
 
 

Zápis KOMD ze dne:   16. ledna 2015, Brno 
 

1. KOMD se vyjádřila k seznamu MG pracovišť, který zpracovaly zdravotní pojišťovny. 
Označila pracoviště, která vyhovují kritériím určených ZP dle doporučení 
onkologické společností (digitální screeningová centra a u nescreeningových 
pracovišť digitalizace + operativa karcinomu a vybavení pro biopsii sentinelové 
uzliny).   
 

2. Vakuová biopsie v ČR – KOMD upřesnila definici vakuové biopsie pro potřeby 
zdravotních pojišťoven.  
 

3. Předatestační stáže pro RA: KOMD žádá screeningová mamografická centra, která 
mají zájem o předatestační proškolování RA (jen praxe), aby svůj případný zájem 
ohlásila na adrese: screening@mamo.cz . Předpokládáme asi 4-6 školících center. 
Pokud by bylo zájemců více, bude proveden výběr (zejména podle počtu 
provedených mamografií v centru). 
 

4. KOMD navrhuje do sw MaSc možnost zvolit některý z textů do popisů MG nebo do 
poznámky k popisu nebo do Dotazníku rizikových faktorů: 

 
a) Upozorňujeme, že mamografie je zatím nejspolehlivější ověřenou 

screeningovou metodou k vyhledávání nádorů prsu, není však zcela 
stoprocentní. Samovyšetření prsů i nadále zůstává významnou doplňující 
metodou. Doporučujeme sledování v rámci screeningu, při jakýchkoliv obtížích 
kontrolu co nejdříve. 

b) Upozorňujeme, že míra jistoty výsledku po provedeném mamografickém 
vyšetření může být až 95 %. To znamená, že některé typy nádorového 
postižení prsu nemusí být mamograficky zjistitelné. Samovyšetření prsů i 
nadále zůstává významnou doplňující metodou. Doporučujeme sledování 
v rámci screeningu, při jakýchkoliv obtížích kontrolu co nejdříve. 

 
5. KOMD upozorňuje, že na www.mamo.cz  bude provedena aktualizace číselného  

vyjádření kódů výkonů. (Pro lékaře/Metodické pokyny../Doporučení KOMD..) 
 

6. Informace o robotickém UZ – metoda je vhodná na exaktní měření známých 
ložiskových změn v prsu (např. měření tumoru v rámci sledování efektu 
neadjuvantní chemoterapie apod.). Nepovažujeme ji za přínosnou pro běžná 
preventivní vyšetřování prsu.  
 

7. Další jednání KOMD bude 12.-13.3.2015 v 16 hod, místo bude upřesněno. 
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