
 
 

Zápis z jednání KOMD    
 

10. 11. 2016 Praha 
 

1. MUDr . Zdeňka Svobodová oznámila z osobních důvodů  ukončení členství v Komisi. 
Jejím nástupcem, jako zástupce SNAR, bude MUDr. Petr Choc. Jako nový člen 
Komise byla navržena MUDr. Hana Urminská z FN Hradec Králové, která by 
zastupovala Královéhradecký kraj a převezme jako koordinátor centra dr. Svobodové. 

2. Plán dalších setkání: 1. 12. 10 hod. Brno 

3. Proběhlo další kolo odborné diskuse ohledně navržených změn v Doporučeném 
standardu pro poskytování screeningu karcinomu prsu a provádění diagnostické 
mamografie v České republice.  

4. V rámci snahy o zlepšení přístupu ke screeningovým vyšetřením, při udržení vysoké 
kvality se diskutuje o struktuře sítě screeningu v digitální době: uvažuje se o síťovém 
rozvoji stávajících center pomocí detašovaných pracovišť či odborné spolupráce mezi 
malokapacitními centry. V této etapě diskuse jsou projednávány: 

• Pracovní verze definice detašovaného pracoviště – např. dlouhodobě (přes 3 
měsíce) delší objednací doba než měsíc, diskutujeme o vyčerpané kapacitě na 
1  MG přístroj (14 tis.). Podle směrnic EU se musí zachovat podmínka, že 
lékaři splňují počet přečtených screen. MG 

• Pracovní verze definice za jakých podmínek se neobnoví akreditace 
screeningového centra 

5. Denzita mamografie, její popis a užití hodnocení denzity v současné praxi 

• Proběhla odborná diskuse o podobě popisu a závěru screeningové 
mamografie.  Členové KOMD si do příštího jednání připraví návrhy, co 
vše má vzorový popis a výsledek screeningové mamografie obsahovat 

6. Proběhlo hlasování o uznání následujících pracovišť.  MZ ČR obdrželo 3 žádosti: 

• KOMD schvaluje pracoviště Mamma centrum Hradčanská (odloučené 
pracoviště Mamma centra Háje) k zařazení do sítě screeningových center.  

• KOMD schvaluje pracoviště Poliklinika Vysočany (odloučené pracoviště 
Mamma centra Zelený pruh) k zařazení do sítě screeningových center. 



 
 

V obou případech je důvodem je nedostatečná kapacita fungujících 
akreditovaných center v Praze a okolí 

• KOMD nesouhlasí se zařazením pracoviště Krnov do sítě screeningových 
center. Pracoviště je v oblasti nadbytečné, počty vyšetření se pohybují hluboko 
pod požadovanou normou  pro fungování screeningového pracoviště 

7. Představenstvo projednává návrh Doporučeného standardu MR screeningu žen 
s vysokým rizikem karcinomu prsu, předložený pracovní skupinou ve složení dr. 
Houserková, dr. Bárta, dr. Schneiderová, dr. Steyerová a dr. Váša. Prof. Daneš předá 
Standard k připomínkování MR sekci ČRS. 
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