
  
 

 
Asociace mamodiagnostiků ČR 

Zápis z jednání představenstva 
 ze dne 5. září 2008, Brno  

 
AMA-CZ : 
 

1. Upgrade novinek na www.mamo.cz  - zodpovědná osoba Mgr. L. Šnajdrová, IBA.     
 
2. Hromadné e-maily mohou rozesílat zástupci IBA, paní Pokorná (sekretariát AMA-CZ) 

a členové představenstva AMA-CZ (DA,SKO,BA) 
 

3. Kalkulace nového kódu (integrovaný kód screeningové mamografie) zkontroluje MU. 
Aktuálnost prověří DA. 

 
4. KOMD navrhuje využití stránek www.mamo.cz k seriózním  komerčním účelům, bude 

nutná příprava - podklady o sledovanosti webu zajistí Mgr. L. Šnajdrová 
 

Projednávané body společné  AMA-CZ a KOMD: 
 

5. IBA rozeslala všem členům AMA-CZ přístupová hesla pro prohlížení i editaci údajů o 
svém centru (viz formulář Technická a personální charakteristika pracoviště). 
Formuláře budou sloužit pro hodnocení center v rámci akreditace a reakreditace.  
KOMD a AMA-CZ souhlasí s poskytnutím náhledu do formuláře zástupcům SÚJB a 
všech zdravotních pojišťoven na www.mamo.cz  

 
6. Diskuse ke všem aktualizovaným formulářům na www.mamo.cz (Žádost o akreditaci, 

reakreditaci) a Věstníku MZ (Standard MG screeningu) a vyhlášce o preventivních 
prohlídkách: Souhlas se zrušením horní věkové hranice ve screeningu, jak navrhl 
Daneš MZ dopisem náměstkyni Hellerové. Pracovní verze Věstníku schválena,  
připomínky budou zapracovány. Daneš se SUJB připraví pracovní verzi vyhlášky 
k zákonu o specifických zdravotních službách, kde by měly být definovány základní 
požadavky na provádění screeningu u nás. Podle názoru SÚJB, RL ÚP VZP a většiny 
odborných společností (onkologická, gynekologická, prakt. lékařů) by měla být většina 
opakovaných mamografických vyšetření v  režimu screeningu, což zajistí důsledné 
sledování kvality a zejména radiační zátěže. Na základě konsensu KOMD a 
představenstva AMA CZ po připomínkách BA by se měla provádět a vykazovat 
mamografie (diagnostická) u žen s příznaky karcinomu + žen s již 
léčeným karcinomem (jejich sledování) + vyšetření jako doplnění screeningové 
mamografie (kontroly u BIRADS 3 + vyšetření mezi screeningem u vysoce rizikových 
žen).  AMA CZ a KOMD bude postupovat podle konsensu v Komisi pro screening MZ 
ČR a navrhne legislativní změny v tomto smyslu.   

 
7. Požádat o sjednocení  vykazování výkonů mezi pojišťovnami (DA). Vykazování by se 

mělo sjednotit podle VZP (89221+89813+09137, odb. 806 a zvláštní IČL na oddělené 
dávce). Všechny ZP by také měly umožnit indikování core-biopsie prsu pod UZ 
odbornosti 806 bez nutnosti vystavovat žádanku k  tomuto výkonu lékařem jiné 
odbornosti. 

 

http://www.mamo.cz/
http://www.mamo.cz/
http://www.mamo.cz/
http://www.mamo.cz/


  
 

 
Asociace mamodiagnostiků ČR 

   
     
 
     Přítomni : 

 
    Prof. MUDr. J. Daneš, CSc.    MUDr. Dana Houserková, Ph.D.   MUDr. D. Zoubek              
     

Prim. MUDr. H. Bartoňková     MUDr. I. Hrnčířová        Prim. MUDr. Z. Mutina                              
 

  
   Omluveni: Prim. MUDr. M. Skovajsová, Ph.D 

 
 
 
 


