
 
 

 
Zápis KOMD ze dne :   8.4.2011 

 
1. On-line poradna, druhé pololetí 2011: 

červenec -  Mutina 
srpen -  Hrnčířová, Svobodová (1. – 15. Hrn, 16. – 31. Svo) 
září -  Skovajsová 
říjen - Daneš 
listopad - Hrnčířová, Svobodová (1. – 14. Hrn, 15. – 30. Svo)   
prosinec -  Houserková 
 

2. Daneš informuje: 
Věstník - podmínky úhrady screeningové a diagnostické mamografie 

      Reference o schůzce s náměstkem MZ Noskem 
      Projekt EU: do výběrové řízení se hlásí i IBA, připravuje se jednorázové zvaní  
      nevyšetřených žen (screening. mamografií) 
      KOMD, který je sekcí Výboru RS bude apelovat na Výbor a předsedu, aby  
      v mamodiagnostice existovala definice standardů a nadstandardů, protože se  
      s nadstandardní zdrav. péčí v mamodiagnostice počítá v již vydaném    
      Věstníku, částka 4/2010 v „Doporučeném standardu pro poskytování  
      screeningu karcinomu prsu….“ (Sko) 
      
3. Informace o pracovištích  Litoměřice, Chrudim (žádost o MG screening).  
     KOMD nedoporučuje Komisi pro screening nadorů prsu MZ ( pracoviště     
     nesplňují podmínky spádu na počet obyvatel. Obě centra jsou cca 10 km od již  
     fungujících screening. center, která mají objednací dobu ne vyšší než 1-2  
     týdny a mohou navíc zvýšit kapacitu – čili centra by byla nadbytečná 

      4.  Daneš informuje o žalobě MUDr. Stupky  
 
5.   Připravit reakreditace pro rok 2011 (Da) 
 
6. KOMD bere na vědomí „Doporučení postupu o indikacích  screeningové a       
      dg. MG“ pro FNHK. 
 
7. Mutina a Houserková žádají drobné změny v MaSc: HVK, DVK, HZK, ZHK -  

KOMD souhlasí s jednotným označováním kvadrantů a s možností funkce 
"Nezvát klientku" v MaSc (Mu a Hou domluví přímo s dr. Klimešem). 

 



 
 

8.  SÚJB – připravuje do budoucna detailnější doporučení k technickým 
parametrům digitálních mamografů pro MG screeening – v této souvislosti bude 
potřeba mezi požadavky zařadit minimální velikost detektoru mamografu - 
minimálně 22 x 29 cm (ing. Jursíková, SÚJB))          

 
 

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

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

 
   Omluveni : MUDr. D. Zoubek , prim. MUDr. P. Váša              

  
 
 
 
 
 
 
 


