Asociace mamodiagnostiků ČR

Zápis z jednání představenstva AMA-CZ
18. 5. 2016 Nesuchyně

1. Členové představenstva přivítali novou členku, za odstoupivší MUDr. Helenu
Bartoňkovou, MUDr. Halku Bitmanovou, která byla doplněna jako první zvolený
náhradník při volbách do současného představenstva dne 30. 5. 2013.
2. Termíny dalších jednání AMA-CZ a KOMD: 16. 9. 10,00 Praha, 1. 12. 13,00 Brno

3. Proběhla diskuse o podpoře vzdělávacích aktivit. AMA-CZ bude podporovat tradiční
vzdělávací akce s ověřenými edukačními výstupy, fakturace nákladů proběhne po
předložení žádosti a schválení představenstvem (lze uplatnit pronájem sálu a techniky
apod., není určeno například na stravné účastníků) Byla stanovena max. částka podpory
150 tis. na akci, členové představenstva si do příštího setkání připraví návrhy podle
jakého klíče bude výše finanční podpory určována.
4. Diskuse a souhlas členů představenstva AMA-CZ s finanční podporou tradiční
vzdělávací konference XVI. Omyly v mamární diagnostice ve výši 100 000,- Kč.
Konference proběhne 19. – 20. 5. 2016 v hotelu Lions Nesuchyně.

5. Představenstvo schvaluje zvýšení odměny za odpovědi v on-line poradně na mamo.cz na
50,- Kč/dotaz.
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6. Direct mailing Mammahelpu – screeningová centra opakovaně čelí stížnostem svých
klientek, že Mammahelpu neoprávněně poskytly jejich jméno a adresu. Dopis s prosbou

o změnu v rozesílaném dopise, se zdůrazněním, že kontaktní údaje nepocházejí ze
screeningových center a výběr je náhodný, připraví předsedkyně AMA Skovajsová
7. Propagace přínosu mamografie, screeningového programu a www stránek.
•

Dr. Houserková a dr. Pieranová: návrhy na informační materiály, eventuální
komunikace na sociálních sítích

•

Dále se diskutuje možnost předtištěných papírů pro tisk výsledků (s informacemi
o mamo.cz a screeningovém programu) pro screeningová centra, výroba předmětů
propagujících přínos screeningu nádorů prsu

•

Dr. Trunkátová navrhuje, že připraví informační materiál o genetických rizicích,
vzhledem k tomu, že laická veřejnost se o toto téma stále více zajímá a dostupné
informace na internetu jsou spíše matoucí a zahlcující

Přítomni:
Prim. MUDr. Miroslava Skovajsová, PhD.

prof. MUDr. Jan Daneš, CSc.

Prim. MUDr. Halka Bitmanová

Prim. MUDr. Dana Houserková, PhD.

Prim. MUDr. Ivana Hrnčířová

Prim. MUDr. Petr Váša

Omluveni: prim. Mutina

