
  
 

 

 

Asociace mamodiagnostiků ČR 

Zápis z jednání představenstva 
ze dne: 13.9.2013, Brno 

 
   

1. Změny občanských sdružení v souvislosti s Občanským zákoníkem – informaci podá 
paní Mgr. Štěpánka Pokorná (absolvuje seminář k tomuto tématu).   
 

2. Do týdne dá JD v souvislosti s projektem zvaní k MG screeningu informaci jednak pro 
veřejnost (co dělat, když dostanu pozvánku) jednak pro screeningová centra. IBA 
(Šn) vytvoří potřebný formulář (tabulku) na webu, aby jednotlivá screeningová centra 
mohla krom objednacích dob každý měsíc k 15. dni uvádět i počet žen, které se 
dostavily na screeningovou MG s pozvánkou – bude stačit, když žena, která se 
dostaví na příslušné screeningové centrum, jen nahlásí, že dostala pozvánku ke 
screeningové MG (nemusí ji mít fyzicky s sebou). 
 

3. Změny týkající se spolupráce s AVONem (odkaz „zdravaprsa“). Pověřena LŠ. (IBA).    
 

4. IBA- dr. Klimeš podal informaci o předpokládaném rozpočtu a náplni činnosti IBA pro 
AMA-CT v tomto a příštím roce: diskuse k modernizaci sw MaSc : příspěvek na 
zdokonalení  exportu dat z MaSc, optimalizace načítání dat v MaSc, indikátory kvality 
(nebudou se posuzovat lymfatické uzliny) editovatelné tiskové výstupy - odstranit 
nepodstatné, zachovat  BI-RADS, TABÁR a ZÁVĚR, diskuse k zadávání 
intervalových Ca (žena ,která přichází k diagnostické mamografii před uplynutím 2 let 
od předchozí screeningové MG, by měla být zařazena jako „intervalový Ca“ – k její 
screeningové historii by měla být zapsána poslední dg., potvrzující malignitu). 
Vhodné uvážit formu a provádění pravidelné údržby MaSc : IBA navrhuje cyklické,   
screeningovým centrem placené, servisní kontroly na místě. Představenstvo AMA-CZ 
předběžně souhlasí, IBA dodá přesnější kalkulaci 
 

5. Projednán rámcový program, a organizace konference „Datový audit“ bude v hotelu 
International v Brně v pátek dne 29.11. Organizačně zajistí Daneš, Lopuchovská a 
Kalinová, do poloviny října bude definitivní program. Účastnický poplatek bude 
navýšen na 600,- Kč  

            2013. Účast na konferenci není pro pracovníky screeningových center nijak početně  
            omezena. Den předtím bude opět jednání členů KOMD a AMA-CZ. 
 

6. Projekt samovyšetření pro mobilní telefony – ukázka aplikace 
„Projekt zdrava prsa“ – předsednictvo AMA-CZ vyzváno, aby připomínkovalo projekt. 

 
7. Volby do Výboru RS. Diskuse o elektronických volbách a nutnosti mít 

zástupce z řad AMA ve výbor (včetně např. i zástupce ambulantních  
radiologů). 
 

8. Poslední zápisy z jednání AMA-CZ je potřeba co nejdříve signovat (jednání 
předsedkyně a místopředsedů s různými protistranami.)  

 
9. V poslední době vázla mailová komunikace  s  AMA-CZ – bude  napraveno.   
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10.  Oprava informací o AMA-CZ ( změna adresy sídla) na některých webových 

stránkách (např. firmy.cz, zivefirmy.cz, ziveobce.cz). Zajistí Štěpánka Pokorná.  
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