
 
 
Zápis  ze dne :   22. února 2008 
 

1) Pilotní projekt VZP (cílené zvaní) - vyhodnocení provede IBA do konce března 2008 
 
2) Další projekty cíleného zvaní pojišťoven jsou v plánu na letošní rok. U VZP 

pravděpodobně ženy nad 70 let si budou vyšetření platit a pojišťovna se s nimi 
vyrovná z fondu prevence, u žen do 69 let bude projekt probíhat jako doposud - 
začátek pravděpodobně od 5/08. Podobnou akci inzeruje ZP 211. 

 
3) Daneš informuje o jednání s poj. 211. Pojišťovna připravuje dopis, ve kterém souhlasí 

s vykazováním kódu UZ v rámci screeningu. 
 

4) Daneš informuje o projektu e-PACS, do kterého je v současné době zapojeno již 16 
screeningových MG pracovišť. Jedná se o zdravotnickou počítačovou síť, která slouží 
k přenosu digitálních obrazových dat mezi jednotlivými pracovišti (viz také 
www.epacs.cz, další informace na www.mou.cz/Telemedicína ). KOMD i AMA-CZ 
doporučují screeningovým MG pracovištím, která již jsou digitalizována, aby 
uvažovala o připojení svého pracoviště do této sítě. 

 
5) KOMD a AMA-CZ konstatuje, že v současné době dostupné digitální mamografické 

systémy s flat panely odpovídají dříve stanoveným požadavkům pro mamografický 
screening (požadavkům musí vyhovovat i všechny další články řetezce - diagnostické 
stanice apod.). Vzhledem k pokroku technologií se nepožaduje k vybavení 
mamografického pracoviště laserová mamografická tiskárna - snímky je možno 
předávat digitální formou. 

 
6) KOMD upozorňuje pracoviště, která digitalizují pomocí CR, že i u tohoto zařízení  je 

nutné aplikovat ZPS. Je možné je zajišťovat dodavatelsky prostřednictvím firmy, která 
zařízení dodala nebo samostatně se současným nákupem potřebných fantomů a sw 
vybavení.  

 
7) Poznatky z „on-line poradny“ na www.mamo.cz : KOMD a AMA-CZ upozorňuje lékaře 

všech MG screeningových center, aby vyšetřené ženy byly jasně informovány o 
závěru vyšetření (negativní, bezvýznamný nález, je potřeba došetřit s časovým 
odstupem atd.). Screeningově vyšetřené ženy s negativním nálezem se často 
dotazují v poradně, jaký je vlastně výsledek vyšetření a přepisují texty popisů, kterým 
nerozumí…  

 
8) KOMD pracuje na BI-RADS manuálu - další setkání v dubnu 2008. 
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