
 
 
 
Zápis KOMD ze dne :  20. září 2007 (Praha) 
 
1. Spolupráce a úkoly pro IBA 
 

- IBA vytvoří tříúrovňový přístup na www.mamo. cz pro KOMD + pro zástupce 
screeningových center k aktualizaci + běžné návštěvníky web. Stránek. Možnost 
aktualizace identifikačních údajů center na www.mamo.cz projedná BA s dr. 
Tesařem) 

- Datový audit MaSc BRNO - 9.11. 2007 
- IBA sběr dat – vyhodnocení pilotního projektu VZP v únoru 2008  
 

2. Pilotní projekt VZP 
 

- problémy objednacích dob některých center, dopis řediteli-zástupci příslušného 
zařízení, nemocnice, dát návod k dalšímu postupu – odpolední směny atd.…(SKO 
napíše dopisy za AMA) 

- v lednu 2008 bude pilotní projekt s ještě pokračovat, pravděpodobně však bez dárků 
- VZP – žádá zprávy z center, odpovídá koordinátor, který zjistí situaci ve „svých“ 

centrech a zprávy předá prof. Danešovi. Deadline 1. týden únoru 2008, kdy centra 
musí dodat data - pohlídá si koordinátor, tisková konference ohledně  pilotního 
projektu nejspíše v únoru s vyhodnocením dat (IBA Brno)  

- krátká prezentace pro pojišťovny o screeningu a výsledcích pilot. projektu, zřejmě 1. 
týden v listopadu – zařídí DA 

 
3. Úkoly KOMD 
 

- poradnu na adrese screening@mamo.cz povede do konce ledna 2008 ZOU+ DA 
- poradnu on-line v 1/2008 – HOU , v 2/2008 VÁ 
- řešení stížností na konkrétní centrum: mělo by se odehrávat přes koordinátora, 

momentálně snížnost na screening. centrum Znojmo. Koordinátor bude informovat o 
situaci a nápravě na nejbližším jednání KOMD.  

- ministandardy odsouhlasené na „Omylech v mamodg.“ budou k dispozici na 
www.mamo.cz během 1 měsíce, každoroční aktualizace 

- návrh nových kódů (ad Da, pošle BA) 
- reakreditace, formulář pro kontrolu pracoviště koordinátorem – dopracuje BA. 

Dotazník bude dopracován do týdne a rozeslán členům KOMD mailem 
- koordinátoři jsou povinni do konce října navštívit pracoviště, kterým končí akreditace, 

( všechna kromě Břeclavi, Kyjova, H. Králové-dr.Paikertová, H.Králové-FN, Prahy-
Bulovky, Prahy-Král. Vinohrady). Pouze problémová centra budou kontrolována 
komisí, resp. fyzikem. AMA návštěvu centra koordinátorům proplatí. Souhlas se 
změnou o proplácení provedené kontrolní práce.   

- BA rozešle „Doporučení KOMD k realizaci zkoušek provozní stálosti na digitálních 
scr.   mamografických pracovištích“ – po odsouhlasení se vyvěsí na www.mamo.cz   

- stížnost na Femma Brno – stanovisko KOMD: doporučení neprovozovat aktivity 
nesouvisející se screeningem. Tyto aktivity je nutné od screeningu oddělit. 
Stanovisko pošle BA vedoucímu lékaři centra  

- Nová pracoviště – vyjádření KOMDu k žádostem o nová screening. pracoviště: 
KOMD podpoří nová centra, jen pokud bude vyjádřen souhlas ZP pokrývajících  
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aspoň 75 % pojištěnců se vznikem nového centra. Zařazení schválených center bude 
na dobu jednoho roku a poté bude provedena kompletní kontrola.    

 
 
 
Přítomni : 
 
Prof. MUDr. J. Daneš, CSc.                 Prim. MUDr. M. Skovajsová, Ph.D.  
 
Prim. MUDr. H. Bartoňková                 MUDr. D. Houserková, Ph.D.      
 
Prim. MUDr. Z. Mutina                         MUDr. I. Hrnčířová                                
 
MUDr. D. Zoubek                                 Ing. V.Kovář           
 
 
 
    
Hosté : Mgr. A. Svobodník, Mgr. P. Zemánek, Prim. MUDr. P.Váša, Bc.O.Májek 
Omluvena: Prim. MUDr. Z. Svobodová                   
Nepřítomni : Prim. MUDr. K. Dvořák  


	 

