
 
 
Zápis KOMD ze dne 31. ledna 2008:    
 
1) On-line mamární poradnu na www.mamo.cz povede : 

únor 08 – Váša, březen 08 – Hrnčířová, duben 08 – Mutina, květen 08 – Bartoňková a 
v červnu 08 – Svobodová.    
 

2) Koordinátoři pro nová screeningová centra: 
Karviná - Mutina, Prostějov - Houserková, Rychnov n.K. – Svobodová, Uherské 
Hradiště - Bartoňková, Blansko – Bartoňková, Olomouc – Bartoňková, Ostrava FN – 
Mutina  
 

3) IBA - odchod Mgr. A. Svobodníka, který bude nahrazen Bc. O. Májkem – manažer 
projektu. Veškeré komunikační toky přes manažera. Správa a rozvoj webového 
portálu mamo.cz : Mgr. L. Šnajdrová,Ph.D., webmaster - P. Zemánek. IT a 
softwarová spolupráce screeningu : Ing. Klimeš. Bude vytvořena užší pracovní 
skupina k častější osobní komunikaci mezi KOMD a IBA. Je třeba podpořit i 
publikační činnost IBA týkající se screeningových dat v  kooperaci 
s mamodiagnostiky. Na zpracovávání dat si IBA zajistí určitou část financí sám. 
Nyní vyžádána 3 měsíční zkušební doba k nastavení nové komunikační formy 
mezi IBA a KOMD a AMA-CZ. Vzájemnou podmínkou spolupráce mezi IBA a užší 
skupinou KOMD ( Daneš, Skovajsová, Bartoňková) je absolutní přehled nad daty 
oboustranně. Tato užší skupina bude udělovat souhlas s každou akcí,  týkající se 
dat, s publikací výstupů apod. 
 
Konkrétní body k diskusi:  

a) Pravidelný sběr dat – termín pro předání dat tento rok je přizpůsoben 
ukončení Pilotního projektu VZP, bude to první týden v březnu, tj. 
nejpozději k 7.3.2008 je nutno, aby všechna centra odevzdala data 
(centrum, které dosud neprovádí screeningové mamografie, bude 
samozřejmě od exportu dat osvobozeno). IBA obešle jednotlivá centra, 
stejně jako KOMD (Daneš). Data budou exportována společně pro Pilotní 
studii i pro každoroční audit v jednom termínu. Do konce dubna zpracuje 
IBA data z  Pilotní studie - formálním výstupem bude tisková konference 
do konce dubna t.r. a tiskový materiál pro VZP. Tisková konference bude 
v režii VZP a AVON, KOMD, AMA-CZ a IBA se budou podílet na odborné 
části.  

b) O aktualizaci databáze center se bude starat ing. Žaneta Kalinova (VFN 
Praha, sekretariát RDG kliniky). Nyní je na webu aktualizovaný seznam 
screeningových center. Stávající seznam rozšíříme o další informace : 
např. o jméno  vedoucího pracovníka centra, jeho pevnou i mobilní linku a 
jeho e-mailovou adresu, dále o kontaktní osobu centra (může být totožná 
s vedoucím pracovníkem centra). O. Májek zajistí nový vzhled portálu ve 
spolupráci s KOMD. 

c) IBA bude více informovat koordinátory o centrech, zejména bude 
příslušného koordinátora informovat o případném zkreslování 
(„vylepšování“) dat či nedoplňování potřebných dat. KOMD bude 
podstatně pozorněji tyto záležitosti a chování center nyní sledovat (do této 
problematiky nespadá povinná oprava zjištěných chyb po jarním sběru dat 
– nalezené chyby dává IBA jednotlivým screening. centrům na vědomí 
zasláním souhrnných textů). Závažné chyby v evidenci dat a jejich  
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zkreslování může být důvodem pro budoucí nesouhlas KOMD 
s pokračováním screeningu v centrech při reakreditaci. 

  
4) Problematika BI-RADS:  KOMD vytvoří nový manuál do konce dubna t.r. (Daneš, 

Skovajsová), který bude poskytnut všem centrům, aby se lépe orientovala 
v klasifikacích a sjednotily se postupy. K pTNM klasifikaci bude v MaSc přidán další 
parametr - v záznamu operace budou navíc sbírány parametry typ operace a velikost 
primárního nádoru v mm. Záznamy výsledků ZDS budou sbírány dle datového 
rozhraní. IBA projedná záležitost s centry nepoužívající systém MaSc. KOMD bude 
apelovat na centra, aby odstraňovala zásadní nedostatky ve vedení auditu, zejména 
nevyplňování údajů o definitivní histologii.  

 
5)    KOMD vítá, že všechny zdravotní pojišťovny respektují při vykazování  screeningové 

mamografie (89 221) a případných doplňujících vyšetření ke screeningové mamografii - 
a to ultrazvukového vyšetření prsů a axil (09137) a druhého čtení screeningové 
mamografie (89 813) – odbornost 806. Diagnostická mamografie (89 179) a další 
vyšetření mamární diagnostiky (např. biopsie 89 313 apod.) se vykazuje pod 
odborností 809. Všechna akreditovaná centra tedy vykazují výkony jak pod odborností 
809 tak pod odborností 806 současně.  

 
6)     KOMD se shodla, že všechny informace podávané na webové stránky mamo.cz budou 

vždy osobně konzultovány všemi či odpovědnými členy KOMD. 
 
7)      AVON upozorňuje, že letos bude opět akce Ženy ženám. 
 
8)    Koordinátor screen. centra Nemocnice na Homolce prim. Skovajsová upozorňuje na 

špatný stav MG přístroje, který již neodpovídá akreditačním kritériím a hrozí 
pozastavení screeningu v tomto centru.  

 
9)   Bartoňková a Skovajsová připraví dopis pro Českou onkologickou společnost, kterou 

KOMD požádá o spolupráci při určování dispenzarizace rizikových žen (viz nová 
vyhláška 386 ze dne 19.prosince 2007) 

 
10)   Pilotní studie VZP - dárky je možné oproti dopisům vydávat až do konce února, vše   

nadále řádně evidovat. Dárky by na konci projektu neměly přebývat, v případě přebytku 
doporučujeme distribuovat na jiné centrum. Opět řádně zdokumentovat předávacím 
dopisem. 

 
11)    Digitalizace v mamografii – problematika vyvíjí velmi rychle, některé texty na    
         webovských stránkách mamo.cz jsou již zastaralé, je nutno aktualizovat častěji ( 

Bartoňková  bude v této věci komunikovat se Šnajdrovou a  Zemánkem). Šnajdrová na 
některém z příštích zasedání KOMD bude referovat návrh změn webu k odsouhlasení 
představenstva AMA a KOMD. Materiály týkající se screeningu budou po dohodě 
s výborem Radiol. společnosti kompletně přesunuty z www.crs.cz aktualizovány. Na 
portálu www.mamo.cz  bude umístěno i logo RS. 

 
12)  Daneš připraví do příštího zasedání k oponentuře materiál týkající se aplikace nových 

technologií (teleradiologie, digitalizace) v našem screeningovém programu 
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13)   Plzeň - žádost o zřízení nového centra. KOMD konstatuje, že odborná kritéria žadatelky 

splňují a že je věcí zdravotních pojišťoven v daném regionu, jestli budou chtít rozšířit  
         tyto zdravotní služby v regionu. Z hlediska koncepce RS opakovaně KOMD konstatuje, 

že síť center je v současné době naplněna. 
  

 
 
Přítomni : 
Prof. MUDr. J. Daneš, CSc.           Prim. MUDr. M. Skovajsová, Ph.D.       MUDr. I. Hrnčířová           
 
Prim. MUDr. H. Bartoňková            Prim. MUDr. Z. Mutina        
 
Prim. MUDr. Z. Svobodová             Ing. V.Kovář                  MUDr. M. Kuzárová 
 
 
Omluveni : MUDr. Daniel Zoubek, MUDr. Dana Houserková, Ph.D 
Hosté : Doc.RNDr. L. Dušek, Ph.D., Bc. O. Májek, Mgr. L. Šnajdrová, Ph.D. 
 


