
Zápis KOMD ze dne :   15. 9. 2011

1. On-line poradna na první ½ roku 2012:
             leden – Zoubek
             únor – Mutina 
             březen – Váša 
             duben – Houserková 
             květen – Daneš
             červen – Skovajsová 

2. Termíny pro reakreditace v roce 2011 budou upřesněny, budou realisovány 
do- konce listopadu t.r. - týká se letos : Sokolov, Česká Lípa, Olomouc-G-Medica, 
Praha 8-FN Bulovka, Praha 10-FN KV, Plzeň-FN Lochotín

3. Situace v Praze: dlouhé objednací doby t.č. ( listopad), problémy 
s personálním obsazením screeningového MG  centra  Vinohrady (odešla vedoucí 
lékařka MUDr. Bílková). KOMD doporučuje a podporuje úmysl založení nového 
centra v Praze.

4. Informace o nových výkonech (DA). Do konce t.r. by měla být  nová odbornost 
806 v Sazebníku s novými kódy výkonů (např. nový kód pro UZ prsů pro odbornost 
809 i 806). Žádáme MZ , aby změna byla provedena včas, aby se od ledna 2012 
mohly upravit smluvní vztahy. 

5. Žádost screeningového centra Ústí n.L. o zřízení předsunuté screeningové 
jednotky ( satelit) v Litoměřicích z hlediska špatné regionální dostupnosti. Při splnění 
podmínek Věstníku KOMD nemá námitek.

6. Prim. Skovajsová na příštím výboru RS projedná návrh přijetí prim. Váši za 
člena KOMD 

7. Z řady screeningových center dostává KOMD dotazy :
- přístup žen ke screeningové MG by neměl být podmíněn žádankou od   
      gynekologa či PL (jsme jediná evropská země, která v MG screeningu požaduje  
      žádanku od praktického lékaře nebo gynekologa). KOMD: úprava si vyžaduje 
      legislativní změnu a to je běh na dlouhou trať, nicméně KOMD si uvědomuje, že  



      je změna v této věci potřebná
          
- měly by se přesněji specifikovat možnosti odbornosti 806 odesílat ženy na další 
      vyšetření. Zejména se jedná o indikace k CC biopsii nebo FNAB, mamotomii a 
      kontrolní  doplňující MG do 11 měsíců od provedené screeningové MG. Řada    
      lékařů odmítá žádanky vystavit a ženy se tak k dalším doporučeným vyšetřením 
      vůbec nedostaví. KOMD: podobný problém jako v případě prvního dotazu, 
      radiolog není oprávněn si sám napsat žádanku k radiologickému vyšetření, na    
      výjimkách, platících pouze pro screening se pracuje neustále

- stáří přístrojů 8 let – doporučení EU vychází z ekonomiky screening.center 
      zahraničí, kdy platba za vyšetření je minim. 4-5x vyšší než u nás. Nelze proto    
      požadovat stejné podmínky přístrojové obměny. KOMD: pokud má centrum  
      povolení SÚJB k dalšímu provozu (platnou zkoušku provozní stálosti a  
      dlouhodobé stability) tak to reakreditační komise bere v úvahu a neznamená to  
      ihned návrh na vyřazení ze screeningového programu. Nicméně snahou 
      je nemít v MG screeningu přístroje starší 8 let.

- ojedinělý problém screeningového centra z Čech, kdy ČPZP hradí screening jako 
předběžnou úhradu a doplácí výkony až při vyúčtování. Primární chybou je ale  

      zřejmě špatně uzavřená smlouva, která připouští takovou úhradu. KOMD      
      doporučuje dodatek ke smlouvě, kde bude uvedeno, že MG screening je hrazen 
      v celé ČR vždy výkonově.
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