
 
 

Zápis KOMD ze dne :   20.9.2012, Praha 
 

 
 

1. Daneš informuje o indikačních kritériích - dr. Bartoňková  doplní diagnózy patřící 
do screeningu a do diagnostiky na stránky mamo.cz.  Je zapotřebí rozpracovat 
metodiku pro vracení žen s dg. C.50  do screeningu.  

 
2. Nový kód pro mamografii u dispenzarizovaných žen - prof. Daneš zpracuje a 

předloží nový kód pro scr. mamografii u dispenzarizovaných žen s vysokým 
rizikem pro ca prsu. 

 
3. Indikace doplňujících výkonů ke screeningové MG lékařem-mamodiagnostikem 

screeningového centra : v první řadě je zapotřebí se ZP dohodnout systém 
tolerance indikace bioptického či jiného diagnostického kódu radiologem 
z odbornosti 806 na 809. Cílovým stavem je toto zakotvit v metodice pojišťoven.  

 
4. Projekty MZ - IOP : proběhne schůzka ministra zdravotnictví se všemi řediteli 

pojišťoven na téma programu zvaní žen do screeningu. KOMD žádá adresné 
zvaní žen tak, jak je to běžné v jiných zemích s celoplošným screeningem. 

 
5. Projekt WHO: bude provedena analýza celoplošného screeningu, IBA připraví 

expertní zprávu. 
 

6. Referuje dr. Mutina – problémy s diagnostickými mamografiemi, neznalostní 
postoje ke screeningu a diagnostice prsní žlázy revizního lékaře SM regionu, 
oslovení vrchního revizního lékaře VZP a vypracování jednoznačné metodiky. 
KOMD uvažuje o široce pojatém jednání mezi odborníky pro mamární diagnostiku 
a revizními lékaři.  
 

7. Kralupy n.Vltavou - žádost o zařazení nového centra do programu screeningu.  
                  Komise odborníků zvážila všechny skutečnosti žádosti. Hustota center v Praze a  
                  Středočeském kraji je dostatečná, delší objednací doby v některých centrech    
                  musí být řešeny organizačními opatřeními ve stávajících akreditovaných   
                  centrech. KOMD na základě zvážených skutečností nedoporučuje další centrum  
                  do sítě akreditovaných pracovišť. 

 
8. Dr. Hrnčířová referuje o úskalích spojených se šedým screeningem na 

Pardubicku, který je i nadále zdravotními pojišťovnami tolerován v tomto kraji. 
Podle celorepublikových opakovaných dat, je šedý screening na Pardubicku 
opakovaně na prvním místě v ČR – okolo 15 %. KOMD napíše dopis, ve kterém 
vyzve zdravotní pojišťovny k řešení této situace. 
 

9. Dopis dr. Hejnice: KOMD vyjadřuje znepokojení nad tím, že VZP lékaři zpětně 
nechce uhradit práci, která byla provedena pro jejich pojištěnce/pojištěnkyně od 
začátku tohoto roku. Lékař měl být informován ihned na počátku období, ke 
kterému ZP nehodlá provést úhrady a umožnit lékaři, aby se profesně zařídil 
jinak. Prováděná praxe však nezapadá do konceptu screeningu a celkové 



 
 

mamodiagnostické péče, zejména chybí kontinuální návaznost na mamografická 
vyšetření. V lokalitě jsou screeningová pracoviště ve Vrchlabí a Jablonci na 
Nisou. 
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