
 
 

 
Zápis KOMD ze dne :   28.5.2014,  Skalský dvůr 
 
 

 
1. Nový, redukovaný „Dotazník rizikových faktorů“, který zohledňuje souhlas se 

zpracováváním anonymizovaných dat klientky, odsouhlasen - je ke stažení na 
mamo.cz. IBA upozorňuje, že nepodepsání  souhlasu klientkou znamená 
vyřazení jejích údajů z centrálního sběru dat. 

 
2. IBA informace : 

 
- v MaSc spuštěno – biopsie Intact, klasifikace intervalových Ca prsu, 

prekancerózy (bude hodnoceno od 1.1. 2015) zvaní přes e-mail 
- pracoviště, která nepoužívají  software MaSc, musí zajistit přenesení 

výše uvedené informace pro upgrade svého sw pro sběr dat  
- přímou elektronickou komunikaci s IBA zatím využívá pouze 27 center, 

20 emailem, 14 poslalo CD, 5 center IBA o výsledky urguje 
 

3. J.D.: nový kód pro digitální mamografii - probíhá jednání s VZP (k dnešnímu 
dni má 58 MG screeningových pracovišť digitální mamograf.)  
 

4. Úkol pro koordinátory: zkontrolovat svá centra, jestli jsou aktualizovány 
informace ve formuláři TPCHP (týká se zejména pracovišť, která budou letos 
reakreditována).  

 
5.  Diskuse k objednacím dobám a počtům žen s pozvánkou (projekt cíleného 

zvaní je zatím úspěšný). 
 

6. Žádost dr. Caithamlové o screening – KOMD nedoporučuje, neboť nesplňuje 
podmínky dle Věstníku. 
 

7. Problematika vzdělávání RA v MG: vzdělávání bude rozděleno na část 
teoretickou a praktickou. Návrh: po absolvování obou by školená RA obdržela 
certifikát  SRLA. Praktické školení by probíhalo na domovských pracovištích 
školených RA, trvání 8 hod. kontinuálně, placeno zdravotnickým zařízením 
(zaměstnavatelem) školené RA. 

.  
8. Informace z poradny: diskutovány problémy opakovaných dotazů klientek , 

rozdíl mezi otázkami české a slovenské populace žen, které měly  při 
vyšetření prsu (do 10% dotazů je ze Slovenska). Poradna funguje velmi 
dobře. 
 



 
 

9. ČRK  informace  J.D. – jedním z nosných témat je mamární diagnostika, je 
pozván prof. Helbich. KOMD žádá reprezentativní účast posluchačů. 
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