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Ø Cizinci -  okres bydliště – zvolit kód pro cizince 
 
 

Ø  Oboustranné malignity, více ložisek  

Ø 1 nejzávažnější odběr  označit za definitivní 
Ø  Potvrdit více biopsií 
Ø  Využívat elektronické vysvětlování/potvrzování 

Chybějící def. histologie -> označit biopsii 
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Histologie 
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Ø  Recidivy, relapsy 
 

Ø  Lze sbírat , NELZE označovat za definitivní histologie 
 

Prekancerózy nevykazovat definitivní histologie jako suspektní, 
 ale jako benigní 

Jako definitivní histologie uváděny i lymfomy atd. 
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Číslování vyšetření – nově kontrola jen u screeningové mamografie 

Ke zvážení:  
 nebudeme stahovat i textovou poznámku z Mascu? 

Pojišťovna 207 – ženy pře 45 rokem – brát automaticky jako 
správné??  
Nebo nutit vyplnit ‘jiný plátce’ 

Exportovat  vyšetření/biopsie před 1. SCMG? – zatím ano,  
původně zamýšlené  
pro navázání na jiné centrum 
 
DOPOSUD nemáme oficiálně formulovaný rozsah zasílaných dat 
chci doplnit do datového rozhraní 

Preventivní vyšetření druhého prsu po malignitě na druhé straně – je to screening? 



Autor, Název akce 

Intervalové karcinomy 

Daniel Klimeš, Datový audit mamografického screeningu, Brno 2012 5 

Ukázka zadávání IK 

Vkládá se k definitivní histologii 

Do elektronického třídění se už zapojilo 42 center, viz sloupec IK v histologii 
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Verze 4.6 
Připraveno – ve fázi testování 
 

 E-mailové zasílání pozvánek na další vyšetření 
 Nepovinné vyplňování lymfatických uzlin u ZV 
  

Verze 5.0 
 sběr návrhů, nápadů, viz dotazník 
 plánuje se 
  Optimalizace načítání a vyhledávání 
  Podrobnější datový audit 
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Ø  Všechna centra při dnešní registraci obdržela přihlašovací údaje 
Ø  Na www.mamo.cz dostupný program FTPMamo 
Ø  Program spolupracuje s Masc 
Ø  Využít ho mohou i jiní dodavatelé 
Ø  Bude Vás kontaktovat technik IBA a pomůže s konfigurací 
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Děkuji za pozornost 


