
 
 
 
Zápis KOMD ze dne :  20.února 2007 
 
 

1. AVON – Růžová jízda : všem screeningovým MG centrům se rozešle mailem 
informace o tomto projektu, kdy autobus AVON bude objíždět vybraná města 
ČR. MG centrům bude sděleno telefonní číslo na „kontaktní osobu autobusu 
AVON“ (resp. zástupce pořádající agentury). Kdo ze  zástupců screengových 
center se bude chtít zúčastnit této pojízdné poradny osobně, domluví se 
konkrétně s kontaktní osobou v autobuse.  

 
2. Projekt cíleného zvaní : k tomuto tématu bude ještě konference, informace o 

této akci bude postoupena zástupcům Gynekologické společnosti a 
Společnosti praktických lékařů ( předběžně stanoveno místo a datum 
konference: 12.dubna 2007, Masarykův onkolog. ústav, Žlutý kopec 7, Brno). 
Jedná se o : 

 
• 900 tisíc žen – klientek VZP ve věku 45 -70 let, které v posledních 2 letech 

neměly  screening. MG 
• časování dopisů VZP 
• každá žena ve věku od 45 – 70 let patrně bude muset mít žádanku od praktika 

nebo gynekologa, ženy ve věkové skupině 70 -74 let  by mohly přijít do 
screeningového centra jen s pozvánkou VZP 

• screeng. centrum takovouto ženu nesmí odmítnout, objedná ji podle svých  
objednacích dob (do 1 kalend. měsíce) 

• na konferenci v MOÚ pozvat zástupce gynekolog.společnosti a společnosti 
praktických lékařů, zástupce VZP atd.  

• informace ženě, která je sledována pravidelně na jiném (např. diagnostickém) 
MG pracovišti (pravidelně sledované, dispenzarizované ženy u dg. např. C50 
atd. budou nadále sledovány na svém mateřském pracovišti, jmenovaná akce 
je věnována ženám, které v posledních dvou letech nebyly na preventivní 
mamografii) 

 
3. Projekt “satelity“ některých stávajících MG center – pilotní roční projekt VZP, 

který je zcela v kompetenci VZP, KOMD se k tomuto projektu nebude 
vyjadřovat. 

 
4. WWW.stránky mamo.cz : aktualizace stránek (SVO, ZEM, do 1-2 měsíců) 
 
5. Radiační dávka – KOMD se seznámí se základními informacemi možnosti 

centrálního sběru ze screeningových center. Kovář zjistí současný stav 
rozpracovanosti této problematiky u firmy AURA a další zejména finanční 
náročnost u dalších firem, jejichž mamografy jsou provozovány v rámci 
screenigového programu. 

 



 
 

 
 
 
6. Centra, která mají povolení jen na 6 měsíců + další problematická 

screeningová centra (např. dle sdělení koordinátorů) budou navštívena 
zástupci Komise MZ během prvního pololetí 2007  (zajistí Ba ve spolupráci 
s dr. Krejčovou a IBA) 

 
7. Integrovaný kód – KOMD požádá o spolupráci při vypracování návrhu 

integrovaného kódu dr. Spitzera  (SKO, MUT)  
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