
 
 

 
 
Zápis KOMD ze dne :   25. září 2015, Beroun 
 
 

1. Konference: Pracovní konference „Datový audit v praxi“ se tradičně bude konat 
v Brně ve dnech 26. – 27.11.2015 :  
- ve čtvrtek 26.11. se poprvé uskuteční workshop zástupců screeningových center 
k dotazům k MaSc a k dotazům ohledně vykazování výkonů pojišťovnám či jiným 
problémům screeningových center. Je plánován čas od 16.30 do 18.00 hod, 
zajišťuje IBA. Vzhledem k prostorovým možnostem se z každého centra plánuje 
účast jednoho zástupce. Na dotazy budou odpovídat dr. Klimeš z IBA a členové 
KOMD 
- v pátek 27.11. bude v 9.00 hod zahájena konference, jako hosté vystoupí v úvodu 
prof. Žaloudík (předseda zdravotního výboru Senátu ČR) a prof. Vyzula (předseda 
zdravotního výboru Parlamentu ČR).   
Byl již stanoven termín konference  „Datový audit“ pro rok 2016: 1.- 2.12. 2016. 
 

2. Struktura Komise odborníků pro mamární diagnostiku: Vzhledem k plánované 
abdikaci některých dlouholetých členů zamýšlí KOMD rozšíření o 1-2 nové členy. 
Kandidáti budou zváni postupně. Na jednání  25.září byla představena a celého 
jednání se jako host účastnila doc. Chmelová z Měst. nemocnice Ostrava. 
 

3. Informace o úhradové vyhlášce: Informuje Prof. Daneš . 
 

4. Reakreditace center : Členové KOMD dokončují koordinátorské reakreditační 
návštěvy screeningových center, která letos završují čas, po který jim byla 
akreditace udělena. Návštěvy budou ukončeny k 30.10. 2015, aby veškerá 
dokumentace mohla být včas předána Komisi pro screening nádorů prsu MZd.  

 
5. Vzdělávání: V rámci projektu vzdělávání, které navrhlo předsednictvo AMA-CZ se 

plánuje v ILF Praha první vzdělávací seminář, je stanoveno datum 29.10. 2015. 
K dispozici budou diagnostické stanice, kde si budou moci účastníci prohlížet 
v diagnostické kvalitě referované kazuistiky. 

 
6. Monitoring chodu screeningu nádorů prsu v ČR: Na základě periodických 

stížností, které poukazují na nedostupnost screeningových vyšetření v regionu 
screeningového centra v nemocnici Chomutov byla pět probrána všechna fakta: 
pracoviště bylo opakovaně při všech akreditačních i koordinátorských návštěvách 
upozorňováno na nedostatky ve své činnosti - na dlouhé objednací doby ke 
screeningové mamografii (viz zápis KOMD ze dne 29.3.2013,13.9.2013). 
Opakované návštěvy zástupců KOMD a MZd zjistily, že nedošlo k nápravě. Stav 
trvá 2,5 roku. V regionu není k dispozici další pracoviště, které by zvyšující se 
potřebu screeningových mamografií saturovalo. Souběžně s medializací 
preventivních programů, zejména stále probíhajícího programu Adresného zvaní , 
které organizuje Ministerstvo zdravotnictví společně s plátci zdravotní péče je 
nedostupnost nejmasovějšího preventivního vyšetření v regionu kontraproduktivní 
k těmto i ostatním osvětovým snahám. Vzhledem k této situaci KOMD nemá 



 
 

námitek ke vzniku nového pracoviště v regionu za podmínek stanovených ve 
„Věstníku“. 
 

7. MR prsů: příprava kalkulace kódu pro rizikové pacientky (zejména genetická zátěž) 
screeningových pracovišť. Iniciální diskuse.  
  

8. KOMD navrhuje upravit text, který je součástí „Dotazníku rizikových faktorů“ v 
MaSC a upozorňuje na spolehlivost mamografie. 

 
9. Koncepce radiologických oborů: Zástupci KOMD se vyjádří k návrhu do 7.10. 

(Daneš, Skovajsová, Bartoňková). 
 

10.  Předběžný plán jednání KOMD na rok 2016:  22.1., pátek, Brno, 25. 3., pátek, 
Brno, 18.5., středa, Nesuchyně, 30.9., pátek, Praha a 1.12., čtvrtek, Brno.     

 
Prof. MUDr. J. Daneš, CSc.       Prim. MUDr. M. Skovajsová, Ph.D 
 
Prim. MUDr. Z. Svobodová        MUDr. I. Hrnčířová      .       
 
Prim. MUDr. H. Bartoňková       Prim. MUDr. P. Váša    MUDr. I. Mihulová          

              
 
   Omluveni : dr. Houserková, dr.Zoubek 
    Hosté: doc. Chmelová 
                        
                        

  
 
 
 
 
 
 
 


