
 
 

Zápis KOMD ze dne:  12. 3. 2015, Nový Poddvorov 
 
1. Problém „zastropování MG screeningu“ VZP v nemocnicích : prof. Daneš kontaktoval 

vedení VZP. Výkonové „zastropování“ mamografického screeningu  neodpovídá 
koncepci ministerstva zdravotnictví o screeningových programech a není v souladu 
s požadavky EU, Europa DONNA, European Society of Mastology a dalších evropských 
struktur na provádění národních screeningových programů. Tímto není v souladu ani 
s cíli Komise odborníků pro mamární diagnostiku (KOMD). Screeningové programy mají 
populační dopad pouze při co největší účasti cílové skupiny v programu, omezování 
plateb při překročení 103% objemu výkonů při srovnání s předchozím období je 
kontraproduktivní. KOMD bude dále situaci monitorovat a bude usilovat o zrušení tohoto 
úhradového stropu screeningového programu. Screeningová mamografie musí být 
hrazena bez limitu pro zachování ekvity kvalitní péče plošně po celé ČR. KOMD bude 
dále pokračovat v komunikaci s MZČR a pojišťovnami.   
 

2. Screeningovým centrům je oproti běžným zvyklostem v zájmu zachování jejich kvality 
udělována smlouva s pojišťovnami nejdéle na 3 roky (dle délky udělené akreditace). 
Tato nevýhoda, kterou podstupují centra dobrovolně, však musí být kompenzována tím, 
že kontroly potvrzení nebo zpochybnění kvality musí mít v kompetenci pouze odborná 
společnost zastoupená KOMD. 
 

3. Zájem o akreditaci center ke školení radiologických asistentů v praktických 
dovednostech byl překvapivý.  Z Ministerstva zdravotnictví byly dodány upřesňující 
informace k akreditaci. Jelikož jde o program, který čerpá s fondů EU, musí být zcela 
splněny požadavky: O akreditaci mohou žádat centra, která provádějí vakuovou biopsii a 
jejich oddělením procházejí často i pacientky s plastickou úpravou prsů (implantáty 
apod.). Lektorem se může stát jen RA s certifikátem k mamografickému zobrazování. 
Podrobnosti k získání akreditace jsou k dispozici ve vyhlášce MZČR, zveřejněné na 
webových stránkách ministerstva. Centra, která projdou akreditací, oznámí jejich získání 
AMA-CZ (na e-mail ama-cz@volny.cz). Jejich seznam bude poté zveřejněn na 
www.mamo.cz. 
 

4. Reakreditace center v roce 2015: kontroly budou standardně provádět koordinátoři. 
Centra, která nesplňují požadavky na indikátory kvality nebo další požadavky dle 
Věstníku MZ, budou následně hodnocena komisí MZ (zástupci MZ, ZP a KOMD). 
Odměna koordinátorům za kontrolu centra, která zohledňuje náklady a ušlý zisk, je 
2 500,- Kč. 

 
                     Prof. MUDr. J. Daneš, CSc.       Prim. MUDr. M. Skovajsová, Ph.D 
           Prim. MUDr. Z. Svobodová        MUDr. I. Hrnčířová      MUDr. D. Houserková, Ph.D.       

      MUDr. H. Bartoňková       Prim. MUDr. P. Váša          MUDr. D. Zoubek     MUDr. I. Mihulová 
   
      Omluveni :. Prim. MUDr. Z. Mutina                     


