
Informace o jednání Komise pro screening nádorů prsu MZ ČR dne 7. února 2005  
 
Dne 7. února 2005 proběhlo za účasti paní ministryně zdravotnictví jednání Komise pro 
screening nádorů prsu MZ ČR. Jednání předcházelo vydání souhlasu MZ k provádění 
screeningu Poliklinice Choceň, a.s. (dr. Nedvěd), aniž by bylo prověřeno splnění podmínek 
uvedených ve Věstníku MZ č. 11/2002.  
Během jednání bylo konstatováno, že pracoviště dr. Nedvěda vyšetří ročně mamograficky 
přibližně 1300 žen, což je v průměru asi 5 vyšetřených žen denně. Mamografický přístroj je 
tedy v chodu v průměru denně jen 2 až 3 hodiny. Zástupce SÚJB konstatoval, že poslední 
kontrola radiační ochrany ukázala některé nedostatky při provádění testů provozní stálosti, 
které jsou součástí  programu zabezpečování jakosti. 
Během jednání nedošlo ke shodě v názorech na zařazení pracoviště dr. Nedvěda do 
screeningu a další fungování Programu pro screening nádorů prsu (mamografického 
screeningu).  
Paní ministryně obhajovala zařazení pracoviště dr. Nedvěda do screeningového programu. 
Dále zdůrazňovala potřebu rozšíření screeningu i na další pracoviště provádějící v současné 
době mamografické vyšetření žen s příznaky onemocnění prsu. Těchto pracovišť je v ČR 
přibližně 140. Vidí v tom cestu ke zvýšení účasti žen ve screeningovém programu. 
Zpochybnila nutnost provádění určitého počtu vyšetření k dosažení potřebné erudice a 
záporně se postavila také k myšlence zvaní žen k vyšetření, které doporučují standardy EU.  
Naproti tomu zástupci Radiologické společnosti ČLS JEP, Společnosti praktického lékařství 
ČLS JEP, České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP, Asociace 
mamodiagnostiků ČR,  Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a zástupkyně Aliance českých 
organizací a žen s rakovinou prsu projevili zásadní nesouhlas s takovouto změnou dosud 
velmi úspěšného screeningového programu. V jednotlivých vystoupeních zdůraznili prioritu 
kvality, nutnost dodržování standardů EU (European Guidelines for Mammography 
Screening), doporučení IARC WHO a i našich doporučení a předpisů, především 
Doporučeného standardu při poskytování a vykazování výkonů screeningu nádorů prsu 
v České republice  (Věstník MZ ČR č. 11/2002) a kriterií Komise pro posuzování rozmístění 
přístrojů VZT MZ ČR (www.mzcr.cz) a Radiologické společnosti ČLS JEP (www.crs.cz). 
Výše uvedení zástupci odborných společností a organizací trvají na nutnosti udržení 
maximální kvality a odmítají snahu některých zájmových skupin a distributorů zdravotnické 
techniky o narušení dobře fungujícího systému prevence nádorů prsu u nás. 
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