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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.
Sídlo sdružení bylo v Pardubicích, na začátku roku 2006 se sídlo sdružení
přesunulo do Prahy.

•

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

Roškotova 1717/2
Praha 4
140 44

IČO

26634767

Předseda

MUDr. Miroslava SKOVAJSOVÁ PhD.

Místopředseda

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

Představenstvo

MUDr. Miroslava SKOVAJSOVÁ PhD.
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. 2006: 145

ČINNOST SDRUŽENÍ
____________________________________________________________
Hlavní náplní činnosti představenstva sdružení i nadále zůstává jednání s různými
subjekty o fungování screeningového programu karcinomu prsu v České republice.
Členové představenstva ve spolupráci s s Komisí odborníků pro mammární diagnostiku
při Radiologické společnosti ČLS JEP (KOMD) pokračují v kontrolách kvality a
vyhodnocování fungování screeningového programu.
Byl přichystán projekt „Koordinátor screeningového programu“, jde o síť
odborníků zajišťující podpůrnou a poradní funkci pro screeningová centra.
Firma AVON v roce 2006 věnovala sdružení více než 1 milion korun na podporu
prevence karcinomu prsu v České republice.
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 provádějící vakuovou mamotomii, , ta která je ještě
neobdržela v loňském roce, obdržela speciální lůžka nebo křesla, které zvyšují
komfort při vyšetření.

•

Účast na kurzu v Istanbulu, který pořádal prof. Tabár.

Dr. Skovajsová chtěla

zhodnotit přínos kurzu pro českou mamodiagnostiku a navázat jednání
s prof. Tabárem o uspořádání obdobného semináře v České republice. O účasti
na kurzu informovala zástupce akreditovaných pracovišť na společném setkání.
Od dubna do října proběhl již čtvrtý ročník akce Ženy Ženám, do kterého se na
popud Asociace zapojilo 58 mamodiagnostických center. Na projektu spolupracuje
dále firma Avon a Asociace organizací a žen s rakovinou prsu. Hlavním cílem akce
zůstává finančně přispět na vyšetření mamografem či ultrazvukem pro ženy, které
nemají nárok na bezplatné preventivní vyšetření prsů.

ČINNOST

SDRUŽENÍ

___________________________________________________________

V listopadu proběhl v Brně 4. ročník semináře Datový audit mamografického
screeningu v praxi. Asociace se na něm podílela jako jeden z hlavních organizátorů.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
____________________________________________________________

Rozvaha ke dni 31. 12. 2006
Aktiva

Kč

Krátkodobý finanční majetek

578540

Aktiva celkem

578540

Pasiva

Kč

Výsledek hospodaření

578540

Pasiva celkem

578540

__________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. 2006
Výnosy

Kč

Dary od firmy AVON

1002266

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

800000

křesla pro pracoviště s vakuovou mamotomií

116996

na mamografický kongres Istanbul

85270

Dar od pana Novotného na činnost dle stanov sdružení

20000

Dar od pana Limporta na činnost dle stanov sdružení

25000

Dar od firmy POINTS na nákup odborné literatury

40000

Dar od firmy ARBO media pro mamografická a screeningová centra

25000

Členské příspěvky za rok 2005

14700

Úroky z běžného účtu
Výnosy celkem
Náklady

131
1127097
Kč

Dar Masarykově univerzitě Brno na zajištění průběžného statistického
zpracování dat mamografického screeningu ČR a na vytvoření a
provozování internetového zdroje projektu

500000

Kontrola kvality screeningových pracovišť, audit, činnost
ve spolupráci s MU Brno – pořádání konference o auditu, rozvoj
informačního internetového zdroje o mamografickém screeningu
Křesla pro pracoviště s vakuovou mamotomií

250366,6
116996

Mamografický kongres Istanbul

85270

Administrativa, účetnictví, tiskopisy

23151

Poplatky za vedení běžného účtu
Náklady celkem

3182
978965,6

