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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,

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 představenstva

MUDr. Miroslava SKOVAJSOVÁ, PhD.

Místopředseda představenstva

prof. MUDr. Jan DANEŠ, CSc.
MUDr. Helena BARTOŇKOVÁ

Členové představenstva

MUDr. Dana HOUSERKOVÁ, PhD.
MUDr. Iva Hrnčířová
MUDr. Zdeněk MUTINA
MUDr. Daniel ZOUBEK

Volba byla provedena na valné hromadě dne 5. 6. 2008 v Horní Cerekvi.

Počet členů sdružení ke dni 31. 12. 2008: 172

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.
V červnu 2008 proběhla v Horní Cerekvi valná hromada, kde bylo zvoleno nové
představenstvo sdružení, novými členy představenstva se stali MUDr. Dana
Housenková PhD., a MUDr. Daniel Zoubek. MUDr. Marii Hartlové a MUDr. Petr
Vášovi, kteří byli členy představenstva v minulém funkčním období, děkujeme za čas,
který věnovali práci pro sdružení.
Firma AVON v roce 2008 věnovala sdružení 750 000 korun, které byly použity na
zajištění databáze Národního programu screeningu karcinomu prsu v České republice.
Peníze obdržel Institut biostatistiky a medicíny Masarykovy univerzity v Brně, která
databázi spravuje.
I v roce 2008 proběhla akce Ženy Ženám, do které se 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 akcí, na které se AMA-CZ ve spolupráci s Avonem a Asociací organizací a
žen s rakovinou prsu podílela je tzv. „Růžová jízda“. Růžový autobus objížděl česká a
moravská města a jeho posádka informovala veřejnost o prevenci a léčbě nádorů prsu.
Posádku

tvořily

ženy

z pacientských

organizací

mammodiagnostiku z blízkého screeningového centra.

a

lékař

–

odborník

na

ČINNOST

SDRUŽENÍ

___________________________________________________________
Na webových stránkách www.mamo.cz pokračuje projekt on-line poradny pro
veřejnost. Na dotazy odpovídají členové představenstva AMA-CZ spolu se členy
KOMD. V roce 2008 bylo položeno 2400 dotazů, z toho bylo 1800 zodpovězeno a
zveřejněno v poradně, zbytek byl zodpovězen emailem.

Konference Datový audit mamografického screeningu v praxi se konala
28. listopadu v Brně (6. ročník semináře), jsou zde každoročně prezentovány výsledky
Národního

programu

screeningu

karcinomu

prsu.

Zástupcům

prvních

15ti

screeningových center byly za účasti ředitelky oblastní pobočky České spořitelny ing.
Věry Pavlišové slavnostně předány děla Magnum Bard – odběrové sady pro diagnostiku
chorob prsu.

Peníze na zakoupení odběrových sad věnovala Česká spořitelna, a.s., jejíž klienti
v rámci Bonus programu a jeho charitativních projektů, poukázali svoje body na
projekt Vyšetřovací sady pro diagnostiku nádorů prsu. V tuto chvíli probíhá II. fáze
projektu (z celkem 4) a sbírají se peníze na další sady.
Používáním technologie odběru vzorků pomocí odběrových sad se celkově v České
republice snižuje počet nepotřebných chirurgických operací prsu o 5000 výkonů ročně,
což je 50 % z celkového počtu tzv. chirurgických biopsií, která má charakter klasické

operace prováděné částečně v místní umrtvení a částečně v celkové narkóze. Ženám,
kterým se touto cestou zhoubná podstata ložiska vyloučí, se ušetří chirurgický výkon,
který by bez tohoto vyšetření musely podstoupit.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
____________________________________________________________
Přehled hospodaření ke dni 31. 12. 2008

Výnosy
Dar od firmy 1 Distribution, s.r.o.

Kč
476500

Výtěžek z dražby plastik, na činnost sdružení
Dary od firmy AVON

750000

Na podporu screeningu, audit, sumarizaci, publikační činnost,
webové stránky o prevenci a screeningu nádorů prsu pro odborníky,
kontrolu kvality a propagaci screeningového programu
Dar od České spořitelny, a.s.

559419

Na zakoupení 15 ks odběrových sad pro diagnostiku nádoru prsu a
2 ks náhradních odběrových jehel
Úroky z běžného účtu

268

Konference audit – účastnické poplatky

11800

Členské příspěvky

35400

Výnosy celkem

1833387

__________P Ř E H L E D

H O S P O D A Ř E N Í_________

Náklady
Výroba a distribuce letáků firmou PGM
Zasedání AMA-CZ – občerstvení
Poštovné

Kč
273794
955
1752

Provoz on-line poradny, audit, edukace posádky autobusu a pacientů
při akci „Růžová jízda“

203100

Příprava valné hromady

10000

Právní služby

5000

Administrativa, vedení databáze členů, mzdové a finanční účetnictví,
daňová přiznání a výkazy

30000

Mamodiagnostická konference – audit Brno 28. 11.2008

61511

Aura Medical - odběrová zařízení pro diagnostiku chorob prsu
(bioptická děla) Bard Magnum 15 ks

559419

MU Brno – zajištění databáze Národního programu screeningu
karcinomu prsu v ČR v roce 2008, průběžná kontrola a
validace dat a zpracování výstupu ve formě konferenční prezentace
Poplatky za vedení běžného účtu
Náklady celkem
Zůstatek v pokladně ke dni 31. 12. 2008
Zůstatek na běžném účtu ke dni 31. 12. 2008

700000
3712
1849243
9345
861191,45

