
 
 

Zápis KOMD ze dne :   30. 9. 2010 
 

1. IBA informuje :  
- nový spolupracovník – Lopuchovská Radmila (administrátor 

screeningových programů) 
- 26.11. 2010, Hotel Voroněž Brno – další ročník „Auditu 

screeningových center“ za rok 2009 (+ krátké prezentace firem – 
technické novinky ve  screeningu). Do příštího týdne bude návrh 
programu. Účastnický  poplatek na konferenci bude 300,- Kč, 
maxim. 2 účastníci z jednoho pracoviště, organizaci zajistí IBA, 
spolu s Ing. Kalinovou, účast firem, AMA-CZ bude financovat 

- dílčí úpravy MaSc vyplývající z nového Věstníku (zařazení  
                                rizikových žen atd.- připomínky Májkovi pošle příští týden  
                                dr.Bartoňková,dr.Houserková) 

- dr Skovajsová bude informovat o možnostech finanční podpory 
semináře prof Tabára pro participanty, kteří si účast hradí ze 
svých prostředků 

 
 

2. Etický kodex screeningových center a členů AMA-CZ. ZOU rozešle pracovní  
      verzi všem členům KOMD k dopracování, poté hromadným mailem členům  
      AMA-CZ 

 
3. Informace o screening. pracovišti Vsetín – nesplňuje podmínky dle Věstníku 

(zejména malé počty vyšetření a nepřítomnost lékaře na pracovišti). KOMD 
doporučí pracoviště vyřadit z programu MG screeningu ČR 

 
4. On-line poradna na první polovinu roku 2011:  
            leden –     Zoubek    

       únor –       Houserková 
       březen –   Mutina 

              duben –     Daneš 
              květen –    Bartoňková 
              červen –    Váša   
   

5. KOMD hodlá zřídit akreditované výukové mamografické centrum pro radiology 
v MOÚ – dr. Bartoňková projedná s Mgr. Havlíčkem a Mgr. Hykou, členové 
KOMD navrhnou vyučující  

 
6. Dotazy na adrese screening@mamo.cz – nejsou časté, nadále odpovídá prof. 

Daneš 
 



 
 

7. Problém vrácených účtů za „diagnostické mamografie, vykázané ZP v roce 2009 
- v několika regionech SM kraje odmítá VZP účty proplatit - bude řešit prof. 
Daneš na ústředí VZP  

 
8. Koordinátoři vypracují pro MZ do konce t.r. souhrnnou zprávu o kontrole svých 

MG screeningových center 
 

9. KOMD požádá MZ, aby odňalo pracovišti nemocnice Havířově osvědčení pro 
provádění screenig. MG pro zásadní nesplnění podmínek 

 
10.  Reakreditace – prof.Daneš krátce referuje o kontinuálně probíhajících 

reakreditacích screeningových center. Další reakreditace budou ještě probíhat 
v říjnu a listopadu 

 
11. KOMD na základě nejnovějších informací SÚJB konstatuje, že nejsou podstatné 

rozdíly v kvalitě zobrazení a v dávce u jednotlivých digitálních zobrazovacích 
systémů (CR, DR) používaných u nás ve screeningovém programu. Oproti 
filmové mamografii v roce 2004 se dávky celkově snížily 
 

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

  
MUDr. D. Houserková, Ph.D.    MUDr. I. Hrnčířová                            MUDr. D. Zoubek               
 
Prim. MUDr. Z. Mutina               Prim. MUDr. H. Bartoňková              Ing. V. Kovář          
 

 
   Hosté : Mgr. Májek O., Lopuchovská R. (IBA), Prim. MUDr. P. Váša 

  
Omluveni : prim. MUDr. Svobodová Z. 

 
 
 
 
 
 


