POPIS POLOŽEK VALIDAČNÍHO REPORTU
Položky uvedené v Příloze 1 validačního reportu:

NÁZEV POLOŽKY

KOMENTÁŘ

Počet jednotlivých typů vyšetření

V seznamu je uveden absolutní a relativní (procentický) počet
jednotlivých typů vyšetření provedených v centru do data
posledního odevzdání auditu k centrálnímu zpracování. Tento
seznam slouží ke kontrole úplnosti databáze dodané
screeningovým centrem do centra statistického. V případě, že
tyto počty neodpovídají provedeným vyšetřením v hodnoceném
období, kontaktujte statistické centrum.

Podíl žen s provedeným typem vyšetření

V seznamu je uveden procentický podíl klientek, u kterých byly
provedeny jednotlivé typy vyšetření. Položka je určena
především ke kontrole provedení screeningové mamografie u
100% klientek a ke kontrole podílu klientek u kterých bylo
provedeno ultrasonografické vyšetření (nejvýznamnější složka
recall rate). V případě, že screeningová mamografie nebyla
provedena u 100% klientek, postupujte při opravě dat podle
seznamu klientek bez screeningové mamografie uvedeného pod
číslem 23 v Příloze 2 validačního reportu.

Výsledky screeningových mamografií

V seznamu je uveden absolutní a relativní (procentický) počet
jednotlivých kategorií výsledku screeningové mamografie podle
klasifikace BI-RADS. Položka slouží především ke kontrole
vyplnění výsledku vyšetření u 100% klientek. V případě
chybějících výsledků vyšetření postupujte při opravě dat podle
seznamu klientek bez uvedeného výsledku screeningové
mamografie uvedeného pod číslem 9 v Příloze 2 validačního
reportu.

Sumarizace odstraněných záznamů v
lokálních databázích oproti stavu v
předchozím exportu

V seznamu je uveden počet položek databáze, které byly ve
screeningovém centru odstraněny v období od předchozího
dodání dat do statistického centra. Položka slouží ke kontrole
počtu odstraněných záznamů. V případě, že uvedené počty
odstraněných záznamů nesouhlasí, vyžádejte si ve statistickém
centru podrobný seznam všech odstraněných položek.

Sumarizace doplněných záznamů v
lokálních databázích oproti stavu v
předchozím exportu

V seznamu je uveden počet jednotlivých položek databáze
doplněných screeningovým centrem v období od předchozího
dodání dat do statistického centra. V případě, že počty
jednotlivých položek nesouhlasí se skutečností ve screeningovém
centru, kontaktujte statistické centrum.

Položky uvedené v Příloze 2 validačního reportu:

ČÍSLO NÁZEV POLOŽKY

KOMENTÁŘ

1.

Klientky s chybějícím
šifrovaným rodným číslem

Položka zrušena z důvodu anonymizace centrální databáze.

2.

Duplicitně zadané klientky
(duplicitní rodné číslo)

Položka zrušena z důvodu anonymizace centrální databáze.

3.

Klientky s chybějícím
nebo chybným datem
narození

V seznamu jsou uvedeny klientky, u kterých je v databázi uvedeno
nesmyslné datum narození, nebo toto datum zcela chybí. Vzhledem
k tomu, že se jedná o jeden z nejvýznamnějších demografických
údajů klientky, je nutné mít správně uvedené datum narození u
100% klientek. Je nutné doplnit nebo opravit datum narození u všech
klientek uvedených v tomto seznamu.

4.

Vyšetření s chybějícím
nebo chybným datem
vyšetření

V seznamu jsou uvedena vyšetření, u kterých není v databázi
screeningového centra uvedeno datum jejich provedení, nebo je toto
datum nesmyslné. Je nutné doplnit správné datum provedení
vyšetření u všech položek tohoto seznamu.

Klientky se dvěmi
stejnými vyšetřeními
provedenými ve stejný den

V seznamu jsou uvedeny klientky a datum dne, kdy u těchto klientek
byl proveden stejný typ vyšetření (např. screeningová mamografie)
dvakrát během 24 hodin. Chyba vznikla zřejmě překlepem v datu
vyšetření, nebo bylo dané vyšetření zadáno duplicitně. Je nutné
odstranit všechny duplicity uvedené v tomto seznamu. Pokud se
jedná skutečně o dvě rozdílná vyšetření, označte je v pořizovacím
software.

6.

Klientky se screeningovou
a diagnostickou
mamografií provedenými
ve stejný den

V seznamu jsou uvedeny klientky, u kterých je uvedeno stejné
datum provedení screeningové a diagnostické mamografie. I když
tato situace může v praxi teoreticky nastat, je nutné zkontrolovat, zda
se nejedná o chybu způsobenou překlepem v datu nebo typu
provedeného vyšetření. Pokud se jedná o doplňující mamografie
k mamografii screeningové, přepište záznam o „diagnostické“
mamografii na mamografii „doplňující“ (jedná se jiný typ vyšetření).

7.

Screeningové mamografie,
u kterých existuje pouze
druhé čtení

V seznamu jsou uvedeny klientky a data vyšetření screeningové
mamografie, kdy u nich bylo provedeno druhé čtení, avšak záznam o
prvním čtení zcela chybí. Doplňte prosím údaje o prvním čtení tak,
aby obě čtení odpovídala stejnému screeningovému
mamografickému vyšetření, nebo změňte záznam na první čtení.

5.

8.

Screeningové mamografie,
u kterých datum druhého
čtení předchází datum
prvního čtení nebo
následuje více než po
měsíci

V seznamu jsou uvedeny klientky a data vyšetření screeningové
mamografie, u kterých datum druhého čtení předchází datu čtení
prvního, nebo druhé čtení následuje až více než po měsíci. Datum
druhého čtení musí být stejné, nebo novější než datum prvního čtení.
K chybě došlo zřejmě překlepem v datu nebo typu vyšetření. Je
nutné opravit datum druhého nebo prvního (případně obou) čtení
mamografického vyšetření. V případě dlouhé prodlevy mezi oběma
čteními se prosím ujistěte, že se v obou případech jedná o čtení
odpovídající stejnému provedenému vyšetření.

9.

Mamografie, u kterých
není definitivní výsledek
shodný pro obě čtení

V seznamu jsou uvedena vyšetření u klientek, kde definitivní
výsledek vyšetření (provedený na základě dvojího čtení) je různý u
prvního a druhého čtení. Je nutné uvést do souladu definitivní
výsledek mamografie u prvního i druhého čtení. Pro stanovení
definitivního výsledku screeningové mamografie nelze brát v úvahu
výsledek ultrasonografie či jiného doplňujícího vyšetření.

10.

Screeningová mamografie

V seznamu jsou uvedena vyšetření screeningovou mamografií

s chybějícím nebo
chybným kódem výsledku
vyšetření (výsledku čtení
nebo definitivního
výsledku)

s chybějícím nebo nesmyslným kódem výsledku (dle klasifikace BIRADS). Vzhledem k tomu, že se jedná o základní diagnostický údaj,
je nutné doplnit výsledek vyšetření tak, aby byl uveden u 100%
případů. Pokud používáte SW MaSc a výsledek vyšetření již není
možné standardně změnit, vyžádejte si od CBA speciální kód pro
zpřístupnění archivu (vyžaduje verzi Masc 3.2)

11.

Klientky se screeningovou
mamografií s výsledkem
BI-RADS 0, po které
nenásleduje do měsíce
žádné další vyšetření

V seznamu jsou uvedeny klientky, u kterých byla provedena
screeningová mamografie s výsledkem „BI-RADS 0“, tedy
„Nemožno rozhodnout“ a u těchto klientek nebylo v následujícím
měsíci provedeno žádné další vyšetření. I když tato situace může
v praxi teoreticky nastat (např. odmítnutí dalšího vyšetření
klientkou), je nutné zkontrolovat, zda se nejedná o chybu v kódu
výsledku vyšetření, nebo zda nebyl výsledek ve skutečnosti
provedeného doplňujícího vyšetření do databáze omylem nezapsán.
Pokud skutečně nedošlo k doplňujícímu vyšetření, uveďte vysvětlení
buď pomocí položky v pořizovacím software.

12.

Vyšetření s jediným
čtením, u kterých se liší
výsledek čtení od
definitivního výsledku

V seznamu jsou uvedena mamografická vyšetření, u kterých bylo
provedeno pouze jedno čtení a výsledek tohoto čtení je odlišný od
definitivního výsledku vyšetření. V případě, že bylo provedeno
pouze jedno čtení, musí být výsledek tohoto čtení shodný
s definitivním výsledkem vyšetření.

13.

Biopsie s chybějícím nebo
chybným datem provedení

V seznamu jsou uvedeny biopsie, u kterých není v databázi uvedeno
datum provedení výkonu. Vzhledem k tomu že se jedná o jedno
z nejdůležitějších vyšetření diagnostického procesu ve screeningu, je
nutné aby bylo datum provedení biopsie uvedeno u 100%
provedených výkonů.

14.

Biopsie s chybějícím nebo
chybným kódem typu
biopsie

V seznamu jsou uvedeny biopsie, které byly provedeny, ale
v databázi není uveden typ výkonu (např. FNAB, core-cut apod.).
Vzhledem k tomu, že se jedná o jedno z nejdůležitějších vyšetření, je
nutné aby byl typ provedené biopsie uveden u 100% provedených
výkonů.

15.

Biopsie s chybějícím nebo
chybným datem stanovení
histologie

V seznamu jsou uvedeny provedené biopsie, u kterých není
v databázi uvedeno datum provedení histologického vyšetření.
Vzhledem k tomu, že datum histologického potvrzení nebo
vyloučení maligního onemocnění je jedním z nejdůležitějších údajů
v databázi, je nutné uvést v databázi datum histologického vyšetření
u 100 % provedených vyšetření.

16.

Biopsie s datem histologie
před datem odběru nebo
víc než 3 měsíce po datu
odběru

V seznamu jsou uvedeny provedené biopsie, u nichž je histologické
vyšetření uvedeno před nebo více než 3 měsíce po provedení odběru.
Ověřte prosím správné zadání uvedených dat.

Biopsie s chybějícím nebo
chybným kódem výsledku
histologie

V seznamu jsou uvedeny provedené biopsie, u nichž výsledek
histologického vyšetření zcela chybí, nebo je uveden jako nesmyslný
kód. Je nutné doplnit správný výsledek vyšetření u všech položek
seznamu. Pro nezdařené biopsie je povolen vlastní kód, viz SW
MaSc nebo datový standard 3.0

Klientky s maligním
nálezem bez záznamu o
definitivní histologii

V seznamu jsou uvedeny klientky, u kterých byla v průběhu
diagnostického procesu potvrzena malignita, avšak chybí u nich
záznam o definitivní histologii. I když tato situace může v praxi
teoreticky nastat, je nutné zkontrolovat, zda v uvedených záznamech
nejsou chyby. Pokud klientka nepodstoupila operaci, označte jako
definitivní nález z provedené maligní biopsie.

19.

Klientky s více než jednou
maligní definitivní
histologií

V seznamu jsou uvedeny klientky, u kterých je v databázi uvedena
více jak jedna definitivní histologie s maligním výsledkem. Chyba
zřejmě vznikla duplicitním zadáním výsledku definitivního
histologického vyšetření. Je nutné uvedené záznamy opravit tak, aby
u každé klientky s definitivně potvrzeným karcinomem prsu byl
uveden pouze jeden výsledek definitivní histologie. Pokud se jednalo
o více ložisek, označte jako definitivní nejzávažnější nález.
Reoperace recidiv neoznačujte jako definitivní.

20.

Klientky se screeningovou
mamografií následující po
definitivní maligní
histologii

V seznamu jsou uvedena screeningová mamografická vyšetření,
která následují po maligní definitivní histologii, která je zadána
v databázi. V případě sledování klientky po prodělané léčbě prosím
označujte vyšetření jako diagnostická a užívejte odpovídající kódy
v položce výsledek vyšetření (bez známek recidivy/suspektní
recidiva/recidiva).

Maligní pooperativní
histologie s chybějícím
kódem pT klasifikace

V seznamu jsou uvedeny záznamy klientek, u kterých bylo
provedeno histologické vyšetření po operaci, ale ve výsledku tohoto
vyšetření není uvedena pT klasifikace nebo uvedený kód neodpovídá
přípustným hodnotám (možné pouze u jiných programů než MaSc) .
Vzhledem k tomu, že velikost ve screeningu zjištěných nádorů je
jedním ze základních ukazatelů efektivity programu, je nutné, aby
pT klasifikace byla uvedena ve 100% po operaci provedených
pooperačních histologických vyšetření.

22.

Maligní pooperativní
histologie s chybějícím
kódem pN klasifikace

V seznamu jsou uvedeny záznamy klientek, u kterých bylo
provedeno histologické vyšetření po operaci, ale ve výsledku tohoto
vyšetření není uvedena pN klasifikace nebo uvedený kód
neodpovídá přípustným hodnotám (možné pouze u jiných programů
než MaSc) . Vzhledem k tomu, že klasifikace ve screeningu
zjištěných nádorů z hlediska pN je jedním ze základních ukazatelů
efektivity programu, je nutné aby pN klasifikace byla uvedena ve
100% po operaci provedených pooperačních histologických
vyšetření. Pokud vyšetření uzlin nebylo použito, uveďte kód pNX

23.

Maligní histologie s
nemaligním
morfologickým kódem

V seznamu jsou uvedena histologická vyšetření s maligním
výsledkem, u kterých však histologický nález není maligní (kód
MKN-O morfologie nemá na pátém místě číslo 2,3,6 nebo 9). Ověřte
prosím správnost zadání.

24.

Benigní histologie s
maligním morfologickým
kódem

V seznamu jsou uvedena histologická vyšetření s benigním
výsledkem, u kterých však histologický nález je maligní (kód MKNO morfologie má na pátém místě číslo 2,3,6 nebo 9). Ověřte prosím
správnost zadání.

25.

Maligní pooperativní
histologie, u kterých
koliduje morfologický kód
s kódem pT

V seznamu jsou uvedena histologická vyšetření, která mají v pT kód
odpovídající carcinoma in situ (pTis), ale histologický nález tomu
neodpovídá (kód MKN-O morfologie nemá na pátém místě číslo 2),
případně se jedná o carcinoma in situ dle histologického nálezu, ale
neodpovídá tomu pT. Ověřte prosím správnost zadání.

26.

Maligní pooperativní

V seznamu jsou uvedena histologická vyšetření, která mají kód

17.

18.

21.

histologie, u kterých
koliduje morfologický kód
s kódem MKN-10

MKN - 10 odpovídající carcinoma in situ (D05), ale histologický
nález tomu neodpovídá (kód MKN-O morfologie nemá na pátém
místě číslo 2), případně se jedná o carcinoma in situ dle
histologického nálezu, ale neodpovídá tomu kód MKN - 10. Ověřte
prosím správnost zadání.

27.

Klientky s chybějícím
nebo chybným údajem o
pojišťovně

V seznamu jsou uvedeny všechny klientky, u kterých v databázi
zcela chybí, nebo je uveden nesmyslný kód zdravotní pojišťovny. Je
nutné doplnit správný údaj o pojišťovně u všech klientek uvedených
v seznamu.

28.

Klientky s chybějícím
nebo chybným okresem

V seznamu jsou uvedeny všechny klientky, u kterých v databázi
zcela chybí, nebo je uveden neplatný název okresu. Seznam platných
názvů je definován v aktuálním datovém rozhraní.

29.

Klientky bez screeningové
mamografie

V seznamu jsou uvedeny klientky, které jsou vedeny v databázi
screeningového centra ale není u nich uveden žádný záznam o
provedené screeningové mamografii. Je nutné doplnit údaje o
provedeném vyšetření u všech těchto klientek, nebo je nutné tyto
klientky z databáze centra odstranit. Pokud se jedná o klientky se
zvýšeným rizikem karcinomu prsu, je nutné je patřičně označit
v pořizovacím SW.

30.

Vyšetření s chybějícím
nebo chybným kódem
výsledku vyšetření
(výsledku čtení nebo
definitivního výsledku)

V seznamu jsou uvedena vyšetření, u kterých zcela chybí, nebo je
uveden nesmyslný výsledek vyšetření. Je nutné doplnit správný
výsledek vyšetření u všech položek v tomto seznamu. Pokud
používáte SW MaSc a výsledek vyšetření již není možné standardně
změnit, vyžádejte si od CBA speciální kód pro zpřístupnění archivu
(vyžaduje verzi Masc 3.2)

31.

Screeningové mamografie
s chybějícím nebo
chybným kódem
klasifikace Tabár

V seznamu jsou uvedena všechna mamografická vyšetření, u kterých
chybí klasifikace denzity prsní žlázy dle Tabára. Je nutné doplnit
tento údaj u všech v seznamu uvedených vyšetření. Pro prsní
implantáty byla do tohoto parametru přidána samostatná položka.

32.

Vyšetření s chybějícím
nebo chybným kódem
stavu lymfatických uzlin

V seznamu jsou uvedena všechna diagnostická vyšetření, u kterých
není vyplněn, nebo je uveden chybný kód stavu lymfatických uzlin.
Je nutné doplnit správný kód stavu lymfatických uzlin u všech
položek tohoto seznamu.

33.

Vyšetření s chybějícím
nebo chybným kódem
plátce vyšetření

U každého provedeného vyšetření v rámci screeningu musí být
uvedeno, zda bylo hrazeno z prostředků veřejného zdravotního
pojištění, zda si je klientka hradila z vlastních prostředků nebo zda
šlo o jiného plátce (firemní akce, akce AVON, apod.). Třetí variantu
je možné zadat od verze MaSc 3.2, viz datové rozhraní 3.0.
V seznamu jsou uvedena vyšetření, u kterých chybí údaj o způsobu
úhrady nákladů vyšetření. Je nutné doplnit způsob úhrady u všech
vyšetření uvedených v tomto seznamu.

34.

Screeningové mamografie
s chybějícím nebo
chybným údajem o shodě
prvního a druhého čtení (v
případě provedení dvojího
čtení)

U všech vyšetření screeningovou mamografií, u kterých bylo
provedeno dvojí čtení, musí být uveden údaj o shodě/rozdílu mezi
prvním a druhým čtením. V seznamu jsou uvedena všechna
vyšetření, u kterých byla provedena dvě čtení, ale chybí výsledek o
jejich shodě/rozdílu. Je nutné doplnit údaje u všech vyšetření
uvedených v seznamu.

35.

Vyšetření s chybějícím
nebo chybným údajem o
pořadovém číslu vyšetření

U každého vyšetření je nutné doplnit jeho pořadové číslo.
V seznamu jsou uvedena vyšetření, u kterých pořadové číslo nebylo
uvedeno.

36.

Klinické vyšetření s
chybějícím nebo neúplným
kódem klasifikace TNM

V seznamu jsou uvedena všechna provedená klinická vyšetření, u
kterých není v databázi uveden výsledek TNM klasifikace.

37.

Screeningová mamografie
s výsledkem BIRADS 4,5

V seznamu jsou uvedena screeningová mamografická vyšetření
s výsledkem pravděpodobně maligní nebo maligní, u nichž zcela

bez uvedení popisu ložiska

chybí popis nalezených ložisek.

38.

Ložiska s chybějícím nebo
chybným kódem laterality

V seznamu jsou uvedeny všechny klientky, u kterých bylo v rámci
diagnostického procesu lokalizováno ložisko v prsu, ale u tohoto
ložiska není v databázi uvedena lateralita. Je nutné u všech položek
uvedených v tomto seznamu doplnit lateralitu.

39.

Ložiska s chybějícím nebo
chybným kódem
lokalizace v prsu
(kvadrant)

V seznamu jsou uvedeny všechny klientky, u kterých bylo v rámci
diagnostického procesu lokalizováno ložisko v prsu, ale u tohoto
ložiska není v databázi uvedena přesná lokalizace (kvadrant). Je
nutné u všech položek uvedených v tomto seznamu doplnit kvadrant.

40.

Ložiska s chybějícím nebo
chybným kódem četnosti

V seznamu jsou uvedeny klientky, u kterých bylo v rámci
diagnostického procesu zjištěno patologické ložisko v prsu, u tohoto
ložiska však v databázi není uvedena četnost. Je nutné doplnit
četnost u všech položek uvedených v tomto seznamu. V rámci
tohoto parametru je možné taktéž uvést „mikrokalcifikace“

41.

Ložiska s chybějícím nebo
chybným rozměrem

V seznamu je uveden výpis všech ložisek, u kterých není v databázi
doplněn správný údaj o rozměru.

Klientky se screeningovou
mamografií hrazenou
pojišťovnou provedenou
před 45. rokem klientky

V seznamu jsou uvedeny všechny klientky, u kterých byla provedena
screeningová mamografie hrazená z prostředků veřejného
zdravotního pojištění ve věku klientky <45 let. I když tato situace
může v praxi teoreticky nastat, je nutné zkontrolovat, zda u klientek
uvedených v seznamu není chybně uvedeno datum narození nebo
datum provedení vyšetření screeningovou mamografií. Pokud
uvedené datumy souhlasí, zkontrolujte taktéž plátce vyšetření. Pokud
se jedná o klientky se zvýšeným rizikem karcinomu prsu, je nutné je
patřičně označit v pořizovacím SW.

Klientky se screeningovou
mamografií hrazenou
pojišťovnou provedenou
po 70. roku klientky

V seznamu jsou uvedeny všechny klientky, u kterých byla provedena
screeningová mamografie hrazená z prostředků veřejného
zdravotního pojištění ve věku klientky >70 let. I když tato situace
může v praxi teoreticky nastat, je nutné zkontrolovat, zda u klientek
uvedených v seznamu není chybně uvedeno datum narození nebo
datum provedení vyšetření screeningovou mamografií. Pokud
uvedené datumy souhlasí, zkontrolujte taktéž plátce vyšetření.

Klientky se dvěma
screeningovými
mamografiemi v rozmezí
menším než 12 měsíců

Minimální interval mezi provedením dvou preventivních
screeningových mamografií je v ČR nastaven na 12 měsíců.
V seznamu jsou uvedeny klientky, u kterých byla provedena dvě
vyšetření screeningovou mamografií v intervalu kratším než 12
měsíců. Je nutné zkontrolovat, zda u klientek uvedených v seznamu
není chybné datum provedení screeningové mamografie nebo typ
vyšetření (např. doplňující mamografie).

45.

Klientky se dvěma
screeningovými
mamografiemi v rozmezí
12 - 24 měsíců hrazené
pojišťovnou

Minimální interval mezi provedením dvou preventivních
screeningových mamografií hrazených z prostředků veřejného
zdravotního pojištění je v ČR nastaven na 24 měsíců. V seznamu
jsou uvedeny klientky, u kterých byla provedena dvě vyšetření
screeningovou mamografií hrazená ZP v intervalu kratším než 24
měsíců. Je nutné zkontrolovat, zda u klientek uvedených v seznamu
není chybné datum provedení screeningové mamografie nebo
způsob úhrady vyšetření (samoplátkyně, jiný plátce). Pokud se jedná
o klientky se zvýšeným rizikem karcinomu prsu, je nutné je patřičně
označit v pořizovacím SW.

46.

Klientky se screeningovou
mamografií s výsledkem
BI-RADS 1,2, po které
následuje do měsíce další
vyšetření (mimo biopsie)

V seznamu jsou uvedeny klientky, u kterých byl výsledek provedené
screeningové mamografie v kategorii BI-RADS 1 nebo 2, u kterých
bylo i přesto do jednoho měsíce provedeno další vyšetření. I když
tato situace může v praxi teoreticky a ve výjimečných případech
nastat, je nutné zkontrolovat, zda u klientek uvedených v seznamu
není chybně uvedeno datum nebo výsledek vyšetření.

47.

Biopsie s chybějícím nebo
chybným kódem způsobu

V seznamu jsou uvedeny všechny provedené biopsie, u kterých není
v databázi uveden způsob lokalizace (např. mamograficky apod.).

42.

43.

44.

lokalizace

Položka lokalizace není povinná u operací.

48.

Biopsie s chybějícím nebo
chybným kódem laterality

V seznamu jsou uvedeny všechny provedené biopsie, u kterých není
v databázi uvedena lateralita (např. dx apod.).

49.

Klientky se dvěmi
neoperačními biopsiemi
provedenými v rozmezí
menším než 3 dny

V seznamu jsou uvedeny všechny klientky, u kterých byly
provedeny dvě biopsie, z nichž ani jedna nebyla operace a to
v rozmezí 3 dnů. Je nutné zkontrolovat, zda u těchto klientek
nedošlo k chybě v datu provedení vyšetření nebo v jeho typu. Pokud
záznamy odpovídají skutečnosti, označte je v pořizovacím software.

50.

Klientky s benigní biopsií
následovanou do měsíce
biopsií maligní

V seznamu jsou uvedeny klientky, u kterých byla provedena biopsie,
jejíž výsledek byl benigní, a následně byla do jednoho měsíce
provedena biopsie další, jejíž výsledek byl maligní. I když tato
situace může teoreticky nastat, je nutné zkontrolovat, zda u těchto
klientek nebyly chybně uvedeny údaje týkající se provedených
biopsií. Pokud záznamy odpovídají skutečnosti, označte je v
pořizovacím software.

51.

Klientky se screeningovou
mamografií s výsledkem
BI-RADS 1,2, po které
následuje do měsíce
biopsie

V seznamu jsou uvedeny klientky, u kterých byla provedena
screeningová mamografie s výsledkem BI-RADS 1 nebo 2, u
kterých následovala do jednoho měsíce biopsie. Je nutné ověřit, jestli
u klientek uvedených v tomto seznamu k této skutečnosti došlo.
Pokud záznamy odpovídají skutečnosti, označte je v pořizovacím
software.

52.

Biopsie s chybějícím nebo
chybným označení
histologie (definitivní
ano/ne)

U každého bioptického vyšetření v databázi musí být uvedeno, zda
se jedná o histologické vyšetření definitivní, nebo ne. V seznamu
jsou uvedeny všechny biopsie, u kterých není v databázi uvedeno,
zda se jedná o histologie definitivní.

53.

Maligní pooperativní
histologie s chybějícím
kódem MKN-O-2
morfologie

V seznamu jsou uvedeny všechny klientky, u kterých byl výsledek
po operaci provedené histologie maligní a u tohoto výsledku není
uveden morfologický kód dle MKN-0-2 klasifikace.

54.

Maligní pooperativní
histologie s chybějícím
kódem MKN-O-2
topografie

V seznamu jsou uvedeny všechny klientky, u kterých byl výsledek
po operaci provedené histologie maligní a u tohoto výsledku není
uveden topografický kód dle MKN-0-2 klasifikace.

55.

Maligní pooperativní
histologie s chybějícím
nebo chybným gradem

V seznamu jsou uvedeny všechny klientky, u kterých byl výsledek
po operaci provedené histologie maligní a u tohoto výsledku není
uveden (nebo je uveden chybně) grade nádoru.

56.

Histologie s chybějícím
kódem MKN10

V seznamu jsou uvedeny všechna histologická vyšetření, u kterých
není v databázi zapsán kód dle klasifikace MKN10.

57.

Maligní histologie s
nemaligním kódem MKN10

V seznamu jsou uvedena histologická vyšetření s maligním
výsledkem, kde kód diagnózy dle Mezinárodní klasifikace nemocí
neodpovídá malignímu nádoru. Uveďte prosím správný a relevantní
kód diagnózy, v případě nesprávně zadaného výsledku jej opravte na
benigní.

58.

Maligní pooperativní
histologie, kde předléčený
stav není uveden u obou
pT a pN komponent

V seznamu jsou uvedena histologická vyšetření, která mají uvedeno
písmeno ‘y’ právě jen v jediné komponentě pT nebo pY, ale nikoliv
ve druhé. V případě užití neoadjuvantní terapie je nezbytné doplnit u
pooperačního stagingu v obou komponentách pT i pN písmeno ‘y’.

59.

Maligní pooperativní
histologie s chybějícím
kódem pM klasifikace

V seznamu jsou uvedeny všechny klientky, u kterých byl výsledek
po operaci provedené histologie maligní a u tohoto výsledku není
uvedena pM klasifikace.

60.

Pooperativní histologie
označené jako suspektní

V seznamu jsou uvedena pooperativní definitivní histologická
vyšetření, která byla uzavřena jako suspektní. Správně by mělo být
rozhodnuto, zda se jednalo o benigní či maligní nález. Carcinoma in
situ by měly být vedeny jako maligní.

61.

Benigní histologie s
maligní diagnózou MKN-

V seznamu jsou uvedena histologická vyšetření, která jsou vedena
jako benigní, přestože kód MKN-10 je uveden C50 nebo D05. Je

10 (C50, D05)

třeba buď změnit kód MKN-10 nebo výsledek histologie změnit na
maligní.
V seznamu jsou uvedena screeningová vyšetření, po kterých
následovala diagnóza intervalového karcinomu. Seznam obsahuje
vyšetření, ke kterým byla doplněna maligní histologie po 1.1.2012
Nejsou zahrnuta screeningová mamografická vyšetření s výsledkem
BIRADS-3. Intervalové karcinomy prosím roztřiďte v nové verzi
programu Masc 4.5 nebo informujte svého dodavatele informačního
systému, aby doplnil potřebnou funkcionalitu. Záznamy je třeba
roztřídit do následujících kategorií:
•

•

62.

Intervalové karcinomy

•

•

•

Pravý intervalový karcinom - jedná se o p ípad,
kdy p edchozí screeningová mamografie byla i po
srovnání s aktuálním snímkem negativní, a p esto
byl u klientky do dvou let diagnostikován karcinom,
který je patrný na diagnostické mamografii.
Skrytý intervalový karcinom - jedná se o p ípad,
kdy p edchozí screeningová mamografie i aktuální
diagnostický mamografický snímek je negativní, a
p esto byl u klientky do dvou let diagnostikován
karcinom.
Minimální intervalový karcinom - jedná se o
p ípad, kdy p edchozí screeningová mamografie
byla negativní a teprve p i srovnání s aktuálním
snímkem jsou na ní patrné minimální p íznaky
karcinomu, který je patrný na následné diagnostické
mamografii provedené do 2 let od negativního
screeningu.
Falešn negativní - jedná se o p ípad, kdy p i
zp tném
hodnocení
p vodn
negativního
screeningového snímku je patrný karcinom, který byl
odhalen do dvou let po falešn
negativní
screeningové mamografii.
Nejde o intervalový karcinom - tuto variantu
pou ijte pouze v p ípad ,
e se skute n
nejedná o nález zachycený po negativní screeningové
mamografii. Nap íklad kdy
klientka byla
vyšet ována pro podez ení v jiném centru a ve vaší
databázi chybí pat i ný záv r.

