
 

 
Zápis KOMD ze dne : 4. května 2006 
 

1. Expozice jako další informace pro CBA : screeningové pracoviště je povinno v nejbližším 
termínu od provedené poslední ZDS zadat vybraná data ze ZDS do MaSc (případně do jiného 
sw pro sběr dat) a odeslat je v nejbližším stanoveném termínu CBA. 

2. KOMD doporučuje všem mamografickým pracovištím, aby při obměnách mamografů pořizovaly 
spolu s přístrojem i interlink k přenosu údajů o expozičních parametrech v digitální podobě 
k archivaci (expoziční údaje mají být archivovány 100 let !). U stávajících mamografů 
doporučujeme hledat možnosti dovybavení. 

3. KOMD upozorňuje screen. pracoviště, že velmi často chybí údaje o definitivní histologii 
(pooperační nebo po exstirpaci Tu) u pacientek s pozitivní core-cut biopsií.   

4. Srovnání DR mamografů a CR mamografů : nelze zhodnotit  z údajů, které jsou k dispozici. Při 
posuzování nových digitálních nebo digitalizovaných MG pracovišť musí pracoviště vyhovovat 
EU guidelines a musí být zaveden program kontroly kvality každé samostatné části celého 
systému. KOMD preferuje nadále pro MG screening celoplošné DR mamografy nebo klasickou 
filmovou mamografii. 

5. Téma na listopad na dat. audit : bod 3 
6. Daneš upozorňuje na nová data NOR 
7. Ad zvaní klientek MG screeningu : bylo by možné začít přes ZP – dvouletý pilotní projekt, 

rozeslání dopisů pojištěnkyním ( na nejbližší centrum v kraji ), které budou přicházet přímo na 
zvolené centrum bez žádanky. 

8. Nemocnice Prostějov – zástupci nemocnice seznámeni se současnou situací   
9. Hodonín – požadovaná obměna mamografu nesplňuje kriteria pro obměnu VZT 
10. Písek, Znojmo, Sokolov – KOMD opětovně žádá ZP o uzavření smluv s těmito MG pracovišti 

pro screeningovou MG (všechna 3 pracoviště doporučena již cca před rokem do screeningu) 
11. Různé : 

• laborantky (radiologické asistentky) v MG screeningu – vhodné pravidelné výukové 
semináře – nutná jednání se Svazem radiologických laborantů a asistentů (Daneš 
vstoupí v jednání se Svazem). Legislativně podložené i Klinickými audity. 

      
AMA-CZ : 

1. Daneš informuje o zůstatku na účtu ze dne 31.3.2006 – 531 794.09,-Kč 
2. Firma Avon věnovala 800 tisíc Kč na audit screeningového programu. Představenstvo souhlasí 

s převedením na CBA na zajištění datového auditu MG screeningu 
3. Dále dostala AMA-CZ jako dar 25 000,- Kč + 40 000,- Kč. Celková suma 65 000,-Kč bude 

poskytnuta na zakoupení odborné literatury – ceny pro nejlepší screeningová centra z hlediska 
datového auditu 

4. 15 000,- Kč na činnost AMA-CZ 
5. Avon věnuje částku, ze které budou pořízena křesla na zbývající mamotomická pracoviště (Ústí 

nad Labem a Karlovy Vary) 
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