
 
 

 
Zápis KOMD ze dne :   16. dubna 2010 

 
 
1. K novému Věstníku MZ (k MG screeningu) :  
 
- i vysoce rizikové ženy, např. nositelky mutace genu BRCA 1,2, by měly být 
vykazovány ve screeningu. V případě doporučené vyšší frekvence sledování než 1x 
za dva roky je třeba žádat o schválení vyšetření revizního lékaře (VZP – Žádanka o 
schválení výkonu RL). Pro tyto rizikové klientky bude navržen nový balíčkový kód 
(vypracují Ba + Hou), indikovat bude onkolog. Do sw MaSc bude zadáno zatržítko 
pro rizikové ženy.  
 
- při ZPS na digitálních mamografických pracovištích je nutno konzultovat 
nasmlouvaného radiologického fyzika, aby centru pomohl s programem jakosti. Při 
hodnocení monitorů je nutno vyžadovat kalibraci dle DICOM  křivky. Při kontrolách 
bude vyžadován certifikát, že monitory jsou určeny pro zdravotnictví/mamografii (na 
www.mamo.cz bude zveřejněna přednáška ing. Kováře a Bc. Glacnera týkající se 
tohoto tématu) 
 
- podrobné formuláře ke každoročnímu hodnocení centra koordinátorem budou 
aktualizovány. Závěrem každého roku provede každý koordinátor celkové výstižné 
shrnutí screeningového centra na zjednodušeném přehledném formuláři (navrhne 
Ba). Formulář bude postoupen Komisi MZ pro screening nádorů prsu. 
 
2. Integrovaný kód (balíčkový kód), který zohledňuje procentuální zastoupení všech 
obvyklých výkonů uplatňovaných v rámci základního mamodiagnostického vyšetření 
na screeningovém centru. Během května t.r. bude rozhodnuto o jeho realizaci a 
eventuálním zavedení.  
 
3. KOMD nadále doporučuje oddělit ultrazvukový výkonový kód pro UZ vyšetření 
prsů od ostatních „devítkových kódů“ (09 137 - viz Seznam zdravotních výkonů 
s bodovými hodnotami). Ultrazvukové vyšetření prsu by měl provádět pouze radiolog 
v korelaci s mamografickým vyšetřením (Da). 
 
4. Jmenování radiologických mamodiagnostických asistentek jako screeningových 
specialistek k rukám koordinátorů: koordinátoři sami navrhnou RA (dodat Da do 
týdne). Seznam bude předložen výboru SRLA ke schválení či doplnění. 
 
5. Žádosti o satelity: pracoviště ÚPMD Praha a screeningové centrum Vsetín - 
KOMD nedoporučuje pro nesplnění podmínek dle Věstníku 2010. 
 



 
 

6. KOMD žádá screeningová centra zejména z Prahy, aby neodmítala mladé ženy na 
preventivní ultrazvukové vyšetření prsů.  Letos mohou využít akci v rámci projektu 
Ženy ženám - poukázku AVONU - v měsících srpnu, září a říjnu. 
 
7. KOMD dává na vědomí, že zdravotní pojišťovny byly vyzvány dopisem z MZ, aby 
zpřísnily kontroly diagnostických MG pracovišť k eliminaci „šedého“ screeningu.  
 
8. Příprava Radiologického kongresu - mamologická sekce - vědecká sdělení - 
vyžádané přednášky.  
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