
 
 

Zápis KOMD ze dne: 2. 6. 2010 
 

1. IBA informuje : 
a)  IBA usiluje o to získat finance z MF na všechny screeningové programy v   
       ČR.   
b)  IBA prosí, aby byly posbírány během června a července podněty ze všech   

 screeningových center ohledně sw z IOP- připomínky přímo na mailovou     
 adresu dr. Andrese (andres@iba.muni.cz) 

c)  Od 1.Q 2011. MZ bude cestou nějaké agentury zvát klientky do screeningu 
d)  Garance obsahu portálu www.mamo.cz z KOMD zajišťují Daneš,   

    Skovajsová a Bartoňková  
e)  Inzerce na www.mamo.cz/AMA/Přihlášení/Inzerce se během    

    června bude připomínkovat, ostrá verze od července 
f)  IBA žádá KOMD o povánku na každé jednání KOMD 
g)  Odpovědi v on-line poradny : odpověď nezachovává odstavce  

     odpovídajícího odborníka. Zástupci odpovídajícího odborníka chodí jen     
     neuveřejněné odpovědi - chybné nastavení funkce – IBA zajistí 

h)  Odkazy na screeningové webovské portály na stránkách zdravotnických   
 zařízení 
 

2. On-line poradna :  
            červenec - Houserková 

       srpen – Hrnčířová / Svobodová (1. polovina měsíce/2. polovina měsíce) 
       září - Váša 

              říjen - Daneš 
              listopad - Skovajsová 
              prosinec - Mutina 

 
3. Koordinátor mamografického screeningu: 

Pozice koordinátora je popsána ve Věstníku MZ (2010), koordinátory schvaluje 
MZ na návrh představenstva AMA nebo KOMD.  
Závěrečná zpráva koordinátora – základní výsledky každého pracoviště v 
tabulce + krátký komentář 

4. Odtajnění výsledků center pro koordinátora (IBA zajistí) 
5. Rizikové skupiny pacientek : na Moravě funguje síť genetických ambulancí 

dobře, v Čechách je situace zřetelně horší – bude napsán dopis genetickým 
pracovištím (všem) k lepší spolupráci (BA+HOU) 

6. Rizikové mladé ženy – jak vykazovat ZP? (HOU+BA)  
9.  KOMD navrhuje vypracovat etický kodex screeningového centra (ZOU) 

10.  KOMD dává za úkol koordinátorovi kontrolu pracoviště Vsetín (MUT). Zástupci  
       KOMD považují za žádoucí hovořit s vedoucím lékařem centra Femma Brno (    
       DA + SKO) 
11.  Z dostupných dat zjistit náklady na léčbu Ca prsu versus náklady na MG  
       screening (KOMD prosí o spolupráci v této věci IBA)  

http://www.mamo.cz/AMA/P%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD/Inzerce


 
 

 
 
 
   Prof. MUDr. J. Daneš, CSc.      Prim. MUDr. M. Skovajsová, Ph.D.   Prim. MUDr. P. Váša 

  
MUDr. D. Houserková, Ph.D.    Prim. MUDr. Z. Svobodová               MUDr. I. Hrnčířová          
 
Prim. MUDr. Z. Mutina               Prim. MUDr. H. Bartoňková              MUDr. D. Zoubek               
 

 
   Hosté : MUDr. Andres (IBA),  

  
Omluveni : ing. Kovář 

 
 
 
 
 
 


