
Evidence	  centrálního	  zvaní	  

1. Evidence	  v	  SW	  MaSc	  

Funkce	  k	  evidenci	  centrálního	  zvaní	  jsou	  k	  dispozici	  ve	  všech	  dosud	  funkčních	  verzích	  MaSc.	  

U	  klientek	  s	  pozvánkou	  od	  pojišťovny	  používejte	  prosím	  v	  okně	  s	  osobními	  údaji	  tlačítko	  SCMG	  -‐	  s	  
pozvánkou.	  Program	  založí	  nové	  vyšetření	  a	  automaticky	  ho	  označí	  jako	  vyšetření	  s	  pozvánkou.	  	  

	  

Označení	  se	  projeví	  zaškrtnutím	  položky	  Centrální	  zvaní	  v	  okně	  screeningové	  mamografie.	  Pouze	  
zkontrolujte.	  Případná	  následná	  vyšetření	  (Sono,	  biopsie)	  se	  již	  neoznačují.	  	  

	  



K	  hlášení	  počtu	  žen	  s	  pozvánkou	  využijte	  funkci	  Statistika	  v	  hlavním	  menu	  programu.	  	  

	  

	  

	  

2. Evidence	  v	  jiném	  software	  
	  
Pokud	  používáte	  jiný	  software	  než	  MaSc,	  obraťte	  se	  s	  dotazem	  na	  svého	  dodavatele	  s	  touto	  
specifikací	  požadavku:	  
V	  datovém	  rozhraní	  bude	  pro	  evidenci	  centrálního	  zvaní	  použit	  stejný	  sloupec	  jako	  pro	  pilotní	  
zvací	  akci	  pro	  starší	  ženy.	  Jde	  o	  sloupec	  samoplátkyně	  v	  tabulce	  Provedené	  vyšetření,	  kde	  pro	  
pozvané	   ženy	  použijte	  kód	  4	  u	  prvního	   i	   druhého	   	   čtení	  dané	   screeningové	  mamografie.	  U	  
případných	   následných	   vyšetření	   (Ultrasonografie)	   	   již	   použijte	   standardní	   kód	   1	   (vyšetření	  
hradí	  zdravotní	  pojišťovna).	  	  Kód	  centrálního	  zvaní	  má	  přednost	  před	  kódem	  pro	  samoplátce,	  
tedy	  pokud	  žena	  přijde	  s	  pozvánkou,	  ale	  bez	  žádanky	  od	  praktického	  lékaře	  či	  gynekologa	  a	  
hradí	  si	  vyšetření	  sama,	  vykazujte	  přesto	  jako	  kód	  4.	  	  
Měsíčně	   je	   třeba	   vykazovat	   celkový	   počet	   screeningových	   mamografií	   a	   počet	  
screeningových	  mamografií	  s	  pozvánkou.	  Počítá	  se	  vyšetření,	  nikoliv	  čtení.	  Statistika	  by	  měla	  
být	  snadno	  dostupná	  pro	  uživatele.	  	  

	  

	  

	   V	  Brně	  dne	  14.	  1.	  2014	  


