
 
 

 
 
Zápis KOMD ze dne :   20.4.2012 

 
1. On-line poradna, druhé pololetí 2012: 

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. Reakreditace2012  
a) koordinátoři pro nová centra:  

Atlas Zlín – Houserková, Vsetín- Bartoňková, G-Medica Olomouc- Daneš, 
Breast Unit Praha - Bartoňková                                                              

             
b) Reakreditace se letos týká několik desítek center. Základem reakreditace 

bude  návštěva příslušného koordinátora. Koordinátor povinně vyplní velký 
formulář, zkontroluje indikátory kvality z IBA za r. 2010  a základní parametry 
za rok 2011 z MaSc. Vyčlení pracoviště se 4 a více parametry  nad 
normu.Probere s vedoucím pracoviště všechny parametry, kde jsou hodnoty 
nad doporučovanou normu (s návrhem na zlepšení). Dále se zaměří na stáří 
UZ a MG přístrojů. Na digitálním pracovišti zkontroluje základní testy v rámci 
ZPS: uzavřené měsíční  zkoušky – protokol (textový nebo k nahlédnutí v PC). 
Koordinátor vychází z protokolu přejímací zkoušky. Dále koordinátor 
zkontroluje podmínku z Věstníku : vyhotovení negativního nálezu 
screeningové mamografie max. do tří pracovních dnů.  

c) koordinátor vyzve předem svá centra (telefonicky, mailem aj.) aby byly 
k dispozici tyto dokumenty k nahlédnutí : 
- Indikátory kvality za rok 2010 (text zasílaný všech centrům z IBA)  
- Výtisk základních parametrů za rok 2011 z MaSc (resp.jiného sw) 
- Protokol o ZPS + protokol o přejímací zkoušce MG přístroje 
Závěr formuláře musí obsahovat doporučení (včetně např. nutnosti návštěvy 
zástupci Komise MZ pro screeningnádorů prsu). Vyplněné formuláře budou  
předány prof. Danešovi pro komisi MZ. 

 
           Pozn.- Daneš požádá MZ o informativní dopisy všem letos reakreditovaným 
centrům - dopis bude informovat o návštěvě koordinátora.Kontrola koordinátorem 
bude hrazena AMA.CZ 
 
3. Vyjádření KOMD k žádostem pracovišť Havířov a Třinec: 

Pracoviště nesplňují podmínky „Věstníku 2010“ 



 
 

 
4. Datový audit MG screeningu - možné varianty organizace a způsobu hrazení. T.č. 

probíhají rozvahy o financování každoročního datového auditu MG screeningu 
ČR a v úvahu přichází i finanční spoluúčast jednotlivých center. 
  

5. Breastlight (přístroj k „domácímu orientačnímu vyšetření prsů). 
      KOMD se shodla, že pomůcka nesplňuje inzerované vlastnosti. Naopak může   
      vést i k oddálení diagnostiky pro svůj falešně negativní obraz. 
      Podobný názor mají členové KOMD k vyšetřovací metodě označované    
       jako MEIK (EIT). Tato vyšetřovací metoda se nehodí pro diagnostiku nemocí    
       prsu - KOMD má k disposici diskrepantní případy. 
 
6. Sectra ( mamograf Micro Dose L30 Philips). KOMD doporučuje, aby byly při 

eventuálním nákupu brány do úvahy mírně menší rozměry detektoru oproti 
detektorům nejrozšířenějších MG technologií. A z tohoto důvodu se tento přístroj 
uplatní především ve screeningových centrech s více mamografickými přístroji. 
  

7. Projekt ICOP- informuje Bartoňková 
 
8. Projekt „zvaní MZ“. V současné době jsou varianty znění zvacích dopisů zaslány 

na úřad ochrany osobních údajů s dotazem, zdali je možné ženy bez jejich 
vlastního souhlasu zvát k vyšetření. Eventuální realizace zvaní připadá na konec  
t.r., případně začátek roku příštího.  
 

9. Daneš informuje o tzv. druhém názoru (druhý názor na žádost pacientky podle 
nové legislativy)  - dotaz na MZ, jak bude druhá konzultace hrazena.  

 
10.  Různé :  KOMD doporučuje provést preventivní MG (alespoň šikmé projekce) u   
       žen od věku 35 let před estetickým chirurgickým výkonem, týkajícím se    
       prsu. Doporučujeme u těchto žen vyplnit i dotazník rizikových faktorů. 
 
 

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

MUDr. D. Houserková, PhD.    Prim. MUDr. Z. Svobodová        MUDr. I. Hrnčířová          
 
Prim. MUDr. Z. Mutina              Prim. MUDr. H. Bartoňková       Prim. MUDr.P. Váša  
 

 
   Omluveni : MUDr. Mihulová, MUDr. Hlaváčková              

  
 


