
 

 
Zápis KOMD ze dne :  14. listopadu 2006 
 
 
1. Litomyšl – KOMD jednohlasně souhlasí s doporučením Komise pro screening nádorů 

prsu MZ ze dne 6.června 2006, kdy Komise doporučila kontinuitu MG screeningu ve 
Svitavách pod správou nemocnice Litomyšl podmínečně na rok (jednání Komise MZ se 
zúčastnili všichni 3 zástupci KOMD Daneš, Skovajsová, Bartoňková) 
K jednání KOMD pozván zástupce nemocnice Litomyšl prim. Oleár : seznámil                 
KOMD se současnou situací MG pracoviště na ul. Kollárova, Svitavy. 
(Pro hlasují všichni přítomní členové kOMD) 

 
2. Nemocnice Prostějov – KOMD po zvážení všech argumentů pro a proti nemá námitek se 

zařazením do MG screeningu zkušebně na jeden rok. Pro zařazení pracoviště svědčí 
mimo jiné předchozí vyřazení jiného centra ze screeningu v regionu (pracoviště 
Promedica Prostějov). KOMD vzala v úvahu i počet žen cílové skupiny v Olomouckém 
kraji. Pracoviště opakovaně deklarovalo splnění všech podmínek nutných ke vstupu do 
MG screen.sítě - toto bude ověřeno kontrolou „in situ“ těmito členy KOMD: Housenková, 
Mutina, Bartoňková. (Pro hlasují všichni přítomní členové KOMD) 

 
3. Nemocnice Rychnov n. K. – pracoviště patří do kraje Královéhradeckého, kde je 

v současné době jedna z nejhustějších sítí MG screeningu. Pracoviště splňuje podmínky, 
nicméně KOMD nedoporučuje t.č. do MG screeningu z důvodu až nadměrného pokrytí 
kraje screeningovými pracovišti: 90 tisíc žen cílové skupiny Královéhradeckého kraje na 
5 screeningových pracovišť. KOMD doporučuje pracoviště na čekací listinu. (Hlasování : 
z přítomných 8 členů KOMD hlasovalo 7 pro nezařazení do MG screeningu, Daneš se 
zdržel hlasování) 

 
4. Reakreditace: 16 center do 31.12.2006: 

Jihlava – pracoviště bude navštíveno zástupci KOMD (Skovajsová, Mutina) případně i 
MZ (Krejčová) 
Ostatní pracoviště budou na místě kontrolována jen v případě, pokud bude zjištěno větší 
množství závad z Datového auditu (proběhne zítra) a z realizace ZPS na daných 
pracovištích. 

 
5. Institut koordinátora MG screeningu v kraji – v rámci zefektivnění screeningového 

programu ČR doc. Daneš navrhuje zřízení tzv. koordinátora screeningu v jednotlivých 
krajích za účelem metodického řízení screeningu v daném regionu. Jména koordinátorů 
budou zveřejněna na www. mamo.cz a budou poskytnuta i ZP. Připraví Skovajsová ve 
spolupráci s ostatními členy KOMD. 
 

6. Informace ze SÚJB (Daneš): koordinátoři MG screeningu budou se zvýšenou pozorností 
sledovat ZDS screeningových center v jednotlivých regionech.  

 
7. Podmínky uzavření rámcových smluv (Daneš, Skovajsová) : KOMD doporučuje stanovit 

podmínky k provádění mamografie a screeningu (ZDS bez závad, platné povolení 
k nakládání se zdrojem IZ, klinické standardy, dále u screeningových center dodržování 
doporučených postupů publikovaných ve Věstníku MZ a dále doporučení AMA CZ a 
Radiologické společnosti) 

 
 



 

 
8. KOMD navrhuje ZP, aby indikace ke screeningové MG byla umožněna i ošetřujícím 

lékařům pacientek v dispenzární péči (chirurgové, onkologové atd.) 
 
9. Integrovaný kód – KOMD doporučuje, aby byl pro MG screening zajištěn integrovaný 

kód, který byl do sebe zahrnoval i určený procentuální podíl vyjmenovaných doplňujících 
vyšetření, provedených v rámci MG screeningu s časovým odstupem do jednoho 
kalendářního roku od screeningové mamografie: doplňující MG, UZ prsů a core-cut 
biopsie prsu.  Nutné minimální procento doplňujících vyšetření bylo prokázáno jak 
 pilotním projektem screeningu, tak ho prokazuje opakovaně „Datový audit MG 
screeningu“.  Skovajsová dodá Danešovi podklady z pilotního projektu o zastoupení 
jednotlivých doplňujících vyšetření k přípravě kalkulačního listu. 

 
10. KOMD doporučuje samostatný kód pro UZ prsu pro odbornost 809 pouze pro pracoviště, 

která mají nasmlouvaný kód pro diagnostickou nebo screeningovou MG. UZ vyšetření 
prsu by tak již nebylo možno vykazovat jiným kódem (např. kódem 09 135 nebo 09 137 
nebo 09 139). 

 
11. Úhradová vyhláška na rok 2007 (Daneš informuje) – KOMD nesouhlasí s návrhem 

úhradové vyhlášky, kde je uvedena regulace screeningové MG vypočtená ze starého 
sazebníku výkonů.  

 
12. Pracoviště žádající digitalizaci MG screeningu (např. FTN) a ostatní MG pracoviště, která 

chtějí digitalizovat pomocí CR : 
KOMD doporučuje nadále individuální konzultaci pracovišť, která chtějí digitalizovat. 
KOMD bude souhlasit s digitalizací screeningového MG pracoviště za podmínky, že v 
digitálním  zobrazovacím řetězci budou zařazeny prvky, které již mají mezinárodní 
certifikát s určením pro mamografii. Úložiště dat musí splňovat podmínku archivace MG 
obrazu 5 let. U digitálních MG pracovišť musí být na UZ vyšetřovnách, kde se doplňují 
UZ vyšetření prsů, dostupná obrazová MG informace na monitoru. 
Za výše zmíněných podmínek KOMD nemá námitky k žádosti o digitalizaci u 
screeningového pracoviště FTN Praha.    

 
 
Přítomni : 
 

Doc. MUDr. J. Daneš, CSc.                             Prim. MUDr. M. Skovajsová, Ph.D.   
 

MUDr. Dana Housenková, Ph.D.     Prim. MUDr. Z. Svobodová        Prim. MUDr. Z. Mutina 
 
MUDr. I. Hrnčířová                          Ing. V. Kovář                      Prim. MUDr. H. Bartoňková 
 
      
Hosté : Mgr. A. Svobodník, Ing. I. Radinová, prim. MUDr. Marko Oleár 
Nepřítomni : Prim. MUDr. K. Dvořák, MUDr. D. Zoubek 
 
 
 
 
 


