
 
 

 
Zápis KOMD ze dne :  5. září 2008 
 
1. Informace pro KOMD z IBA MU – revitalizuje smlouvy se screeningovými pracovišti, 

návrh je připraven, audit bude označen jako součást zdravotnické dokumentace, 
právní odbor MZ dal mandát IBA MU. IBA MU se stane „Zpracovatelem“ - KOMD vzal 
na vědomí. 

      KOMD navrhuje přiřadit k auditu i sledování spokojenosti screenovaných žen. 
      
2. KOMD vzal na vědomí žádost o export dat směřovanou na Národní referenční 

centrum plátců zdravotní péče ČR (NRC PZP). Tím by se otevřela možnost sledování 
tzv. šedého screeningu. 

 
3. V přípravě je tabulka výsledků Národního programu mamografického screeningu. 

KOMD bere na vědomí, připomínky do 29.9. t.r. Tato data žádá MZ. 
 

4. KOMD žádá IBA zařadit přednášku týkající se oprav validačních dat – řada center má 
stále problémy s opravami (co je nezbytně nutné opravit, co není nutné). Sdělení bude 
na „Datovém auditu“ na podzim 28.11.2008 v hotelu Myslivna v Brně. V současné 
době připravuje IBA program, který pošle představenstvu AMA–CZ a KOMD 
k připomínkám. 

 
5. IBA rozeslala všem členům AMA-CZ přístupová hesla pro prohlížení i editaci údajů o 

svém centru (viz formulář Technická a personální charakteristika pracoviště). 
Formuláře budou sloužit pro hodnocení center v rámci akreditace a reakreditace.  
KOMD a AMA-CZ souhlasí s poskytnutím náhledu do formuláře zástupcům SÚJB a 
všech zdravotních pojišťoven na www.mamo.cz  

 
6. KOMD a AMA (BA, KOV) budou jakékoliv změny týkající se techniky, programu 

zabezpečování jakosti a změn v této oblasti na webu předem konzultovat se SÚJB a 
SÚRO a hledat konsensus k zamezení nejednotnosti – kontakt zatím Dr. Heribanová 
(alena.heribanova@sujb.cz). 

 
7. Validační report za rok 2007 by měl být centry opraven a nejpozději do 30.9.2008 

opravená dávka zaslána IBA . 
 

8. Diskuse ke všem aktualizovaným formulářům na www.mamo.cz (Žádost o akreditaci, 
reakreditaci) a Věstníku MZ (Standard MG screeningu) a vyhlášce o preventivních 
prohlídkách: Souhlas se zrušením horní věkové hranice ve screeningu, jak navrhl 
Daneš MZ dopisem náměstkyni Hellerové. Pracovní verze Věstníku schválena,  
připomínky budou zapracovány. Daneš se SUJB připraví pracovní verzi vyhlášky 
k zákonu o specifických zdravotních službách, kde by měly být definovány základní 
požadavky na provádění screeningu u nás. Podle názoru SÚJB, RL ÚP VZP a většiny 
odborných společností (onkologická, gynekologická, prakt. lékařů) by měla být většina 
opakovaných mamografických vyšetření v režimu screeningu, což zajistí důsledné 
sledování kvality a zejména radiační zátěže. Na základě konsensu KOMD a 
představenstva AMA CZ po připomínkách BA by se měla provádět a vykazovat 
mamografie (diagnostická) u žen s příznaky karcinomu + žen s již 
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léčeným karcinomem (jejich sledování) + vyšetření jako doplnění screeningové 
mamografie (kontroly u BIRADS 3 + vyšetření mezi screeningem u vysoce rizikových 
žen).  AMA CZ a KOMD bude postupovat podle konsensu v Komisi pro screening MZ 
ČR a navrhne legislativní změny v tomto smyslu.   

 
9. Centra, kterým letos končí akreditace (nová centra) nebo reakreditace, musí o další 

pokračování v programu MG screeningu požádat. BA obešle informace o akreditaci/ 
reakreditaci hromadným emailem  centra, kterých se to letos týká. Nové formuláře pro 
akreditaci a reakreditaci budou na www.mamo.cz a www.mzcr.cz . Komise pro 
screening nádorů prsu MZ rozhodne, zdá zástupce MZ ČR navštíví všechna 
kontrolovaná centra či jen vybraná. Koordinátor KOMD má povinnost navštívit 
všechna centra, která má ve své působnosti a která budou letos akreditována či 
reakreditována a musí vyplnit aktualizovaný formulář, určený ke kontrolám center 
(schválena poslední verze). 

 
10. Kontrola Národních radiologických standardů – kódů mamografie a screeningové 

mamografie - na internetu na stránkách MZ (BA + KOV) 
 

11. Požádat o sjednocení  vykazování výkonů mezi pojišťovnami (DA). Vykazování by se 
mělo sjednotit podle VZP (89221+89813+09137, odb. 806 a zvláštní IČL na oddělené 
dávce). Všechny ZP by také měly umožnit indikování core-biopsie prsu pod UZ 
odbornosti 806 bez nutnosti vystavovat žádanku k tomuto výkonu lékařem jiné 
odbornosti. 

 
12. Schválení obměny technického vybavení pracoviště v Berouně, Opavě, N. Jičíně, 

Šumperku – pracoviště budou nebo již jsou digitalizována.  
 
  
  

     Prof. MUDr. J. Daneš, CSc.                               MUDr. D. Houserková, Ph.D.  
 
Prim. MUDr. Z. Svobodová       MUDr. I. Hrnčířová         Prim. MUDr. Z. Mutina     
 
Prim. MUDr. H. Bartoňková       MUDr. D. Zoubek           Ing. V. Kovář 
 
 
Pozvaní hosté iz IBA : Doc. L. Dušek, CSc., Mgr. O. Majek, Mgr. L. Šnajdrová 

   Omluveni: Prim. MUDr. M. Skovajsová, Ph.D., 
   Nepřítomni: MUDr. M. Kuzárová 
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