
 
 

Zápis z jednání KOMD    
 

18. 5. 2016 Nesuchyně 
 
 

1. Termíny dalších jednání: 16. 9. 10 hod. Praha, 1. 12. 13 hod. Brno 

 

2. Komise navrhuje přijetí nového člena, MUDr. Petra Choce z plzeňského 

screeningového centra jako zástupce  Plzeňského kraje (západní Čechy), které v tuto 

chvíli nemají, na rozdíl od ostatních částí ČR, zastoupení v KOMD.  Prof. Daneš 

předá informaci a žádost o schválení výboru ČRS. 

3. Rekonstrukce screeningové sítě, zvyšování kvality screeningových center 
• Stanovení minimálního počtu přečtených MG za rok na lékaře (dohromady  I. i 

II. čtení) na 5 tis. 
• Informace pro vedoucí screeningových center o chystané změně pomocí 

dopisu z MZ ČR 
 

4. Reakreditace center:  
• seznam center, které podstoupí reakreditaci v roce 2016 je v příloze. Kontroly 

center, která vykazují dlouhodoběji nedostatky, v přítomnosti zástupců MZ ČR 
a zdravotních pojišťoven stanoví po dohodě s koordinátory prof. Daneš 

• Problematická screeningová centra:  
i. Karviná – dopis pro centrum od koordinátora o potřebě nápravy, na 

podzim reakreditační kontrola, zda došlo k nápravě 
ii. G-Medica Olomouc – personální problémy – v řešení 

iii.  Česká Lípa – dlouhé objednací doby, špatná personální situace – 
přijímají nové lékařky 

 
5. Je diskutováno postavení manažerů kvality, kteří jsou stanovováni v některých 

screeningových centrech managementem těchto center. Předpokládá se dobrá 
spolupráce mezi koordinátory center a těmito místními manažery kvality 

 
6. Proběhla diskuse o indikátorech kvality screeningového programu a datové struktuře 

sbíraných dat: 
•  Je nezbytný up-grade stanovování indikátorů kvality, jako možné řešení se 

jeví stanovení relevantních koridorů – pracovní schůzka Daneš, Skovajsová a 
zástupce IBA 



 
 

• členové komise připraví do příštího setkání návrhy požadavků, týkajících se 
především adekvátního naplňování indikátorů kvality, které budou od center 
požadovány v rámci reakreditačních kontrol 

7.  Konference Datový audit mamografického screeningu v praxi je plánována na  

 1.12. – 2. 12.2016 

• Témata: Budoucnost screeningového programu 

• O přednášku: Indikační kritéria ke genetickému testování, doc. MUDr. 

Foretové v rámci konference „Datový audit“, požádá paní docentku prim. 

Skovajsová  

• Součástí konference „Datový audit“ bude i letos seminář ve čtvrtek 1.12.2016 

(2 hod) – na téma praktické řešení problémů center s datovým auditem. 

Tentokrát bude vystaven na základě otázek zaslaných ze screeningových 

center, připraví prof. Daneš ve spolupráci s IBA MUNI 

8. Strategie uplatnění tomosyntézy v ČR – v současnosti je užívána jako doplňková, 

vyvíjející se metoda. I nadále bude členy KOMDu metoda tomosyntézy a její přínosy 

sledována. 

9. Návrat žen po léčbě pro karcinom prsu do screeningového programu  

• návrh změny specifikace kódů v Sazebníků výkonů (prof. Daneš) 

• diskuse s Onkologickou společností o definici, kdy vracet ženy do screeningu a 

náležitostech žádanky na screeningovou mamografii pro tyto ženy (prim. 

Skovajsová) 

 

10. Strategie současného a budoucího postavení MR mamografie – koncepci pro MZ ČR 

(potřebnost, dostupnost vyšetření, vznik specializovaných MR pracovišť, definice 

standardu přístroje a hodnotícího lékaře) připraví dr. Houserková a dr. Váša ve 

spolupráci s dr. Steyerovou. 

 



 
 

11. Používání kategorií Bi-RADS denzity: KOMD souhlasí s přidáním kategorií Bi-

RADS denzity do datové struktury mamografického screeningu pro pracoviště, které 

chtějí systém používat. 

 

 

12. Reakce na dopisy o nedostatečných smluvních vztazích mezi screeningovými centry a 

pojišťovnami: 

Reagovaly pouze  pojišťovny ze Svazu zdravotních pojišťoven ČR, jednotně se hlásí 

k tomu, že prodloužení smluv o rok (u některých z nich) bylo pouze úředním 

organizačním krokem, nejde o nebezpečí budoucí ztráty smluvních vztahů mezi 

akreditovanými screeningovými centry a pojišťovnami sdruženými ve „Svazu“. 

 

 

 

 
Přítomni: 

 

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.   Prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD.

   

Prim. MUDr. Dana Houserková, PhD.  Prim. MUDr. Ivana Hrnčířová 

 

MUDr. Iva Mihulová     MUDr. Lucie Pieranová, MBA 

   

MUDr. Andrea Trunkátová    Prim. MUDr. Petr Váša 

 

MUDr. Daniel Zoubek 

 

 

Omluveni: MUDr. Zdena Svobodová 



 
 

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb doporučených k provádění mamografického 

screeningu k reakreditaci v roce 2016 

 

Jihomoravský kraj 

 

1. Brno, FN Brno, pracoviště Porodnice, Obilní trh 11  

2. Kyjov, Okresní nemocnice Kyjov, p. o., Strážovská 976 

3. Znojmo, Nemocnice Znojmo, p. o., ul. MUDr. Jana Janského 11 

4. Blansko, Nemocnice -  Radiodiagnostické oddělení, Sadová 33  

 

Jihočeský kraj 

 

5. Č. Budějovice, Medipont s.r.o.,Senovážné náměstí 2 

6. Č. Budějovice, Medipont s.r.o., Matice školské 17 

7. Písek, Nemocnice Písek, a. s., Čapkova 589 

 

Královéhradecký kraj  

 

8. Hradec Králové, FN, Radiologická klinika, Sokolovská 581 

9. Hradec Králové, MUDr. M. Paikertová, Bratří Štefanů 895 

10. Vrchlabí, RTG-CT s.r.o, pracoviště Jihoslovanská 465  

 

Kraj Vysočina 

 

11. Pelhřimov, AGUR s.r.o., Osvobození 1699  

12. Třebíč, DS Radiodiagnostika s.r.o., Vltavínská 1289 

 

Liberecký kraj 

  

13. Jablonec n/N., Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o., Nemocniční 15 



 
 

14. Liberec, RDG odd., poliklinika, Klášterní 2 

 

Olomoucký kraj 

 

15. Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s., Nemocnice Prostějov, o. z. Mathonova 

291/1 

16. Šumperk, Šumperská nemocnice a.s., Nerudova 41 

 

Moravskoslezský kraj 

 

17. Frýdek-Místek, Poliklinika-Místek s.r.o., 8. pěšího pluku 85 

18. Ostrava – Vítkovice, Vítkovická nemocnice, a.s., Zalužanského 1192/15 

19. Ostrava, Fakultní nemocnice Ostrava, Tř. 17. listopadu 1790 

 

Hlavní město Praha 

 

20. Praha 5, Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 2 

 

Středočeský kraj 

 

21. Kladno, P-P Klinika Kladno s.r.o., Huťská 211 

22. Kolín – Oblastní nemocnice - RTG odd., Žižkova 146 

 

Ústecký kraj  

 

23. Ústí nad Labem, Ústecká poliklinika, s.r.o., Mamografické centrum, MUDr. Petr Váša, 

Masarykova 92, Ústí nad Labem 

24. Chomutov, Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Chomutov, Kochova 1185 

 

 



 
 

Zlínský kraj  

 

25. Uherské Hradiště, Uherskohradišťská nemocnice, a.s., J. E. Purkyně 365 

 


