Asociace mamodiagnostiků ČR

Zasedání představenstva AMA – CZ dne 26. 5. 2004 ( Brno, MOÚ )
1. V květnu 2004 proběhlo jednání představenstva AMA-CZ s řediteli některých úseků
VZP. AMA - CZ (současně s KOMD) navrhuje směrem ke zdravotním pojišťovnám
v rámci screeningového programu tato opatření :
druhé čtení je nezbytným nástrojem kvality ve screeningu, vede ke snížení recallrate, proto je vhodné uplatňovat ho alespoň u 80% screeningových mamografií
- recall-rate k mamografii doplněných ultrazvuků (UZ) prsů nemusí překračovat 25%
všech screeningových MG vyšetření. Pro zpřehlednění celého systému je
nezbytné, aby UZ vyšetření prsů a regionálních uzlin mělo samostatný kód a tento
kód, aby byl nasmlouván uvážlivě jen těm pracovištím, která se vyšetřování prsů
dostatečně věnují.
Dále KOMD navrhuje, aby byly vytvořeny podmínky pro samostatné indikování těch
výběrových výkonů, které bezprostředně navazují na screeningovou mamografií
(doplňující diagnostická vyšetření prsu, UZ prsu a intervenční výkony na prsu). KOMD
navrhuje např. mechanismus indikace na odbornost 806.
-

2. Bylo projednáno financování cestovních výloh v
screeningových pracovišť při reakreditacích.

souvislosti s

návštěvami

3. Byla projednána finanční odměna pro ing. Vladimíra Kováře (ORF MOÚ Brno) za práci
odvedenou pro screeningový program ( fyzikálně-technické kontroly a školení).
4. Představenstvo AMA – CZ žádá všechna screeningová pracoviště, aby vytvořila dobré
podmínky pro zdárný průběh akce firmy Avon „ Ženy ženám “a aby vystupování vůči
této firmě bylo seriózní. Je to jedna z mála možných cest, jak této firmě poděkovat za
sponzorství auditu screeningového MG programu a činnost AMA-CZ.
5. Představenstvo AMA – CZ se rozhodlo vstoupit do dohodovacích řízení. Screeningová
pracoviště budou požádána o podepsání plné moci k zastupování představenstvem
AMA-CZ na těchto jednáních.
6. Představenstvo AMA – CZ navázalo úzkou spolupráci s Aliancí organizací žen
s nádorovým onemocněním prsu. První společnou akcí budou billboardy, vedoucí
k osvětě o screeningovém mamografickém programu.

7. Aktivně funguje elektronická adresa www.mamo.cz. Sledujte prosím, veškeré novinky
o screeningu se budou objevovat na této adrese.
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8. Pracovní schůzka o auditu screeningových MG pracovišť je plánována na říjen nebo
listopad ( CBA Brno ).
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