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Vyhodnocení realizace ZPS screeningových 
mamografických pracoviš ť v ramci jejich

reakreditace

�� Na zNa záákladkladěě doporudoporuččeneníí Komise Komise 
odbornodbornííkkůů propro mammamáárnrníí diagnostiku a diagnostiku a 
popožžadavku MZ adavku MZ ČČR provedli Ing. VladimR provedli Ing. Vladimíír r 
KovKováářř, vedouc, vedoucíí ORF MOORF MOÚÚ a pan Miloa pan Milošš
GlatznerGlatzner, biomedic, biomedicííncký technik ncký technik ––
technik kontroly kvality ORF MOtechnik kontroly kvality ORF MOÚÚ na na 
zzáákladkladěě zaslaných materizaslaných materiáállůů realizaci a realizaci a 
kvalitu provkvalitu prováádděěnníí ZPS podle ZPS podle 
stanovených kritstanovených kritééririíí ss ttíímto výsledkem:mto výsledkem:



Počty hodnocených pracovišť

�� Celkem byCelkem byllo hodnoceno 48o hodnoceno 48 screeningovýchscreeningových
pracovipracoviššťť

�� ZZ tohoto potohoto poččtu plntu plněě vyhovvyhověělo stanoveným lo stanoveným 
popožžadavkadavkůům 34 pracovim 34 pracoviššťť. U . U 14 pracovi14 pracoviššťť
byly zjibyly zjiššttěěny ny ddííllččíí nebo podstatnnebo podstatnéé zzáávadyvady. . 

�� PPíísemnsemnáá hodnocenhodnoceníí obdrobdržžíí pracovipracoviššttěě
spolespoleččnněě ss termtermíínem odstrannem odstraněěnníí nedostatknedostatkůů
cestou MZ.cestou MZ.



Zjištěné klady

�� KladnKladněě lze hodnotit skutelze hodnotit skuteččnost, nost, žže ve vššechna echna 
hodnocenhodnocenáá pracovipracoviššttěě jsou vybavena jsou vybavena 
potpotřřebnými pomebnými pomůůckami a zkouckami a zkouššky, byky, byťť
ss rozdrozdíílnoulnou kvalitou, provkvalitou, prováádděějjíí. . 

�� Jde o Jde o jedinou oblast radiologie vjedinou oblast radiologie v ČČRR, ve kter, ve kteréé
sese podapodařřilo ilo ploploššnněě realizovat ZPSrealizovat ZPS a poja pojíímat mat 
je jako souje jako souččáást celkovst celkovéé úúrovnrovněě kvality kvality 
poskytovanposkytovanéé ppééčče.e.



Zjištěné nedostatky

�� HlavnHlavníí nedostatky sponedostatky spoččíívajvajíí vv oblastech oblastech 
optimalizaceoptimalizace vyvolvyvoláávacvacííhoho procesu a procesu a 
vv nesystematinesystematiččnosti provnosti prováádděěnníí referenreferenččnníí
zkouzkouššky po provedenky po provedenéé zkouzkouššce dlouhodobce dlouhodobéé
stabilitystability a va v porovnporovnáávváánníí namnaměřěřených hodnot ených hodnot 
a zjia zjiššttěěných skutených skuteččnostnostíí ppřři i periodickýchperiodických
zkouzkoušškkáách ch s referens referenččnníí hodnotouhodnotou..



Pracoviště, která dosud nereagovala na novelu 
Věstníku MZ při realizaci screeningu 

�� BenešovBenešov

�� BřeclavBřeclav

�� Česká LípaČeská Lípa

�� Č. Budějovice Č. Budějovice –– MedipointMedipoint

�� DěčínDěčín

�� HraniceHranice

�� ChomutovChomutov

�� Nové Město n/MNové Město n/M

�� Nový JičínNový Jičín

�� FN OlomoucFN Olomouc

�� OpavaOpava

�� FN OstravaFN Ostrava

�� Plzeň Plzeň –– LochotínLochotín
�� Plzeň Plzeň -- ChocováChocová
�� PoděbradyPoděbrady
�� Praha VinohradPraha Vinohrad
�� Praha FTNPraha FTN
�� Rakovník Rakovník –– satsat
�� SokolovSokolov
�� TachovTachov
�� TřebíčTřebíč
�� Ústí n/LÚstí n/L
�� VsetínVsetín
�� ZlínZlín

�� www.mamo.www.mamo.czcz/Pro lékaře/Novinky technice/Pro lékaře/Novinky technice


