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Aktivity mamární sekce 2021-2022  

Aktivitu významně ovlivnil Covid zvláště 2021

Přednášková činnost v roce 2021

- edukační semináře  BOD 2021, 2022

- volná sdělení na BOD 2021, 2022

- samostatný blok na miniinvazivních dnech

v Ostravě 2021

- aktivní účast SEKCAMA Bratislava: Mergancová

- ESSO Lisabon: poster Gatěk

Publikační činnost

- Dvě čísla Rozhledů v chirurgii věnovaná mamologii

- Radiation-associated angiosarcoma of the breast: 

an international multicenter analysis Mergancova et al

Surgical onkology- Oxford



Nové registrační listy
Nutnost vytvořit nové 

(staré nepoužitelné pro kontrolu a sledování výkonů)

Prošli úspěšně celým schvalovacím procesem a od nového roku by 

měli platit. 

Tým pracovníků 

ÚZIS MUDr. Zvolský,

Kvalita zdravotnické péče MUDr. Vyhnanovská  

Mamologická sekce doc. Coufal, doc. Gatěk

Obrovský zájem všech rychle a kvalitně tyto 

jednoduché listy vytvořit, a přesto to trvalo ¾ roku!



Parciální mastektomie bez disekce 

spádových mízních uzlin



Parciální mastektomie s disekcí 

spádových mízních uzlin



Totální mastektomie bez disekce 

spádových uzlin



Totální mastektomie s disekcí 

spádových uzlin



DRG kód sentinelové uzliny

91956



Volby do výboru České chirurgické společnosti

➢ Volby do výboru České chirurgické společnosti 

Elektronicky dvoukolově

➢ Volby do mamologické sekce

Korespondenčně, jednokolové



Národní chirurgický kongres 

➢Termín: 10.-12. 5. 2023, Cubex Centrum Praha

➢12. 9. 2022: spuštění webových stránek
www.narodni-kongres-cchs.cz dne 10. 10. 2022: 

➢rámcový odb. program na webu & spuštění 
registrace 24. 10. 2022

➢spuštění sběru abstrakt do 15. 12. 2022

➢příjem abstrakt 02/2023

➢hodnocení abstrakt 28. 2. 2023

➢konec včasné registrace 28. 2. 2023

➢začátek pozdní registrace 1. 3. 2023



Národní chirurgický kongres 

mamologie

Moderní postupy v chirurgii prsu

➢ Samostatný blok t.č. cca 1 hodina

➢Místnost pro cca 35

➢ První den odpoledne t.č.

➢ 4-5 prezentací (časová disciplína, diskuze)

➢ Posterová sekce

➢ Požadavky výboru ČCHS – kvalitní program



Děkuji za pozornostDěkuji za pozornost


