Asociace mamodiagnostiků České republiky

VÝROČNÍ ZPRÁVA
2007

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,

o.s.

/AMA-CZ/

byla

zaregistrována Ministerstvem vnitra České republiky dne 25. 6. 2003. Sídlo sdružení
je od roku 2006 v Praze.

•

ASOCIACE MAMODIAGNOSTIKŮ ČESKÉ REPUBLIKY o.s. 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

IČ:

26634767

Předseda

MUDr. Miroslava SKOVAJSOVÁ PhD.

Místopředseda

prof. 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. 2007: 158

ČINNOST SDRUŽENÍ
____________________________________________________________
Hlavní náplní činnosti představenstva sdružení je 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. Představeni
byli12. dubna na semináři pořádaném pro akreditovaná centra.
Všechna akreditovaná screeningová centra obdržela darem od AMA-CZ 1 výtisk
knihy Tabár, Tot, Dean: Breast Cancer. Early detection with mamography. Knihy byly
zástupcům center předány v červnu na konferenci Omyly v mammární diagnostice.
Valná hromada, která zároveň proběhla, odsouhlasila změnu stanov sdružení. Nový
článek stanov umožňuje využití určitého procenta podílu z obratu AMA – CZ k pokrytí
režie sdružení.
Firma AVON v roce 2007 věnovala sdružení více než 3 miliony korun na podporu
prevence karcinomu prsu v České republice.
Finanční prostředky byly využity následovně:
•

Institut biostatistiky a medicíny Masarykovy univerzity v Brně obdrželo
finanční prostředky na statistické zpracování dat a informační zajištění
databáze Národního programu screeningu karcinomu

•

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

•

V rámci pilotního projektu Zvaní žen dostala každá žena, která přišla na
vyšetření malý kosmetický dárek.

ČINNOST

SDRUŽENÍ

___________________________________________________________
Na webových stránkách mamo.cz se rozběhl projekt on-line poradny pro veřejnost.
Na dotazy odpovídají členové představenstva AMA-CZ spolu se členy KOMD. Do
konce roku 2007 bylo zodpovězeno více než 1000 dotazů.
Do již tradiční akce Ženy Ženám se v roce 2007 zapojila všechna screeningová
mamodiagnostická centra. Na projektu s AMA-CZ spolupracuje firma Avon s
Asociací organizací a žen s rakovinou prsu. Hlavním cílem akce je finančně přispět na
vyšetření mamografem či ultrazvukem pro ženy, které nemají nárok na bezplatné
preventivní vyšetření prsů.
Další již tradiční akcí je konference Datový audit mamografického screeningu
v praxi, v listopadu proběhl v Brně již 5. ročník semináře. Asociace je jedním
z hlavních pořadatelů.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
____________________________________________________________

Rozvaha ke dni 31. 12. 2007
Aktiva
Bankovní účty
Pokladna
Aktiva celkem

Pasiva
Dodavatelé
Zaměstnanci
DM – srážková

Kč
1392252
20262
1412514

Kč
547221
3145
555

Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení

578540

Pasiva celkem

1129461

Rozvaha : zisk ve výši 283052,- Kč

__________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. 2007

Výnosy

Kč

Dary od firmy AVON

3325968

Z toho:
na audit, sumarizaci výsledků, publikační činnost a
webové stránky mamo.cz

730000

křesla pro pracoviště s vakuovou mamotomii

116996

vzdělávání zdravotnických pracovníků, zavedení
adresného zvaní pacientek

680738

Kosmetické výrobky pro pacientky zvané
na mamografický screening
Úroky z běžného účtu

1798234
293

Tržby za reklamu na www.mamo.cz

10000

Členské příspěvky za rok 2007

33000

Výnosy celkem

3369261

__________P Ř E H L E D

H O S P O D A Ř E N Í_________

Náklady

Kč

Konference screeningových pracovišť

10000

MU Brno – www stránky

119621

Odborná literatura

185706

MU Brno – zasedání AMA-CZ, datový audit

56872

Provoz on-line poradny, SW pro screeningová pracoviště, audit

182150

Křesla pro pracoviště s vakuovou mamotomií

116996

Čalouněné vyšetřovací hranoly

16299

MU Brno – statistické zpracování dat Národního programu screeningu
karcinomu prsu v ČR v roce 2007

267274

MU Brno – informatické zajištění databáze Národního programu screeningu
karcinomu prsu v ČR v roce 2007
Kosmetické výrobky pro pacientky zvané na mamografický screening
Administrativa, účetnictví, tiskopisy, právní služby, poštovné
Poplatky za vedení běžného účtu
Náklady celkem

279947
1798234
50728
2380
3086208

