
Satelitní screeningová mamografická jednotka 
Úvod  
 

Tato jednotka  bude akceptována jen ve výjimečných případech tam, kde: 
- bude nutné zabezpečit  mamografický (dále jen MG) screening i v geograficky 

odlehlejších oblastech s horší dopravní dostupností.  
- některé stávající screeningové MG centrum, které bude z různých důvodů ohroženo 

ukončením své činnosti v programu mamografického screeningu ČR nebo mu tato 
činnost nebude prodloužena, požádá samo o zařazení mezi satelitní centra 

 
Satelitní mamografická jednotka bude pracovně úzce provázána s vybraným 
akreditovaným mamografickým screeningovým centrem (tzv. mateřské centrum).  

 
Definice 
 

Mamografické pracoviště nazývané „satelitní screeningová mamografická jednotka“ 
(dále jen satelit) je pracoviště s možností provádět screeningové mamografie  
erudovanou radiologickou asistentkou se specializací ve filmové nebo digitální 
podobě. Digitální podobou se rozumí DICOM 3 formát provedené mamografie se 
zajištěním posílání snímků po speciálních počítačových sítích k tomu určených na tzv. 
mateřské screeningové centrum. Mateřské screeningové centrum tyto filmové nebo 
digitálně provedené screeningové mamografie přebírá, vyhodnocuje, je povinno provést 
jejich popis a vykazuje výkon této screeningové mamografie zdravotním pojišťovnám. 
Pokud satelitní mamografická jednotka pracuje jen v digitální podobě, pak všechny 
články digitálního řetězce (přístroj, provádění mamografie, přenos, archivace, 
diagnostické stanice včetně monitorů) musí odpovídat požadavkům pro digitální 
mamografii podle doporučení EU (1). Případné dovyšetřování žen s nejednoznačným či 
podezřelým nálezem ze screeningové mamografie, která byla původně provedena 
v satelitní jednotce, lze provádět výhradně v mateřském screeningovém centru (jedná se 
např. o cílené mamografické snímky, doplňující ultrasonografie prsu, core-cut biopsie 
apod.) 

 
Zásady  zřizování   
 

1. V případě, že screeningová centra a satelitní jednotky nejsou součástí jednoho 
zdravotnického zařízení, je nutný souhlas obou zdravotnických zařízení (subjektů) 
k této činnosti  ve formě smlouvy, podepsané statutárními zástupci obou subjektů. 
Smlouva musí být umožněna k nahlédnutí všem kontrolám, které se vztahují 
k mamografickému screeningu. Ve vztahu ke zdravotním pojišťovnám se doporučuje 
pouze rozšíření smlouvy se screeningovým centrem, které již smlouvu na tato 
vyšetření má. Ekonomické a organizační aspekty vztahu obou subjektů (např. 
podmínky pronájmu zařízení apod.) řeší subjekty vzájemnou dohodou.  

 
2. Satelitní jednotky mohou být stacionární či pojízdné (mobilní). Satelitní jednotky MG 

screeningu provádějí výhradně screeningová vyšetření, nejsou určeny k provádění 
vyšetření symptomatických žen (tzn. diagnostických mamografií) 

 
3. Mateřské screeningové centrum plně zodpovídá za kvalitu a organizaci screeningu ve 

své satelitní jednotce (2). 
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