
 
 
 

Zápis KOMD ze dne :  2. dubna 2009 
 

1. KOMD se podílí spolu se ZP, SÚJB, IBA aj. na aktualizaci podmínek uvedených ve 
Věstníku MZ pro screeningový MG program 
     
2. Biopsie prsní žlázy: Výkony  miniinvazivní vakuové biopsie  uvedené v „ Seznamu 
zdravotních výkonů“ 89 341 a 89 343  jsou kalkulovány pouze pro náklady výkonů vakuové 
biopsie provedené speciálním zařízením, kdy z jediného vstupu je celý výkon proveden při 
stacionárním uložení jehly (bez opakovaných inzercí).Tento systém je charakterizován 
především permanentním odsáváním za asistence vakua během celého výkonu  a  
automatickým podáváním vzorků. Specializované výkony miniinvazivní vakuové biopsie se 
provádějí pouze v  centrech definovaných Komisí odborníků pro mamární diagnostiku a 
Asociace mamodiagnostiků ČR. Jde o pracoviště v síti akreditovaných screeningových 
center, která spádově fungují pro ostatní centra a mají vysokou erudici v  provádění 
screeningu i specializovaných miniinvazivních výkonů. Ostatní nástroje nebo přístroje 
používané pro ambulantní odběr vzorků spadají do vykazování výkonu 89 313. Na 
ww.mamo.cz budou během měsíce dubna t.r. zveřejněny doporučované postupy k provádění 
core biopsie a miniinvazivní vakuové biopsie – mamotomie. (Zpracuje SKO + VA).  
 
3.  Pozn. k on-line poradně na www.mamo.cz  - dát upozorňující text na web, že pokud si 
dotazující nepřeje, aby jeho otázka byla zveřejněna, musí dát tuto skutečnost v textu dotazu 
najevo (případně webmaster vytvoří podmínky jak tuto skutečnost ošetřit automaticky). On-
line poradna na www.mamo.cz na druhé pololetí 2009 
- červenec -Mutina 
- srpen - Houserková 
- září - Hrnčířová 
- říjen - Daneš 
- listopad - Skovajsová 
- prosinec - Bartoňková 
 
4.  Odsouhlasení formuláře: Záznam o šetření týkající se závad screeningového centra. 
 
5.  Návrh na kód digitální MG.  
 
6. Zapojení SRLA do programu MG screeningu formou radiologického asistenta-
screeningového specialisty – vyškolení několika RA zahraniční specialistkou. 

 
 
Prof. MUDr. J. Daneš, CSc.                         Prim. MUDr. M. Skovajsová,Ph.D 
                  
MUDr. D. Houserková, Ph.D.    Prim. MUDr. Z. Svobodová       MUDr. I. Hrnčířová          
 
Prim. MUDr. Z. Mutina              Prim. MUDr. H. Bartoňková                         

 
   Omluveni:  MUDr. D. Zoubek, ing. V. Kovář              
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