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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. 2010: 184

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.
Pokračuje rozšiřování portálu www.mamo.cz, který v roce 2010 navštívilo 141 443
osob. V poradně pro nemoci prsu na webových stránkách mamo.cz bylo odborníky
Asociace zodpovězeno 2006 dotazů. Podrobnosti o návštěvnosti portálu jsou uvedeny
v příloze č. 1, kterou připravila Lenka Šnajdrová z Institutu biostatistiky a analýz
Masarykovy univerzity v Brně, která portál spravuje.
Na X. konferenci „Omyly v mammární diagnostice“ 3. 6. v Horní Cerekvi bylo za
účasti ing. Jiřího Houšky, zástupce České spořitelny, slavnostně předáno zástupcům
vybraných screeningových center dalších 15 děl 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, poukazují svoje body na
projekt Vyšetřovací sady pro diagnostiku nádorů prsu. Nyní probíhá III. 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.

Osmý ročník akce Ženy Ženám, do které se tradičně zapojují všechna akreditovaná
mamodiagnostická centra, proběhl od srpna do října. Na projektu s AMA-CZ
spolupracuje firma Avon s Aliancí 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. V roce 2010 využilo finančního příspěvku 4628
žen
Konference Datový audit mamografického screeningu v praxi se konala
26. listopadu v Brně (8. ročník semináře), byly zde prezentovány výsledky Národního
programu screeningu karcinomu prsu a novinky v jeho fungování.

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ
____________________________________________________________
Přehled hospodaření ke dni 31. 12. 2010
Výnosy
Dar od České spořitelny a.s.

Kč
559916

Na pořízení 15 ks bioptických děl a 5 ks bioptických jehel
Dary od firmy Bard Czech republic, s.r.o.
Příjmy z reklamy na konferenci 25. 11. 2010 - Brno
Registrační poplatky na konferenci 25. 11. 2010 – Brno
Úroky z běžného účtu
Členské příspěvky
Výnosy celkem

50000
112000
29400
213
41400
792929,00

Náklady

Kč

Poštovné

344

Provoz on-line poradny, audit

147480

Administrativa, vedení databáze členů, mzdové a finanční účetnictví,
daňová přiznání a výkazy
Mamodiagnostická konference – audit Brno 25. 11.2010

35000
101865

MU Brno – zajištění databáze Národního programu screeningu
karcinomu prsu v ČR v roce 2010, průběžná kontrola a
validace dat a zpracování výstupu ve formě konferenční prezentace

384000

Bioptická děla a jehly

559916

Poplatky za vedení běžného účtu
Náklady celkem
Zůstatek v pokladně ke dni 31. 12. 2010
Zůstatek na běžném účtu ke dni 31. 12. 2010

3321
1233412,00
35927,00
640440,49

