
  
 

 

 

Asociace mamodiagnostiků ČR 

Zápis z jednání představenstva 
ze dne: 14. března 2014, Brno  

 
 

    
1. Prof. Daneš informuje o hospodaření AMA-CZ. Stav účtu je t.č. 900 tis Kč.  

 
2. IBA 

 a) KOMD  žádá po IBA cyklické doplňování informací o aktuálním stavu 
personálního a přístrojového zajištění screeningových MG center ( čtvrtletně? 
pololetně?) 
 
 b) předpoklad  výdajů za služby  IBA na rok 2014 : cca 0,5 mil Kč s DPH, IBA 
zdokladuje žádané výlohy 
 
c) KOMD děkuje IBA za doplnění informace o historii dotazů v on-line poradně 
na AMA.CZ 
 
d) žádáme IBA o doplnění další možnosti vykázání do MaSc:  „jiná malignita“ 
pro případy potvrzení malignity mimo prs (např. patolog. axil. uzliny, ale 
konečná dg. mimo prs: lymfom)   
 
e) KOMD souhlasí s vyřazováním screeningového MG centra, které zaniklo, 
z veřejných  informací 
 
f) IBA zjednoduší „Dotazník rizikových faktorů“ včetně souhlasu klientky 
se sbíráním anonymních dat k vědeckým účelům  
 
g) V dotazníku bude také vyjádřeno, že diagnostická výtěžnost mamografie 
(včetně ostatních zobrazovacích metod prsů) je vždy méně než 100%, takže 
nelze odhalit všechny nádory prsů 
 
h) Prof. Daneš osloví dr. R. Policara (pers. náměstka MOÚ) a požádá ho o 
přednášku na konferenci „Datový audit MG screeningu“ v 11/2014.   
 
ch) Podnět Mgr. Klimešovi - úprava vyplňování maligních Tu  

 
i) Poradna on-line na www.mamo.cz: upozornění na možnost automatického 
načtení příjmení tazatelky v odpovědi ( v případech, kdy tázající nechce být 
zveřejněna)  

 
3. Vzdělávání RA – prof. Daneš zjistí možnosti praktického vzdělávání 

radiologických asistentek v mamografii dotazem na MZ (pod gescí AMA? 
SRLA? MZ ?)  
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4. Poznámky ke Kanadské studii: jde o studii 30 let starou, nekvalitně 
organizovanou atd., na stránkách www.mamo.cz přidáme k dopisu prof. 
Žaloudíka ještě několik vět pro běžné návštěvníky stránek, abychom předešli 
odmítání MG screeningu u ženské populace v ČR  
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