
 
SCREENING V PRAXI 

 
 

ANAMNESTICK! DOTAZNÍK 
 



 
DŮLEŽITÉ PODMÍNKY 

KVALITNÍHO HODNOCENÍ 
SCREENINGOVÝCH MAMOGRAFIÍ: 

 
vnitřní prostředí popisovny 

(osvětlení, klid) 
 

dobře provedené mamografie 
 

komunikace lékař x RA = 
zisk klinických informací 

uložení popisovny 
v dobré návaznosti na mamografickou 

vyšetřovnu  
 

Informace z rizikového dotazníku 
 



 
PODMÍNKY 

KVALITNÍHO HODNOCENÍ 
SCREENINGOVÝCH MAMOGRAFIÍ 

 
v centrech, která předávají 
výsledky ihned ON-LINE 

 
 v centrech, která hodnotí  

s časovým odstupem odstupem 
OFF-LINE 

 



 
ON - LINE   X    OFF - LINE 
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(osvětlení, klid) 
 

dobře provedené mamografie 
 

komunikace lékař x RA = 
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vyšetřovnu  
 

Informace z rizikového dotazníku 
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(osvětlení, klid) 
 

dobře provedené mamografie 
 

komunikace lékař x RA = 
zisk klinických informací 

uložení popisovny 
v dobré návaznosti na mamografickou 

vyšetřovnu  
 

Informace z rizikového dotazníku 
 



    
    
       SOUČÁSTÍ HODNOCENÍ SCREENINGOVÉ     
      MAMOGRAFIE MUSÍ BÝT 
      v on-line i off-line systému hodnocení 
      kromě čerstvých klinických „dat“ od RA 
       
      VYPLNĚNÝ DOTAZNÍK 
     - který je lékaři  při hodnocení k dispozici 
 
      PŘI DALŠÍ SCREENINGOVÉ MG  
      UP – GRADE DOTAZNÍKU 
     -  který je opět standardně lékaři k dispozici 
 
 
       
       



    
    
             
       
      VYPLNĚNÝ RIZIKOVÝ (ANAMNESTICKÝ) 
      DOTAZNÍK 
 
     - musí být  součástí dokumentace 
       (a je to sledováno v rámci reakreditace) 
  
     - DOTAZNÍK v jaké podobě ? 
 
      
       



 
•  v  papírové podobě 

•   přepisování do počítače 
 
  

.......... všechny cesty vedou  



    
    
       Úhel pohledu hodnocení mamografického obrazu se 
      mění v závislosti na údajích v rizikovém (anamnestickém) 
      dotazníku: 
 
                         Rodinná anamnéza – vyšší riziko, BRCA 1,2 
 
                       Osobní anamnéza – předchozí malignita 
 
                         Klinické známky – pohmatový nález 
                                                         zatahování 
                                                         změna kůže 
                                                         změna bradavky 
                                                         sekrece 
 
 



    
    
       Úhel pohledu hodnocení mamografického obrazu se 
      mění v závislosti na údajích v rizikovém (anamnestickém) 
      dotazníku: 
 
                         Rodinná anamnéza – vyšší riziko, BRCA 1,2 
 
                       Osobní anamnéza – předchozí malignita 
 
                         Klinické známky – pohmatový nález 
                                                         zatahování 
                                                         změna kůže 
                                                         změna bradavky 
                                                         sekrece 
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       Úhel pohledu hodnocení mamografického obrazu se 
      mění v závislosti na údajích v rizikovém (anamnestickém) 
      dotazníku: 
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       Úhel pohledu hodnocení mamografického obrazu se 
      mění v závislosti na údajích v rizikovém (anamnestickém) 
      dotazníku: 
 
                         Rodinná anamnéza – vyšší riziko, BRCA 1,2 
 
                       Osobní anamnéza – předchozí malignita 
 
                         Klinické známky – pohmatový nález 
                                                         zatahování 
                                                         změna kůže 
                                                         změna bradavky 
                                                         sekrece 
 
    ......... KI ale může doplnit RA...... nalézt a předat !!! 
 



 role radiologického laboranta ?............  ANO !!! 





Nabytá klinická informace se nesmí ztratit......!!!!!! 



Ekzematozní změny bradavky 



Ekzematozní změny bradavky 
!!! Srovnávej s druhou stranou !!! 









 
Take home message 

 
V(echna screeningová centra a/ u' pracují 

v on-line, off-line nebo jiném re'imu 
 

musí dodr'ovat principy kvalitního hodnocení 
mamografií: 

 
•! komunikace léka$ x RA = zisk klinick&ch informací 

 
•! dostupnost informací z rizikového dotazníku v dob% 

popisu mamografií 
 
 














