit kvalitu. Pro technické a finanční obtíže se neuskutečnily tradiční

mamární dny prof. Abrahámové a také plánované setkání v Černé hoře.

➢ BOD 2017 velmi úspěšný workshop. Navazujeme v letošním roce mezinárodní

účastí

➢ Velmi úspěšné bylo symposium  v Pardubicích. Poděkování Dr. Mergancové.

Podpora- OSTRAVSKÝM CHIRURGICKÝM DNŮM 8.–9. 11. 2018 v Ostravě

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

Poprvé bylo celé číslo Rozhledů v chirurgii věnováno mamární tématice !!!

➢ Onkochirurgický – mammární modul u specializace, desítka kolegů obhájila 

„   mammologické“ doktorandské práce, dva chirurgové a jeden gynekolog

habilitovali v mammologii



Činnost mammologické sekce  

➢ 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. 

➢ 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



Cíle mammologické sekce 

v r. 2018

Nové webové stránky chirurgické společnosti a mammologické

sekce. Oznámení také na webových stránkách

Organizovat vzdělávání  v mammologii. Vytvářet školicí 

pracoviště. (Onkochirurgická mammologická centra).

Podpořit „Ostravské chirurgické dny“

Rozšířit počet týmů prezentujících práce v Rozhledech v chirurgii 

a aktivní účast na českých sympoziích.

Organizovat edukační sympozia, worshopy,účast na 

mezioborových seminářích.

Pokusit se o multicentrické studie v Čechách



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost


