
 
 

 
Zápis KOMD ze dne :   29. 5. 2012, Skalský Dvůr 
 
1. Na četné dotazy vysvětluje prof. Daneš vykazování duktografie : v kódu diagnostické 

mamografie je zhodnocen i podíl duktografií (proto je diagnostická mamografie lépe 
ohodnocena než screeningová) a u duktografie nelze proto vykazovat ZUM a ZUL. 
V případě dalších dotazů pošle prof. Daneš vysvětlení i hromadným e-mailem. 

 
2. Doplnění a porada koordinátorů k letošním reakreditacím: příslušná MG centra by měla 

obdržet informativní dopis z MZd o návštěvě koordinátora umožnit kontrolu. 
Ve formuláři jsou nově zařazeny požadavky pro kontrolu ZPS. U analogových i digitálních 
mamografů si koordinátor nechá předložit přejímací zkoušku. V závěru přejímací 
zkoušky by mělo být napsáno doporučení příslušné firmy, jaké testy se v rámci ZPS mají 
u tohoto typu mamografu dále provádět a s jakou četností. Koordinátor zjistí, zda je to 
pracovištěm plněno. (Pozn. - každý přístroj může mít jiné doporučení). V případě 
nestanovení rozsahu testů v přejímací zkoušce je pracoviště povinno postupovat podle 
Věstníku MZ, částka 4, z 19.3.2010 (přílohy: Kontrolované parametry a tolerance při 
zkouškách provozní stálosti). V případě vážnějších chyb tyto vypíchnout v závěru 
formuláře červeně. Koordinátor s vedoucím pracovníkem screeningového MG centra 
současně zajistí nápravu.  
Koordinátorské kontroly letos reakreditovaných MG pracovišť budou dokončeny do 
30.9.2012 a vyplněné formuláře odevzdány prof. Danešovi. Je vhodné, aby si koordinátor 
ponechal kopie. 
  

3. Vykazování rizikových pacientek v MG screeningu. Doporučení KOMDu je vytvořit nový 
kód - screening rizikových žen. Kód pro rizikové screeningové MG bude nasmlouván 
pouze s vybranými MG centry (v návaznosti na již existující KOC). V této souvislosti 
uvažuje KOMD o vytvoření i nových kódů pro a) digiltální MG a b) filmovou MG (Da, 
Sko). 
 

4.  Vyhláška o radiační ochraně – chybí pojmenování screeningové mamografie.  
 
5. Je vhodné, aby některé zásadní obecné body z Věstníku byly překlopeny do vyhlášky. 

Aktuální změny v programu screeningu nádorů prsy pak nadále budou publikovány ve 
Věstnících MZ ( Da, Ba). 
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