
 
 

Zápis KOMD ze dne :   28.11.2014, Brno 
 
1)  Konference datový audit bude mít příští rok 2015 trochu jiný formát: v předvečer 
konference ve čtvrtek začne praktický seminář o MaSc, resp. o problémech s datovými 
informacemi na pracovištích, v pátek pak proběhne teoretická část konference. Během roku 
věnuje KOMD jedno své jednání přípravě obsahu konference. 
 
2)  Návrhy na termíny příštích jednání KOMD v roce 2015:  
-       16. ledna, pátek, 10.00 hod., Brno MOÚ, hlavní bod programu: podíl AMA-CZ na dalším   
        vzdělávání RA 
-       13.3., pátek, 10.00 hod., Brno MOÚ 
-       27.5., středa, 13.00hod, Nesuchyně 
-       25.9., pátek, 10.00 hod., Beroun 
 
3)  Vzdělávání RA laborantů v rámci  IPVZ : Ústí n.Labem, Praha Všeobecná FN a BUP, FN 
HK, FN Brno- MOU.  
 
4)  Povinnost vzdáleného R2 u center s nízkým počtem provedených MG? Projedná se na 
příštím jednání KOMD.  
 
5)  Změna stanov AMA.CZ – aktualizace vzhledem k současné legislativě. 
 
6)  Problém vakuových biopsií, zvyšuje se počet, t.č. asi 20 center v ČR. Nadále však 
dostačuje 12-14 pracovišť, jak bylo konstatováno již před lety, kdy mamotomická pracoviště 
vznikala. Vhodné probrat současnou situaci ze ZP (jedná se o výkony 89 341a 89 343).  
Doporučení k provádění zpracuje PV. 
 
7)  Kód screen. MG pro klientky s vysokým rizikem pro ca prsu zůstává 89 178, kód bude 
opět platný pro digitální MG od 1/2015.  
 
8)  Problém stanovení rizika pro Ca prsu dle Clausových tabulek, rozšíření o odbornost 
onkologa, který by mohl spolu s genetikem rovněž stanovovat riziko. Bylo by vhodné převést 
Clausovy tabulky do digitální podoby pro orientační stanovení rizika. 
 
9)  Pro popisy screeningové MG bude během roku 2015 do MaSc zakomponován obecný 
text, vyjadřující míru spolehlivosti mamografického vyšetření vzhledem k diagnostice nádoru 
prsu. 
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