Asociace mamodiagnostiků ČR

Zápis z jednání představenstva AMA-CZ
22. 1. 2016 v Praze

1. Diskuse a souhlas členů AMA-CZ s finanční podporou Vzdělávací konference
radiologických asistentů ve výši 70 000 Kč. Konferenci, která proběhne ve dnech
14. 4. 2016 a 15. 4. 2016 i nadále organizuje prim. Bartoňková
2. Seminář CEMA (cyklické vzdělávání mamodiagnostiků) neboli Mammo-kazuistiky
z praxe se poprvé jako vzdělávací akce AMA konal 21. 1. 2016. Účastnilo se 36 zájemců
o tento typ vzdělávání, kazuistiky byly promítány přes data projektor, na dvou
diagnostických stanicích si účastníci prohlíželi originální mamografie. Byl vyhodnocen
průběh, stanoveny postupy k dalšímu navýšení výukové kvality. Přednášející:
dr. Houserková, dr. Hrnčířová, dr. Skovajsová a dr. Váša si připravili celkem bezmála
60 kazuistik. Účastníky byl seminář hodnocen pozitivně.
3. 16. ročník konference Omyly v mammární diagnostice letos proběhne v termínu 19. 5. a
20. 5. 2016 opět pod organizačním vedením dr. Skovajsové. Jedno z témat bude
problematika kategorie BI-RADS 3, která je často zdrojem otázek v mamo poradně na
www.mamo.cz. Dr. Zoubek připraví úvod do problematiky kategorií BI-RADS,
dr. Pieranová a dr. Trunkátová připraví kazuistiky. Další výukové cíle vzdělávací
konference se v druhém týdnu v únoru objeví v tradičním zvacím dopise na adrese
www.mamoomyly.cz
4. AMA-CZ nesouhlasí s postupem pojišťoven, kdy screeningová centra mají mít smlouvy
prodlužovány jen na dobu 8 let, řada z nich prodlužuje smlouvy zatím jen o jeden rok.
Provoz center je investičně náročný. Dopis s nesouhlasným postojem AMA-CZ připraví
předsedkyně AMA-CZ dr. Skovajsová. Po vnitřním připomínkovém řízení bude
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adresován pojišťovnám a Komisi pro screening nádorů prsu MZ ČR. Plánují se rovněž
osobní jednání se zástupci pojišťoven (prof. Daneš, dr. Skovajsová)
5. Proběhla diskuse k bariérám navyšování účasti ve screeningovém programu. Jednou
z bariér je zatím vyžadovaná žádanka, což není součástí dalších preventivních programů,
navíc tento požadavek není kompatibilní s ostatními screeningovými programy v Evropě.
Dopis se žádostí o řešení tohoto problému připraví dr. Skovajsová, po vnitřním
připomínkovém řízení bude adresován ministrovi zdravotnictví, Komisi pro screening
nádorů prsu MZ ČR a zdravotním pojišťovnám.
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