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Reakreditace
(+ poděkování všem centrům!)



Akreditovaná screeningová centra v ČR (2009)
V roce 2009 zkontrolováno (dosud) 39 center



Složení kontrolní skupiny MZ ČR

• Koordinátor (z řad KOMD)

• Daneš

• Zástupce MZ ČR (Mgr. E. Křemenová)

• Zástupce ústředí VZP ČR (MUDr. M. Švecová)

• Zástupce Svazu ZP (MUDr. R. Knorová, 
Česká průmyslová ZP)

• Další občasní účastníci (zdravotní rada, 
zástupce VZP z kraje aj.)







Menší (odstranitelné) nedostatky

• Delší objednací doby (4x)

• Starší mamograf nad 8 let (1x)

• Starší UZ nad 8 let (2x)

• Horší projekce (2x)

• Jen jeden lékař (není další pro 2. čtení)



Novinky v legislativě



Novinky v legislativě

• Vyhláška MZ č. 439/2008 (Sazebník výkonů) – nová 

jednoznačná definice screeningové a diagnostické mamografie  

― eliminace šedého screeningu 

– Dg. MMG 89179: Vyšetření pacientů s příznaky zhoubného 

nádoru nebo pacientů s již diagnostikovaným zhoubným 

nádorem nebo doplňující vyšetření ke screeningové 

mamografii)

– Scr. MMG 89221: Vyšetření k vyhledávání prekanceróz a 

zhoubných nádorů prsu



Novinky v legislativě

• Nový Doporučený standard pro poskytování screeningu 

karcinomu prsu a provádění diagnostické mamografie v České 

republice (12/2009):

– Možnost vydávání Osvědčení na 3 roky

– Institut koordinátora a radiogického asistenta – screeningového 

specialisty

– Zpřesnění podmínek u screeningu (nutnost sledování interv. Ca, 

přísná vstupní kriteria pro nová centra ..)

– Přísné podmínky i pro diagnostickou mamografii mimo centra       

(2500 vyš. ročně, 8 let mamograf, přesné indikace pro 

diagnostickou mamografii, mamograf součást KOC či KOS….)

– Nové doporučené parametry datového auditu (příloha č. 1)

– Technické podmínky (ZPS, ZDS i pro digitální MMG)



Novinky v legislativě

• Změna definice výkonu 89 813 pro druhé čtení (1/2010): 

Konzultace rentgenologem cílená nebo druhé čtení 

mamografických snímků ve screeningu)

• Novela vyhlášky 56/1997 Sb.:

– u žen od 45 let věku předání doporučení k provedení 

screeningového mamografického vyšetření a nezbytných 

doplňujících vyšetření ve dvouletých intervalech. Výsledek 

takto vyžádaného vyšetření, včetně výsledků souvisejících 

vyšetření, zašle lékař screeningového centra lékaři, který 

toto vyšetření vyžádal; v případě podezřelého 

nálezu informuje též o způsobu zajištění léčebné péče



Bohatého Ježíška!
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