
 
 
Zápis KOMD ze dne :   25. dubna 2008 (Ústí n. Labem) 
 

1. On -line poradna : vytvoří se dvojice lékařů, z nichž jeden daný měsíc 
odpovídá v poradně a druhý je v záloze, kopie dotazů a odpovědí pouze 
druhému z dvojice a prof. Danešovi 
( Ba+Hou, Hrn+Svo, Sko+ Mut, Zou+Váš) 
 

2. Informace o „technickém  formuláři“ jednotlivých screeningových pracovišť na 
mamo.cz  pod sekcí AMA – vytvořil ing. Kovář. Návrh formuláře v digitální 
podobě bude rozeslán v pondělí jednotlivým členům KOMD k odsouhlasení.  
V této souvislosti má KOMD další požadavek na IBA – výběr technických 
údajů o jednotlivých centrech do přehledu (excelovská tabulka apod.) 

 
3. Daneš informuje o programu MASC a KOMD bere na vědomí nutnost   

zavedení informovaného souhlasu ke zpracování dat ze screeningu. Bude 
připraven IBA. 

 
4. BI-RADS – návod pro všechna screeningová centra připravuje Dan a Hou. V 

konečné verzi Ba rozešle k schválení. Kromě toho, že bude návod k dispozici 
na www.mamo.cz, zařídí Ba jeho vytištění a rozeslání jednotlivým 
screeningovým centrům. 

 
5. Tzv. satelitní centra – KOMD se shoduje na filní verzi, která je přílohou 

dnešního zápisu. 
 

6. VZP Pilotní projekt, výsledky na www.mamo.cz . VZP předběžně oznamuje, 
že další projekt zvaní v r. 2008 nezvažuje.  

 
7. Info o akci AVONu - Růžový autobus (Dan). Představenstvo AMA souhlasí, 

aby mamodiagnostici v autobusu Růžové jízdy v rámci edukace veřejnosti 
dostali finanční odměnu z fondu AMA určeného na vzdělávání. 

 
8. Info o SÚRO, bude schůzka 30.4.t.r. – zúčastní se  Kov a Dan. Bude se jednat   

           o současné podobě Programu jakosti (PJ) v mamografických screeningových     
           centrech. KOMD chce být informován formou zápisu ze schůzky. 
 

9. Aktualizace stávajícího Věstníku MZ bude nutná. 
10. Příloha zápisu – Projekt  „Satelity“. 

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

MUDr. Dana Houserková, Ph.D.     MUDr. I. Hrnčířová         Prim. MUDr. H. Bartoňková             
     Prim. MUDr. Zoubek              Ing. V. Kovář 
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http://www.mamo.cz/
http://www.mamo.cz/

