
 
 

Zápis KOMD ze dne :   29.5.2013,  Skalský dvůr 
 

1. Pilotní studie střední dávky záření  při screeningové MG : proběhly prezentace VF 
Černá hora a Fomei. Pro studii bude potřeba, aby pracoviště, která se chtějí 
zúčastnit (MOU Brno, Nový Jičín a Beroun) vypracovala konkrétní zadání pro své 
pracoviště zmíněným firmám (od toho se budou odvíjet náklady na projekt).  
 

2. Prezentace o radiačních dávkách na štítnou žlázu a gonády při preventivní 
mamografii. Ing. Kovář se svým týmem  zpracoval na mamografickém fantomu tyto 
údaje a potvrzuje se, že dávky jsou zanedbatelné nejen ve srovnání s mamografií, 
ale i ve srovnání s ozářením z přírodního pozadí. 
 

3. Debata o programu MASC - závěr:  program budeme rozvíjet dále, jako první 
zdokonalení bude realizováno zvaní za pomocí emailu a formou SMS. 
 

4.  Reakreditace 2013 : seznam screeningových center, kterých  reakreditace tento 
rok týká, bude přílohou toho zápisu. Seznam letos reakreditovaných center 
v jednotlivých regionech dostanou i koordinátoři. Koordinátor kromě toho, že 
zkontroluje pracoviště, dohlédne i na to, aby centrum nezapomnělo požádat o 
reakreditaci MZd příslušným protokolem (www.mamo.cz / Pro lékaře/ Legislativa, 
formuláře, přihlášky…). Koordinátoři obdrží pro svoji kontrolu příslušný formulář 
(rozešle Ba).  
 

5. Certifikované kurzy pro radiologické asistentkyv mamografii – protože vázne 
vzdělávání v této oblasti, bude KOMD žádat o schválení akreditovaného 
vzdělávacího kurzu MZd – teoretická příprava v MOÚ, praktická výuka na centrech 
Beroun, Praha a MOÚ (za spolupráce s Mgr. Havlíčkem, prof. Danešem, prim. 
Skovajsovou a prim. Bartoňkovou). 
 

6. Centrální zvací program pro MG screening – připravuje se od podzimu 2013 
 

7. Akce VZP- prevence pro mladé ženy: bude upřesněno komunikací prof. Daneše 
s VZP i ostatními ZP. KOMD diskutuje obecné doporučení k provádění 
preventivního UZ a MG u mladších žen (návrh HOU) – bude zveřejněno na 
www.mamo.cz . 
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