
 
 
Zápis KOMD ze dne 8.11.2007:    
 
1) Vyjádření KOMD k žádosti screeningového centra  První České Lékařské společnosti, 

s.r.o. se sídlem Chmelova 6, Praha 10  o povolení provozu obou SÚJB schválených 
MG přístrojů : 
KOMD nemá a nemůže mít námitky k provozování dvou přístrojů, protože Komise pro 
screening nádoru prsu MZ projednala v minulosti, že screeningová centra vzhledem 
k tomu, že nejsou omezena ve výkonnosti, nemusí ani žádat o schválení přístrojové 
obměny ani nové kapacity. Povinností screeningových center je pouze oznámit každou 
změnu přístrojového parku vyplněním příslušného formuláře na www.crs.cz. 

    
2) FEMMA Brno  

KOMD vzala na vědomí odpověď Femma Brno – viz minulý zápis KOMD. Nepovažuje ji 
za uspokojivou, neboť FEMMA nereaguje na podstatu problému, kdy centru bylo 
vytýkáno, že pod hlavičkou akreditovaného screeningového centra provozuje aktivity, 
které s prevencí karcinomu prsu nesouvisející. Dopisovou dokumentaci, týkající se 
tohoto problému, podstupujeme  SSG ČLS JEP. 

 
3) Digitalizace screeningového MG pracoviště Jičín. KOMD bere na vědomí oznámení o 

digitalizaci screeningového pracoviště Jičín a nemá námitek proti oznámené 
konfiguraci zařízení  pracoviště. 

 
4) KOMD vypracuje pro Komisi MZ hodnocení jednotlivých screeningových center na 

základě poznatků z kontrol koordinátorů, dále z pohledu IBA a také z pohledu ZPS (do 
poloviny listopadu 2007) 

 
5) Ing. Kovář  - souhrnné hodnocení k ZPS,  bude zveřejněno na www.mamo.cz  
 
6) Pro potřeby screeningových pracovišt bude na stránkách www.mamo.cz zveřejněn i 

obecný návrh smlouvy MG pracoviště s fyzikem 
 
7) KOMD znovu doporučuje všem centrům sledovat webovské stránky mamo.cz 

(aktualizované informace zejména pro lékaře center) 
 
8) Skovajsová informuje o nabídce flat-panelu pro screeningová centra - KOMD nemá 

námitek k této nabídce 
 
Příští jednání KOMD - do konce roku. Zásadním úkolem KOMD ve spolupráci s IBA a 
webmasterem www.crs.cz bude zdvojení nebo převedení potřebných formulářů a důležitých 
informací z crs.cz namamo.cz  
 
Přítomni : 
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