
 

 
 
Zápis KOMD ze dne :  27. ledna 2006 
 
1. Na základě kontrol provedených zástupci MZ, KOMD a CBA souhlasí KOMD      
      s pokračováním MG screeningového programu na pracovištích :     
      Kroměříž, FN Hradec Králové, FN Plzeň, Třebíč, Břeclav a Zlín 
 
2. MUDr. Tmějová – Svitavy : pracoviště nyní reálně neexistuje, doporučujeme  
      ve screeningovém  programu nepokračovat    
 
3. Vyjádření KOMD k pracovištím před druhou reakreditací :  
 

- OSTRAVA Mephacentrum: nižší podíl minimálních Ca (dop. tento parametr sledovat),    
            jinak vyhovuje 

- Benešov: nižší počet vyšetřených žen, jinak vyhovuje 
- České Budějovice: pracoviště bude navštíveno zástupcem CBA k dořešení 

nejasností v datovém auditu, jinak pracoviště vyhovuje 
- Jičín: nižší počty vyšetřených žen, jinak pracoviště vyhovuje 
- Pardubice: nižší počet vyšetřených žen, jinak pracoviště vyhovuje 
- Vsetín: KOMD doporučuje fyzickou kontrolu zástupců MZ, KOMD a CBA pro 

nejasnosti v personální obsazení i z hlediska kvality pracoviště - zatím nelze hodnotit 
- Česká Lípa: nižší počet vyšetřených žen, jinak vyhovuje 
- Náchod - nižší počet vyšetřených žen, chybí kompletní histologie, jinak vyhovuje 
 

ZPS u všech pracovišť vyjmenovaných pod bodem 3. budou vyhodnoceny až po zaslání 
příslušných materiálů. 
 
Závěr : Kromě Vsetína doporučujeme všechna pracoviště k dalšímu pokračování MG  
            screeningu 
 
4. KOMD doporučuje sjednotit reakreditační interval u všech pracovišť vždy k 31.12. 

daného roku. 
  
5.   Fyzik pro RDG oddělení – s odkazem na příslušnou vyhlášku, která vychází z  
      „Atomového“ zákona je stanovisko KOMD k požadavku radiologického fyzika na  
      screening. MG centrech toto : 
 

- na velkých centrech řešit formou fyzické přítomnosti fyzika (pracovní úvazek) 
- na malých centrech zajistit smluvně s osobou oprávněnou k této činnosti v rozsahu 

potřebném pro dané pracoviště 
 
KOMD současně požádá Společnost radiologických fyziků o vypracování náplně práce 
radiologického fyzika (vyřídí Daneš + Kovář, kontakt na dr. Judase). 
 
6.   Digitalizace MMG screeningu – stanovisko KOMD k digitální mamografii je neměnné  
      z hlediska nedoporučení systémů CR pro screeningovou MG.   
      Pro primární digitální mamografické systémy KOMD zejména vnímá, že diskutabilním       
      parametrem je velikost detektoru. KOMD proto doporučuje screeningovým  MG    
      pracovištím, aby případný nákup digitálního mamografu každé pracoviště individuálně  
      konzultovalo s KOMD.  



 

 
Souhrn současných požadavků k digitálním MG systémům připraví Dr. Zoubek (detektory, 
monitory, tiskárny…) 
 
7. Smlouvy se zdrav. pojišťovnami – KOMD doporučuje nasmlouvání screening. kódu řešit 

dodatkem ke smlouvě, že pracoviště bude dodržovat podmínky screening. programu dle 
platné legislativy a v případě jejich nedodržování bude mít komise odborné společnosti 
možnost doporučit zdravotním pojišťovnám zrušení smlouvy se screeningovým centrem.  

 
8. K problematice nových smluv mezi MG pracovišti (screeningovými i diagnostickými) a 

zdravotními pojišťovnami – KOMD žádá o přizvání k jednání o jejich prodlužování. 
 
9. Sazebník výkonů – KOMD konstatuje, že dle nového seznamu výkonů nelze de facto    
      vykázat mamografii u dispenzarizovaných žen ani pod kódem výkonu screeningové MG    
      ani pod kódem výkonu diagnostické MG.  
 
 
AMA-CZ : 
 
1. Česká spořitelna – sponzorské zapojení České spořitelny do MG screeningu ČR. V první   
      fázi nákup bioptických děl a 10-ti jehel pro každé screeningové centrum ( každé    
      screening. centrum může umístit na svém pracovišti plaketu o sponzoringu Českou  
      spořitelnou). 
  
2.  Změna adresy sídla AMA-CZ. Nová adresa :  
      
     Asociace mamodiagnostiků České republiky 
     Prim. MUDr. Miroslava Skovajsová Ph.D. 
     DTC - Mamma centrum 
     Roškotova 1717/2 
     Praha 4 
     140 44 
 
2. Bylo projednáno, že zápisy z jednání KOMD a AMA-CZ budou od ledna 2006  
      zveřejňovány na internetové adrese www.mamo.cz  
 
 

Doc. MUDr. J. Daneš, CSc.    Prim. MUDr. M. Skovajsová    Prim. MUDr. H. Bartoňková 
 

MUDr. Dana Houserková        Prim. MUDr. Z. Svobodová     Prim. MUDr. Z. Mutina 
 
     MUDr. I. Hrnčířová                  MUDr. D. Zoubek 
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     Hosté : Mgr. A. Svobodník 
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