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Výbor mammologické sekce

Předseda
MUDr. Jiří Gatěk PhD, Nemocnice Atlas Zlín

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

Členové
MUDr. Oldřich Coufal PhD, MOÚ Brno

MUDr. Jiřina Heroková, Vítkovická nemocnice

MUDr. Pavel Jandík PhD, FN Hradec Králové

MUDr. Otakar Kubala, FN Ostrava

MUDr. Jindřich Šuk VFN Praha



Schůze výboru a valná hromada členů v r. 2015 

Schůze výboru během sympozia

26. 2. 2014   Hotel Sladovna, Černá Hora u Brna

21. 11. 2014  Hotel Olympic, Praha 

24. 4.  2014   Brněnské onkologické dny, Brno

Valná hromada členů sekce v rámci
24. 4.  2014   Brněnské onkologické dny, Brno



Chirurgická léčba Ca prsu - současný stav 

➢ Léčba karcinomu prsu je multidisciplinární,  avšak chirurgická terapie má 

zásadní význam a je její nenahraditelnou součástí. 

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

Chirurg - mammolog může odesílat na screeningové vyšetření.

➢ Postupná centralizace mammologické péče v chirurgických centrech. V oblasti 

operativy se péče je poskytována prakticky na chirurgických a ne 

gynekologických pracovištích. Výjimkou jsou vybraná pracoviště v Praze.

➢ Formují se týmy chirurgů se zájmem o mammologii s vysokou odbornou

úrovní, kteří určují směr chirurgické mammologické péče v ČR.

➢ Mammologická sekce při chirurgické společnosti JEP může nejlépe činnost 

chirurgů  koordinovat a být partnerem při jednání s radiodiagnostiky

a onkology, což se děje během odborných seminářů.



Odborné mammologické kongresy a sympozia v r. 2014 

Zajištění chirurgické části mezioborového sympozia
19. ročník sympózia: Onkologie v gynekologii a mammologii

26. 2. 2014 - 28. 2. 2014   Hotel Sladovna, Černá Hora u Brna

Mamologické dny Plzeň 

24. 9. 2014   Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín

17. mammologické symposium

21. 11. 2014  Hotel Olympic, Praha 

Zajištění odborné sekce s mammologickým progranem
Brněnské onkologické dny

24. - 25. 4. 2014  Brno

Mezinárodní spolupráce - Slovensko
Spolupráce s organizátory SEKCAMA při tvorbě programu 

19. medzinárodná pracovná konferencia SEKCAMA  22. a 23. mája 2014   Bratislava



Mammologické kongresy a sympozia v r. 2015

Zajištění chirurgické části mezioborového sympozia
20. ročník sympózia: Onkologie v gynekologii a mammologii

Mammologické dny Plzeň 

Fakultní nemocnice Plzeň Lochotín

18. mammologické symposium Praha

Brněnské onkologické dny

Mezinárodní spolupráce - Slovensko
20. medzinárodná pracovná konferencia SEKCAMA

Schůze výboru a valná hromada v r. 2015

Schůze výboru  během symposia - Černá hora, Br. onkologické dny Brno, Praha

Valná hromada během symposia - Brněnské  onkologické dny



Cíle mammologické sekce 

v r. 2015

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

Spoluúčast na tvorbě léčebných standardů.  

Organizovat vzdělávání  v mammologii. Vytvářet školicí 

pracoviště. (onkochirurgická mammologická centra).

Rozšířit počet týmů prezentujících práce v Rozhledech v chirurgii 

a na českých sympoziích.

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 )



Kontaktní adresa

Základní podmínka !! 

Členství v české chirurgické společnosti JEP

Počet členů.

Chirurgická společnost JEP
www.chirurgie.cz 

MUDr. Jiří Gatěk Ph.D 
Nemocnice Atlas Zlín

gatekj@nemocniceatlas.cz



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost


