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VÝROČNÍ ZPRÁVA
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H I ST O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í
____________________________________________________________
Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví
ČR a na VZP za účelem obhájit prioritu radiologů v mamární diagnostice a
screeningu včasných stádií nádorů prsu se opakovaně ukázalo, že je nezbytné
podpořit autoritu jednajících osob mandátem profesní organizace.
Přínos takové organizace či sdružení již prověřili stomatologové, gynekologové a
praktičtí lékaři.
Radiologové se stali hlavními aktéry v prvním fungujícím oficiálním
celorepublikovém screeningovém onkologickém programu, zároveň postupně
přebírají roli dříve zavedených mamárních poraden. Z tohoto pohledu vyznívá
potřeba zaštiťujícího profesního sdružení ještě naléhavěji.
Asociace mamodiagnostiků České republiky /AMA-CZ/ byla zaregistrována
Ministerstvem vnitra České republiky dne 25. 6. 2003

•

ASOCIACE MAMODIAGNOSTIKŮ ČESKÉ REPUBLIKY je dobrovolné,
nezávislé sdružení.

•

sdružení je právnickou osobou registrovanou Ministerstvem vnitra ČR.

•

sdružení je založeno za účelem podpory a realizace činnosti týkající se
problematiky diagnostiky a léčení onemocnění prsu.

•

podílí se na organizaci řízení a kontrole screeningového mamárního programu,

•

podporuje rozvoj programů k prevenci, diagnostice a léčení onemocnění prsu,

•

zastupuje lékaře v dohadovacích řízeních k sazebníku výkonů a o úhradě
zdravotní péče,

•

zastupuje lékaře při jednáních se zdravotními pojišťovnami, MZ České
republiky, orgány státní správy a dalšími subjekty,

•

vydává odborné publikace,

H I ST O R I E

•

A P O S L Á N Í

S D R U Ž E N Í

organizuje odborné vzdělávací akce zaměřené na problematiku diagnostiky a
léčení chorob prsu,

•

poskytuje členům odbornou pomoc a informace (úhrada zdravotní péče, léčebné
a diagnostické postupy, obchodní aktivity společností, novinky v technice,
apod.).

•

spolupracuje se státními orgány a organizacemi, mezinárodními organizacemi a
s neziskovými organizacemi v ČR i v zahraničí.
(Výňatek ze Stanov Asociace)

O R G A N I Z A Č N Í

ST R U KT U R A

______________________________________________________________________
Sídlo sdružení

Smilova 306
Pardubice
530 02

IČO

26634767

Předseda

prim. MUDr. Miroslava SKOVAJSOVÁ

Místopředseda

doc. MUDr. Jan DANEŠ, CSc.
MUDr. Iva HRNĆÍŘOVÁ

Představenstvo

prim. MUDr. Miroslava SKOVAJSOVÁ
doc. MUDr. Jan DANEŠ, CSc.
MUDr. Helena BARTOŇKOVÁ
MUDr. Iva HRNĆÍŘOVÁ
MUDr. Zdeněk MUTINA
MUDr. Marie HARTLOVÁ
MUDr. Petr VÁŠA

Volba byla provedena na ustavující schůzi v pražské Nemocnice Na Homolce dne 21.
října 2003.

Počet členů sdružení ke dni 31. 12. 2005: 138

ČINNOST SDRUŽENÍ
____________________________________________________________
Hlavní náplní činnosti představenstva sdružení zůstává jednání s představiteli
Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven o podmínkách fungování
screeningového programu karcinomu prsu. Pokračují i kontroly kvality screeningových
pracovišť započaté v loňském roce.
Kosmetická firma AVON i v roce 2005 pokračovala v podpoře prevence karcinomu
prsu v České republice. Asociaci mamodiagnostiků věnovala 1 350 000 korun na
odborné programy, vyhodnocení screeningového programu a nákup specializovaných
zařízení pro screeningová centra.
Finanční prostředky byly využity následovně:
•

Centrum biostatistiky a medicíny Masarykovy univerzity v Brně obdrželo
finanční prostředky na zpracování datového auditu screeningového programu a
fungování webových stránek www.mamo.cz.

•

Screeningová centra, která provádějí vakuovou mamotomii, obdržela speciální
lůžka nebo křesla, které zvyšují komfort při vyšetření.

Asociace spolupracovala s firmou Avon a Aliancí českých organizací a žen
s rakovinou prsu na projektu Ženy ženám. Hlavním cílem akce bylo finančně přispět
ženám, které nemají nárok na bezplatné preventivní vyšetření prsů mamograficky nebo
pomocí ultrazvuku. Do projektu se zapojilo 54 mamodiagnostických center.
Sdružení se podílelo na pořádání konference MAMO 2005 a na pořádání semináře
Datový audit screeningu v praxi.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
____________________________________________________________

Rozvaha ke dni 31. 12. 2005
Aktiva

Kč

Krátkodobý finanční majetek

535000

Aktiva celkem

535000

Pasiva

Kč

Krátkodobé závazky

104000

Výsledek hospodaření

431000

Pasiva celkem

535000

__________P Ř E H L E D

H O S P O D A Ř E N Í_________

Výkaz zisků a ztrát k 31. 12. 2005
Výnosy

Kč

Dary od firmy AVON

1516194

Z toho:
na audit, sumarizaci výsledků, publikační činnost,
kontrolu kvality

700000

lůžka a křesla pro pracoviště s vakuovou mamotomií

450000

na výrobu a distribuci letáků pro scr. a gyn. pracoviště

273794

trička s logem AVON k distribuci na screeningová pracoviště

92400

Dar od firmy RQL na činnost v souladu se stanovami sdružení

15000

Členské příspěvky za rok 2005

28800

Úroky z běžného účtu
Výnosy celkem
Náklady

763
1560757
Kč

Dar Masarykově univerzitě Brno

900000

Kontrola kvality screeningových pracovišť, audit, tisková konference

126936

Výroba a distribuce letáků

676527

Lůžka a křesla pro pracoviště s vakuovou mamotomií

388600

Plakety na lůžka a křesla

45101

Distribuce triček

92400

Administrativa, účetnictví, tiskopisy, cestovné

14682

Poplatky za vedení běžného účtu
Náklady celkem
Zůstatek v pokladně ke dni 31. 12. 2005
Zůstatek na běžném účtu ke dni 31. 12. 2005

2719
2246965
11152
523507

