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Abstrakt 

 

V současné době představuje karcinom prsní žlázy jeden z největších 

epidemiologických problémů v České republice a mezi příčinami úmrtí menopauzálních a 

post-menopauzálních žen zaujímá první místo. Incidence onemocnění neustále stoupá. Pro 

nedostatečnou úroveň vědeckého poznání o faktorech vzniku rakovinného bujení neexistují 

jednoznačná doporučení pro primární prevenci, a  tak jedinou možností zůstává sekundární 

prevence – screeningová mamografie a následná úspěšná léčba. 

Z tohoto důvodu byl v polovině roku 2002 v České republice (po vzoru jiných zemí) 

zahájen screeningový program pro záchyt karcinomu prsu, jenž je v ČR určen 

bezpříznakovým ženám ve věku 45-69 let.  

Za dosavadní průběh screeningového programu se v ČR nepodařilo oslovit optimální 

počet žen, který by odpovídal 80% žen ve screeningovém věku. Jednou z možností jak 

dosáhnout zvýšení návštěvnosti je snížení vzdálenosti místa vyšetření od bydliště žen. Toho 

by se dalo docílit využitím mobilní mamografické jednotky, některé země ji v systému 

screeningu již mnoho let s úspěchem využívají. Screeningový program v ČR má však na 

rozdíl od jiných zemí některá významná specifika.  Z tohoto důvodu se při plánování  

projektu mobilní mamografické jednotky musí brát zřetel na všechny jednotlivé odlišnosti. 

Práce se zabývá možnostmi způsobu provedení mobilní mamografické jednotky, jenž 

by nejlépe zapadla do současného screeningového programu v ČR.  Je zde řešena jak otázka 

vlastnictví, tak způsob, jak by se mohla jednotka zařadit již do zaběhlého screeningu. 

Především se však v práci vyskytují způsoby provedení mobilní jednotky a to po stránce 

technické a personální, jenž následně vyúsťují k vybrání nejvhodnější z nich pro současnost. 

Je to řešení s obsazením dvěma lékaři a analogovou technologií, jenž by fungovala na stejném 

principu, jako stávající stacionární screeningová centra. Pro tuto variantu jsou i následně 

vypočítány pořizovací náklady a náklady na provoz, včetně minimálního počtu žen, jenž bude 

denně potřeba vyšetřit, aby provoz nebyl ztrátový. Závěr práce pak poukazuje na to, že 

projekt mobilní mamografické jednotky je uskutečnitelný, finančně by mohl být výnosný a 

pokud chceme zásadně zvýšit počty vyšetřených žen, tak i nutný. Přes výše zmíněné odchylky 

od mobilních jednotek užívaných v některých zemích Evropy, lze i pro Českou republiku najít  

způsob možné organizace mobilní jednotky a vyhlídky technického řešení pro budoucnost.  
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Abstract 

 

The mammary gland carcinoma represents one of the largest epidemiological 

problems and the number one cause of death of menopausal and post-menopausal women. 

The incidence of the disease is constantly growing. Thanks to an insufficient level of the 

scientific knowledge about the factors of the inception of cancerogenic growth there are no 

definite recommendations for a primary prevention and so the only option left is a secondary 

prevention – a screening mammography and a subsequent successful cure. This is why a 

screening programme for detecting the breast cancer has been launched in the middle of the 

year 2002 in the Czech Republic (following other countries), the programme is intended for 

women with no symptoms aged from 45 to 69. 

Since the screening programme in the Czech Republic began, addressing an optimal 

number of 80% of the women in the screening age has unfortunately not been achieved. One 

of the possibilities of  raising the attendance is narrowing down the distance between the 

screening location and the homes of the women. This could be reached by putting to use 

mobile mammographic unites, which are being successfully used by some countries in their 

screening systems for years already. The screening programme in the Czech Republic, 

compared to other countries, has some significant specific features, which is what has to be 

taken into account when planning a mobile mammographic unite project.  

The thesis employs the possibilities of putting a mobile mammographic unite to use, 

which would fit into the current screening programme in the Czech Republic the best. The 

thesis also addresses the question of the ownership as well as means how the unite could be 

included in the already running screening programme. Most importantly however, the thesis 

presents ways of carrying the idea of a mobile unite out, both from the technical and the 

personal point of view, which then lead into selecting the best option for today. This option 

requires two doctors and an analogical technology which would work on the same principal as 

the stationary screening centres. The acquisition costs and the  operating expenses are then 

listed, including the required minimum number of women inspected, so that the service would 

not be loss-making. The conclusion of the thesis then points out that the mobile 

mammographic unite project is feasible, potentially financially profitable and necessary if we 

care to raise significantly the number of the women examined. Even in spite of the differences 

from the mobile unites being used in some European countries mentioned above, finding a 
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way of the possible organisation of the mobile unite and technical solution for the future is 

possible. 
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1. CÍL PRÁCE, VÝBĚR TÉMATU 
 

 
1.1 CÍL PRÁCE 
 
 

Jako téma mé bakalářské práce jsem si vybral projekt zabývající se 

zhodnocením a pojmenováním nejlepší varianty provedení pro pojízdnou mamografii 

v podmínkách České republiky. Ve výzkumu budu především porovnávat možné 

varianty vybavení jednotky a jejího začlenění do systému fungujícího celoplošného 

screeningového programu v ČR. K tomu je zapotřebí sumarizovat maximum 

informací o screeningu jak ze strany medicínské, tak samozřejmě i ekonomické a 

vyhodnotit klady a zápory jednotlivých variant. Cíl mé práce je : určit nejpříznivější 

z nich a uvést její způsob realizace. 

 

1.2 VÝBĚR TÉMATU 
 

Téma pojízdné mamografie jsem si zvolil sám, mým koníčkem je plánování a 

organizace. V České republice se zatím nikdo tímto tématem detailně nezabýval, 

přestože lékaři odborníci pro mamární diagnostiku sdružení v profesních skupinách 

Komise odborníků pro mamární diagnostiku (KOMD) a Asociace mamodiagnostiků 

České republiky (AMA-CZ) již o mobilní jednotce začali diskutovat. Pokud  moje 

práce prokáže, že pojízdná mamografie může  posílit účast žen ve screeningovém 

programu při současné ekonomické průchodnosti, může se stát podkladem takového 

celostátního projektu.  

Důvodem pro zvolení tohoto tématu bylo i to, že mně otevřelo cestu 

k získávání poznatků od předních českých odborníků v tak specializované části 

radiologie jako je diagnostika prsní žlázy. 
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2. ÚVOD 
  
 

 
2.1 ONEMOCNĚNÍ PRSU 

 
Onemocněních prsu a jejich symptomů je celá řada. Od kongenitálních vad 

přes mastopatii (dysplazie, fibrocystické změny prsu, vysoká denzita žlázy), 

prekurzorové léze, atypické duktální hyperplazie a lobulární neoplazie. Mnohé ženy 

trpí celoživotně mastodynií, až 60% mužů po 50tém roku věku obtěžuje 

gynekomastie.  Do výčtu problematiky prsní žlázy patří i získané vady prsu, kam 

spadají např. unilaterální částečné posttraumatické hypoplazie nebo úplné 

posttraumatické  chybění prsu, iatrogenní poškození nevyjímaje  

Nejzávažnějším a často život ohrožujícím jsou však zhoubné nádory  prsu. 

V současné době představuje karcinom prsní žlázy jeden z největších 

epidemiologických problémů v České republice a mezi příčinami úmrtí 

menopauzálních a post-menopauzálních žen zaujímá první místo. Incidence 

onemocnění neustále stoupá.  

 

Jako u většiny nádorů mechanizmus vzniku karcinomů prsu není ještě stále 

znám, avšak jsou pojmenovány některé rizikové faktory:  

• Nejvýznamnějším je ženské pohlaví. Velká část populace se proto mylně 

domnívá, že jde pouze o nemoc žen. Vzácně se však vyskytuje i u mužů (cca 50 

– 60 mužů ročně v ČR), u mužského pohlaví však nemoc obvykle probíhá velmi 

agresivně, léčitelnost onemocnění je významně nižší, než u žen.  

• Dále je to věk. S rostoucím věkem riziko stoupá, rapidní nárůst přichází 

v postmenopauzálním věku. 

• Významnými faktory rizika jsou také genetická zátěž (nejznámější BRCA 1,2 

geny, ale i další), nádor druhostranného prsu, vysoký počet ovulačních cyklů 

během života ženy, RTG terapie hrudníku a obezita.  

 

Spousta žen přesto onemocní bez jediného rizikového faktoru. Pro 

nedostatečnou úroveň vědeckého poznání o faktorech vzniku rakovinného bujení 
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neexistují jednoznačná doporučení pro primární prevenci, a  tak jedinou možností 

zůstává sekundární prevence – screeningová mamografie a následná úspěšná 

léčba. Léčba rakoviny prsu je stejně jako jakákoli jiná léčba karcinomu nákladná, 

výdaje na léčbu rostou se stadiem onemocnění. Nejdražší léčba se aplikuje v případě 

pokročilého onemocnění, kde je prognóza již nejvíce pesimistická. 

 

2.2 DIAGNOSTICKÉ POSTUPY VYŠETŘENÍ PRSU 
 

Je zcela zřejmé, že čím dříve od počátku vývoje je ložisko zhoubného bujení 

objeveno, tím lépe se dá vyléčit a proto hraje velkou roli včasná diagnostika.  

 
2.2.1 Palpační vyšet ření 

 

V minulosti se v Čechách i na Moravě stala tradiční záležitostí síť mamárních 

poraden, kde byly palpačně vyšetřovány jak ženy symptomatické, tak i ženy 

asymptomatické a ve světě byly vedeny kampaně propagující samovyšetření. 

Palpační vyšetření je sice finančně nenáročné, ale tím jeho přednosti končí. 

Nádor odhalí až při větším nálezu, obecná praxe udává velikost okolo 20mm, kdy se 

již většinou nejedná pouze o lokální onemocnění bez invaze do lymfatického 

systému. 

V Šanghaji provedli vědci z USA výzkum. V místních továrnách vybrali 

reprezentativní skupinu přes 250.000 žen, které rozdělili  do dvou stejných částí. 

Jedna skupina byla pravidelně poučována o možnosti a způsobu palpačního 

samovyšetření a mimoto byla pravidelně vyšetřována klinikem v mamární poradně. 

Druhá skupina informována ani vyšetřována nebyla. Výsledek pak ukázal, že během 

10-ti let nebyl mezi skupinami rozdíl v počtu zemřelých na karcinom prsu, což 

poukazuje na nízkou významnost palpačního vyšetření.     

 

2.2.2 Vyšet ření prsu pomocí zobrazovací techniky 

 

Vyšetření prsu zobrazovací technikou je mnohem efektivnější, než pouhou 

palpací a stalo se tak právem hlavní vyšetřovací metodou. V současnosti je - pro 
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prokázanou efektivitu - nejčastější vyšetření pomocí mamografického přístroje, ale 

existují i jiné přístroje, jenž se využívají k zobrazení prsní tkáně. 

 

2.2.2.1 Mamografické za řízení 

 

Mamografické zařízení je nejběžněji používaná metoda k zobrazení prsní 

tkáně a to nejen u nás, ale po celém světě. 

Princip chodu přístroje je totožný s klasickými RTG přístroji na skiagrafii. 

V rentgence vznikají fotony rentgenového záření, které následně procházejí prsem a 

jsou podle složení tkáně diferencovaně zeslabeny. Rozdílná absorpce prošlého 

záření v různých místech prsu je základem pro vznik mamografického obrazu. Prošlé 

fotony dopadají na zesilující fólii a rozdílná energie ve fólii absorbovaného záření 

vede k diferencovanému vyzáření světla. Výsledkem je diferenciovaná změna 

denzity (po zpracování filmu) na mamogramu [Daneš 2002]. 

 
 

2.2.2.1.1 Historie 

 

• Kolem roku 1930 byly zhotoveny první snímky prsu na běžném skiagrafickém 

zařízení. Kvalita obrázků, na kterých zaujímala velkou část i hrudní stěna, byla 

nevalná a dávka ozáření byla vysoká (50-60 kV). 

• V 50. letech došlo k prvním výraznějším pokrokům. Snížení energie na 20 kV a 

jemnou kompresi prsu pomocí tubusu. 

• Po roce 1960 byl ve Francii zkonstruován první prototyp přístroje 

specializovaného pouze na vyšetření prsu (mamografu). 

• V 60. a 70. letech nastala změna v rekonstrukci generátoru, což umožnilo 

provádět výkony při nižším napětí,do praxe byl zaveden tubus ve tvaru válce a 

změnila se filtrace svazků. 

• Od roku 1970 začaly probíhat experimenty s kombinací film-fólie, jenž postupně 

vytlačila samostatné použití filmu. 

• V roce 1978 byla zavedena sekundární clona. 
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• Těsně před rokem 1980 byl na trh uveden film s možností jeho zpracování ve 

vyvolávacím automatu. 

• V roce 1980 se zlepšila komprese pomocí motorizovaného pedálu. 

• Po roce 1980 byl přidán expoziční automat. 

• Rok 1992 přinesl rhodiový filtr a rhodiovou anodu. 

 

2.2.2.1.2 Popis mamografického za řízení 

 

Přístroj se skládá z rentgenky, jejího krytu, přídatného filtru rentgenového 

záření, kolimačí clony, generátoru, U ramene, kompresního zařízení, sekundární 

Bucky clony, podstavce pro zvětšení, držáku kazety a expozičního automatu. 

Všechny tyto části zařízení ovlivňují spolu s objektem (prsem), receptorem obrazu a 

u filmové mamografie zpracováním filmu, výsledný obraz a dávku v mléčné žláze 

[Daneš 2002]. Některé jednotlivé součásti přístroje jsou popsány v následujícím 

textu. 

 

2.2.2.1.2.1 Rentgenka 

 

Rentgenka je v přístroji orientována anodovou částí k U rameni a katodovou 

částí k hrudní stěně. 

Ve srovnání s rentgenkou pro běžnou skiagrafii má některé odlišnosti. Patří 

mezi ně beryliové výstupní okénko (k odfiltrování měkké složky svazku), 

molybdenový terč anody a přídatná molybdenová filtrace. Prakticky všechny nové 

přístroje mají také možnost použití rhodiového filtru snižujícího u objemných a 

hutných prsů dávku při udržení ještě dostačujícího kontrastu obrazu [Daneš 2002]. 

Standardní velikost ohnisek je 0,3 mm (standardní snímkování) a 0,1 mm 

(snímkování se zvětšením). 

Obvykle se používá napětí mezi 25 až 30 kV (u objemných a hutných prsů i 

vyšší). 
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2.2.2.1.2.2 Generátor 

 

V moderních mamografických přístrojích se používá již pouze 

vysokofrekvenční generátor (nad 5000 Hz), s výkonem 3,5 kW. Vysokofrekvenční 

moderní generátor zvyšuje životnost rentgenky, zlepšuje kontrast, zkracuje expoziční 

časy, redukuje dávku a zajišťuje expoziční reprodukovatelnost [Daneš 2002]. 

  

2.2.2.1.2.3 Kompresní za řízení 

 

Správná komprese má na kvalitu obrazu velký vliv. Moderní přístroje jsou 

vybaveny indikátorem síly komprese a tloušťky prsu (tento údaj je důležitý pro odhad 

dávky). Síla komprese se obvykle pohybuje v rozmezí 70 až 150 N, síla je však 

individuální a závisí na velikosti prsu, podílu žlázy i vnímavosti vyšetřované ženy. 

Komprese je vždy motorizovaná, ovládaná pedály z obou stran, omezená na 150 N  

u většiny přístrojů s možností jemného mechanického zvyšování síly komprese 

[Daneš 2002]. 

Správné provedení komprese zlepšuje kontrast obrazu, vyrovnává tloušťku 

v různých částech prsu, zmenšuje sumaci struktur, redukuje dávku a redukuje i 

pohyblivou neostrost. 

 

2.2.2.1.2.4 Sekundární (Bucky) clona 

 

Sekundární clona ovlivňuje významným způsobem kontrast obrazu. 

Zjednodušeně by se dala popsat jako mřížka složená z vysoce absorbujících proužků 

z olova, wolframu či mědi, oddělených mezivrstvou vyplněnou vláknitým materiálem, 

či hliníkem. Je sestavena tak, aby primární záření prošlo a sekundární záření (jež je 

nechtěné) se na ní pohltilo. V ideálním případě by prošlo 100% primárního záření a 

0% sekundárního záření. V praxi však i při použití kvalitní Bucky clony prochází 

z primárního záření pouze 70% a ze sekundárního záření prochází 20%. 
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2.2.2.1.2.5 Expozi ční automat 

 

Zařízení pro automatické řízení expozice (expoziční automat) je jednou 

z nejdůležitějších součástí mamografického přístroje. Zajišťuje správnou expozici 

receptoru obrazu (fólie a filmu) a umožňuje zachovávat stálou (předem určenou) 

denzitu filmu při expozicích prsů různé tloušťky, při měnících se kV, při různých 

vyšetřovacích metodách a při různých kombinacích film-fólie [Daneš 2002].    

 

2.2.2.1.3 Digitální mamografický p řístroj 

 

Digitální mamografie je založena na stejném fyzikálním principu jako 

konvenční mamografie. Diferenciovaná absorpce rentgenového záření v prsu vede 

ke vzniku obrazu. Nikoliv však analogovému obrazu na rentgenovém filmu, ale 

digitálnímu na speciálním detektoru. Nový způsob detekce a analýzy získané 

informace přináší značný pokrok v rozlišení, možnosti následné práce s obrazem a 

vede ke snížení použité dávky [Daneš 2002]. 

Digitální mamografy se podle použité technologie dělí do dvou základních 

skupin označovaných jako 1. a 2. generace. 

 

2.2.2.1.3.1 Digitální mamograf 1. generace 

 

Stacionární detektory 1. generace pracují stejně jako receptory u konvenční 

mamografie na principu nepřímé konverze záření. Detekce má dvě fáze. Nejprve se 

ve scintilačním detektoru převádí energie rentgenového záření na fotony světla. 

V druhé fázi jsou fotony světla převedeny v tenké vrstvě diod na elektrický signál, 

který se ukládá v tranzistorech. Výsledný náboj je přímo úměrný množství na 

detektor dopadajícího záření [Daneš 2002]. 

Nevýhodou přístrojů 1. generace je rozptyl světla (je vždy třeba volit 

kompromis mezi citlivostí a rozlišením) a limit pro velikost rozlišení. 
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2.2.2.1.3.2 Digitální mamograf 2. generace 

 

Stacionární digitální detektory 2. generace přinášejí do zobrazení morfologie 

prsu značný pokrok. S výhodou využívají v současnosti již ověřený proces 

zpracování amorfního selenu, který slouží jako fotovodič a pracuje na bázi 

fotoelektrického jevu. Selen transformuje rentgenové paprsky přímo na elektronické 

impulsy, jedná se tedy o systém přímé konverze rtg záření. Chybí zde světlo, jako 

prostředník, a tudíž zde odpadá hlavní limitující faktor, kterým je rozptyl světla se 

scintilační vrstvě a mezi ní a vlastním detektorem. 

 

2.2.2.1.4 Některé vyhlášky vztahující se k mamografickému p řístroji a jeho 

chodu 

 

Mamografický přístroj je zdroj rentgenového záření a podléhá celé řadě 

zákonů. Především ,,Atomovému zákonu“ č. 142/1997 Sb., jenž vstoupil v platnost 

1.7. 1997, a který v § 4 ukládá každému, kdo provádí činnost vedoucí k ozáření, 

povinnost přednostně zajišťovat radiační ochranu a zavést systém zabezpečování 

jakosti a to v rozsahu stanoveném vyhláškou SJÚB č. 214/1997 Sb.  

Každému, kdo obdrží povolení k nakládání se zdroji ionizujícího záření pak 

mimo jiné ukládá podle § 18 odst. 1 sledovat, měřit, zaznamenávat, hodnotit a 

ověřovat parametry a vlastnosti (vyhláška SJÚB č. 184/1997 Sb., § 42 až § 45): 

• při dovozu zdroje ionizujícího záření (dále jen ZIZ) v rozsahu potřebném 

k posouzení shody se schváleným typem (vyhláška SJÚB č. 142/1997 Sb.), nebo 

v podmínkách rozhodnutí o typovém schválení, 

• při převzetí ZIZ ještě před zahájením jeho používání v rozsahu vymezeném pro 

přejímací zkoušku, 

• v průběhu používání ZIZ v rozsahu vymezeném pro zkoušku dlouhodobé stability 

a pro zkoušky provozní stálosti. 

 

Podle Atomového zákona se může používat rentgenový přístroj jedině 

s povolením SJÚB (státní ústav pro jadernou bezpečnost). Toto povolení může 

vlastnit buď právnická osoba (např. nemocnice), nebo fyzická osoba.  
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K dalším zákonům patří například vyhláška § 7 odst. 2 vyhlášky č. 184/1997 

Sb., kde se uvádí, že v prostorách přilehlých k vyšetřovně nesmí být překročeny 

směrné hodnoty roční efektivní dávky, jenž je 100 mSv pro pracovníky se zařízením 

a 50 mSv pro ostatní pracovníky.  

Snímkování pacientů lze provádět pouze v prostoru, který je k tomu určen (je 

chráněn ochrannou stěnou s dostatečnými stínícími vlastnostmi a možností vizuální 

kontroly pacienta).   

Musí být zabráněno nekontrolovanému vstupu do místnosti během vyšetření. 

Při vyšetření smí být v prostoru vyšetřovny pouze pacient a osoby, jejichž přítomnost 

je zde nezbytná a jenž musí být chráněny před ionizujícím zářením vhodnými 

ochrannými prostředky.  

Na pracovišti nesmí chybět nezbytná dokumentace, kam patří např. povolení 

k nakládání se zdrojem ionizujícího záření, program monitorování, vnitřní havarijní 

plán, program zabezpečení jakosti, provozní pokyny, doklad o odborné způsobilosti 

pracovníků a evidence vyšetření pacientů.  

 

2.2.2.1.4.1 Zkoušky dlouhodobé stability 

 

Zkoušky dlouhodobé stability se provádí podle vyhlášky č 184/1997 Sb. a 

ověřuje se při nich stálost všech parametrů a vlastností mamografického přístroje 

v rozsahu stanovém v technické dokumentaci zařízení projednané při typovém 

schvalování a upřesněném při přejímací zkoušce.  

 

Provádí se: 

• periodicky jednou ročně (pokud není stanoveno jinak) 

• po údržbě, nebo opravě, která by mohla ovlivnit vlastnosti či parametry 

ověřované při zkoušce dlouhodobé stability 

• kdykoliv výsledky zkoušky provozní stálosti ukazují, že provozní vlastnosti a 

parametry vybočují za stanovenou toleranci 

• při důvodném podezření na špatnou funkci přístroje, jenž by mohla ovlivnit kvalitu 

zobrazení, nebo měla vliv na úroveň radiační ochrany pacienta, či personálu 
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2.2.2.1.4.2 Zkoušky provozní stálosti 

 

Zkoušky provozní stálosti zajišťuje držitel povolení a může je provádět 

zaškolený pracovník, nejlépe laborantka, jenž běžně obsluhuje zařízení. Tyto 

zkoušky podle § 45 vyhlášky č. 184/1997 Sb. zahrnují ověřování charakteristických 

provozních vlastností a parametrů nejen u rentgenového přístroje, nýbrž i u dalších 

zařízení, které mohou ovlivnit kvalitu obrazu a množství dávky.  

Minimální rozsah zkoušky je stanoven v „Protokolu o přejímací zkoušce 

mamografického zařízení“ nebo v protokolu výchozí zkoušky dlouhodobé stability. 

Její výsledky se zaznamenávají do protokolu o této zkoušce. Ta je součástí 

dokumentace držitele povolení k používání mamografického přístroje. 

 Přeměření bývá jednoduché, rychlé a snadno proveditelné. Obvykle se zde 

využívají relativní měření. Provádí se v pravidelných intervalech, jenž je od sebe 

výrazně liší (např. na přítomnost artefaktů – denně, na světlotěsnost temné komory – 

1x za rok). Rovněž se vždy provádí bezprostředně po preventivní nebo nápravné 

údržbě a také při podezření na chybnou funkci přístroje. 

Nevyhovují-li výsledky zkoušky předem daným tabulkovým kritériím, musí se 

zkouška opakovat při důkladné kontrole nastavení všech parametrů, které by 

hodnotu mohli ovlivnit. Pokud se znovu potvrdí, že hodnota parametru překračuje 

stanovenou toleranci, tak nastává jedna ze dvou variant. Pokud toleranci překročí 

pouze minimálně, potom lze přístroj používat do další zkoušky. Pokud je však 

odchylka větší, potom je již nutné konzultovat problém se servisní firmou a zajistit 

nápravu. Po nápravě je nutné provést zkoušky dlouhodobé stability a výchozí 

zkoušky provozní stálosti. 

 

2.2.2.2 Ultrasonografie 

 

Ač se původně nepředpokládalo, že by se tato technika mohla uplatnit při 

vyšetření prsu, tak díky svému rozvoji, a to především v posledních deseti letech, 

významně ovlivnila proces zobrazování prsní tkáně. 

Rozvoj počítačových technologií ovlivnil i rychlost rozvoje této metody a tudíž i 

její využití. S lineární sondou 7,5 MHz stoupla diagnostická přesnost při vyšetření 
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měkkých tkání. V současné době jsou některé přístroje vybavovány sondami 15 MHz 

a více, které se uplatňují zejména v detailním zobrazení lézí prsu [Skovajsová 2003].  

Ultrasonografie je nyní celosvětově uznávanou komplementární vyšetřovací 

technikou prsní žlázy [Skovajsová 2005]. 

Oproti sumačním mamografickým snímkům zobrazuje ultrazvuk arteficiální 

obrazy žlázy vytvořené po vrstvách, kdy každý obraz žlázy vznikne vyhodnocením   

2-3 mm vrstvy žlázy. Obrazy vznikají na základě informace o prostupnosti žlázy 

přinesené ultrazvukovými vlnami [Čech 1974].  

Ultrasonografie se stala druhou nejvýznamnější metodou pro zobrazení prsní 

tkáně. Díky omezením, jako je především neschopnost ultrazvuku zobrazit 

mikrokalcifikace, které jsou v 50% markerem přítomnosti karcinomu in situ ve 

vyšetřované žláze, se nemohla stát prioritní metodou ve screeningu [Skovajsová 

2005]. 

 

Indikace ultrasonografie v mamární diagnostice: 

• Jako prioritní metoda při vyšetření mladých (pod 40 let) a gravidních žen 

• Mamograficky nepřehledný prs  

• Nejednoznačné léze nalezené na mamografii 

• Sledování systémové léčby 

• Vyšetření operovaného prsu včetně spádových uzlin 

• Použití při intervenčních výkonech 

 

K diagnostice prsní žlázy se rovněž využívá dopplerovská ultrasonografie. 

Tato metoda je založena na dopplerovském jevu, který popisuje změnu frekvence a 

vlnové délky přijímaného oproti vysílanému signálu, způsobenou nenulovou 

vzájemnou rychlostí vysílače a přijímače. V případě mamologie se dopplerovský 

princip využívá k zjištění prokrvení ložiska a ke zjištění průtoku v cévách. 

 

2.2.2.3 Computerová tomografie (CT) 

 

Computerová tomografie se do vyšetřování prsní žlázy příliš nezařadila. 

Hlavní její nevýhoda spočívá ve vysoké radiační zátěži. Využívá se pouze zřídka u 
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lokálně pokročilých forem karcinomu prsu, kdy je k úplné diagnostice zapotřebí 

zobrazit struktury hrudníku při podezření prorůstání nádoru do vrstev hrudní stěny či 

dokonce do obalů plic. Pro detailní 3D zobrazení prsu se využívá v současné době 

spíše MR. 

 

2.2.2.4 Magnetická rezonance (MR)  

 

Magnetická rezonance je velice přínosnou metodou při vyšetření prsu. K jejím 

hlavním přednostem patří především absence ionizujícího záření a detailní 3D 

zobrazení struktur prsu. Díky vysokým nákladům na vyšetření a nízké dostupnosti 

v České republice je v mamární diagnostice pouze poměrně vzácným doplňujícím 

vyšetřením. 

Kromě samotného přístroje je k vyšetření prsu nutná ještě speciální cívka 

určená na toto vyšetření.  

 

Hlavní indikace MR v diagnostice prsu 

• Rozlišení jizvy a recidivy karcinomu při stavu po operaci se zachováním prsu 

• Vyloučení vícečetného karcinomu u mamograficky i ultrasonograficky denzního a 

nepřehledného prsu 

• Podezření na závažnější změnu u pacientek se silikonovým implantátem 

 

Ve světě se také MR využívá ke screeningu žen s vysokým rizikem 

onemocnění karcinomem (nosiček mutace genu BRCA 1 a 2) a při cílených 

punkčních výkonech. V ČR se k těmto výkonům zatím nevyužívá. 

 

2.2.2.5 Xeromamografie 

 

Xeromamografie využívá buzení latentního elektrostatického obrazu na 

selenové desce pomocí rentgenových paprsků. V sedmdesátých letech dokázala 

zobrazit patologické ložisko lépe, než tehdejší mamografické přístroje a zdálo se, že 

se stane hlavní vyšetřovací metodou prsní tkáně.  Mamografická technika však 
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značně pokročila a xeromamografie tak díky vysoké radiační zátěži ustoupila do 

pozadí a dnes se již prakticky nevyužívá. 

 

2.2.2.6 Termografie  

 

Termografie je metoda založená na zachycení a aktivním vyhodnocení 

infračervené radiace. Tato metoda podobně jako xeromamografie však s vývojem 

mamografie nemohla soupeřit a pro malou senzitivitu, zejména minimálních 

nádorových ložisek, se již dnes nepoužívá. 

 

2.2.2.7 Pneumomamografie 

 

Další metodou, od které se již téměř upustilo, je pneumomamografie. Jde o 

vyšetřovací metodu, která spočívá v punkci dutinového útvaru, vypuštění jeho 

tekutého obsahu, jeho následném naplnění vzduchem a skiagrafií v běžných 

projekcích. Jedná se o negativní kontrastní vyšetření. V současnosti se již neprovádí, 

ve výjimečných případech lze provést pneumocystografii, kdy se aplikuje vzduch do 

vypunktované cysty [Kučerová 2007].  

 

2.2.2.8 Pozitronová emisní tomografie 

 

PET (pozitronová emisní tomografie) je zobrazovací metoda využívající 

schopnost některých radionuklidů emitovat pozitrony. Nejčastěji používaným 

pozitronem pro diagnostické účely je F18. Používá se k zobrazení patologických 

procesů a také nádoru prsu, a to hlavně ke stagingu a ke zjištění recidiv  [Kučerová 

2007]. 

 

2.2.2.9 Izotopová lymfografie 

 

Zobrazení sentinelové uzliny pomocí izotopové lymfografie - tato metoda 

využívá schopnost některých lipofilních radiofarmak vstřebávat se do lymfatických 
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uzlin. Poskytuje nám informace o postižení první lymfatické uzliny ve spádu nádoru 

(sentinelové uzliny) a následně i o postižení ostatních uzlin v axile [Kučerová 2007]. 

 

2.2.2.10 Duktografie 

 

Duktografie je skiagrafické vyšetření s použitím kontrastní látky k zobrazení 

hlavního mlékovodu a navazujících mlékovodů (duktálního stromu). Tenkou jehlou se 

do mlékovodu zavede kontrastní látka a poté se prs snímkuje ve dvou projekcích - 

boční i kraniokaudální. 

Indikací k tomuto vyšetření je spontánní jednostranná sekrece   

 

2.2.3 Zobrazovací metody vyvíjené k diagnostice prs u 

 

Podobně, jako v jiných oborech, i v mamodiagnostice se stále vyvíjí nové 

technologie, jenž slibují pokrok. Zde jsou některé z nich vypsané. 

 

2.2.3.1 DOBI systém (Dynamic optical breast imaging ) 

 

Technologie DOBI (dynamic optical breast imaging) je, podobně jako dříve 

termografie, založena na rozvoji detekce neoangiogeneze, neboli na detekci 

nutričních cév, které se vytvářejí v blízkém, ale i ve vzdálenějším okolí rostoucího 

ložiska. Progredující novotvorba sítě cév vyživující patologické ložisko má jiné 

anatomické charakteristiky, ale chová se jinak i v odpovědi na časově omezený 

mírný tlak (10 mm Hg). Princip DOBI stojí na měření prostupnosti červeného světla 

prsem a zaznamenává odezvu na tlakový podmět, který vyvolává změnu v objemu 

protékající krve, součastně s rozdílnou absorpcí v cévách zásobujících zdravou tkáň 

a v novotvořených cévách rostoucího maligního ložiska [Skovajsová 2005]. 
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2.2.3.2 Laser CT 

 

Laser CT je další metodou, která staví vyhledávání patologického ložiska 

rovněž na detekci jeho neoangiogeneze. Metoda využívá laserového zobrazení 

detekovaných cév s patologickým průtokem. 

 

2.2.4 Interven ční výkony v mamodiagnostice 

 

Cílem všech radiologických diagnostických snah má být úplná diagnóza. 

Intervenční diagnostické výkony jsou svým přínosem pro diagnostický závěr 

potvrzením významu integrace diagnostických metod do jednoho místa. Znalost 

histologie léze umožňuje chirurgovi a onkologovi stanovit terapeutický plán do 

nejmenších podrobností [Skovajsová 2003]. 

Diagnostickými intervencemi snižujeme počty falešně pozitivních i falešně 

negativních nálezů. [Skovajsová 2005]. 

 

2.2.4.1 Aspira ční cytologie 

 

Aspirační cytologie (biopsie tenkou jehlou, FNAB) byla první nechirurgickou 

metodou cytologicky ověřující nádorové podezření vyslovené z mamografie nebo 

ultrazvuku. Může být řízena stereotakticky i free-hand metodou. FNAB má svou 

historickou hodnotu, vývoj se však ubírá ke tkáňovým biopsiím [Skovajsová 2003]. 

Pro omezený přínos informací o vlastnostech ložiska je tato metoda požívána 

již jen vzácně, a to v případě, kdy je odběr tkáně technicky nemožný. 

 

2.2.4.2 Core biopsie 

 

Core biopsie (core-cut biopsie, tkáňová biopsie) z podezřelého místa se stala 

v mamodiagnostických centrech celosvětovou prioritou [Skovajsová 2003].  

Princip metody je odebrání vzorků tkáně z ložiska, jenž se následně dávají 

k histologickému vyšetření. 
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Indikuje se v případech, kdy ložisko vykazuje byť jen jedinou známku 

malignity, nebo které  naopak nemá jednoznačně všechny známky benignity a u 

každého ložiska s maligními rysy před začátkem terapie [Skovajsová 2003]. 

 

2.2.4.3 Vakuová biopsie, mamotom 

 

Snahy o zlepšování diagnostiky prsní žlázy nejprve přinesly vakuovou biopsii. 

S dalším navyšováním kvality diagnostických odběrových metod byla vyvinuta 

vakuová biopsie prováděná speciální odběrovou jehlou – mamotomem. Spojením 

metody podtlaku (přitažení tkáně do odběrového prostoru jehly a doprava vzorku) se 

získáním válce tkáně o šíři 11G či dokonce 8G pomocí rotujícího nože uvnitř 

odběrové jehly vznikla unikátní diagnostická metoda, při které se objem odebrané 

tkáně již téměř rovná chirurgické excizi. 

Hlavním rozdílem vakuové biopsie proti standardnímu odběru bioptickou 

jehlou je stacionární poloha jehly při opakovaném odběru. Tak je možné opakovaně 

odebírat bloky tkáně o velkém objemu. Kombinace s mamotomem přináší větší 

kvalitu vzorků. Válce vzorku jsou objemnější a celistvé. [Skovajsová 2003]. 

.   

2.3 SCREENING NÁDORŮ PRSU 
 

Karcinom prsu je dnes nejběžnější formou rakoviny u žen ve většině 

průmyslově vyspělých zemí Evropy a severní Ameriky. Choroba tvoří přibližně jednu 

čtvrtinu všech zhoubných nádorů u žen a incidence nemoci stále ještě stoupá. 

V současnosti se počítá, že ve vyspělých zemích onemocní touto chorobou každá 

devátá až desátá žena. Karcinom prsu je zároveň nejběžnější příčinou úmrtí na 

rakovinu žen a úmrtnost odpovídá zhruba jedné třetině incidence choroby [Daneš 

2002]. 

Možnosti prevence vzniku karcinomu prsu na individuální úrovni jsou 

omezené. Vzhledem k tomu, že u tohoto onemocnění nebyl dosud poznán rizikový 

faktor vysvětlující jeho příčinu s uspokojivou spolehlivostí (jako je tomu např. u 

nádorů plic), jedinou možností boje je včasná diagnostika a úspěšná léčba. 
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Světové výzkumy dokázaly hypotézu snížení úmrtnosti žen na toto 

onemocnění pomocí odhalení nemoci v časných stádiích (především I. II. stadia), kdy 

ještě nemoc nejeví klinické příznaky. Tento výsledek vedl k započetí screeningových 

programů.  

Mamografický screening znamená pravidelné preventivní vyšetřování žen bez 

jakýchkoliv příznaků onemocnění s cílem zachytit rozvíjející se onemocnění v co 

nejčasnějším stadiu. 

Existují dva mírně rozdílné přístupy ke screeningovému programu. 

• ,,Severský“ model se drží linie WHO s tím, že screening má s co nejmenšími 

náklady objevit nejvíce nehmatných nádorů prsní žlázy. V tomto modelu se za 

screeningovou metodu považuje pouze mamografie [Vainio 2002]. 

• ,,Jižní“ model, na který přistoupila Itálie a Francie, a který podporuje EUSOMA, 

funguje podle filosofie: Je lépe i za cenu mírného zvýšení recall rate (poměr 

doplňujících vyšetření k provedeným screeningovým mamografiím za účelem 

snížení možné falešné negativity či pozitivity mamografie) snížit míru chybovosti 

[Skovajsová 2004]. V tomto modelu se vedle mamografie připouští i 

ultrasonografické vyšetření. 

 

2.3.1  Screening v České republice 

 

Snahy o zavedení screeningového programu v České republice se datují již do 

počátku devadesátých let. 

Začátek uskutečnění plánu v praxi znamenaly až pilotní studie Všeobecné 

zdravotní pojišťovny, které se uskutečnily koncem roku 2001 a v první polovině roku 

2002. Tyto projekty splnily očekávání do nich vložená a položily tak základ pro 

screeningový program v České republice, jenž byl oficiálně spuštěn 1.9. 2002 a to po 

vzoru ,,Jižního “ modelu. 

Screeningový program je určen bezpříznakovým ženám od 45 do 69 let, 

provádí se ve dvouletých intervalech a je hrazen ze zdrojů veřejného zdravotního 

pojištění.  

Probíhá pouze v akreditovaných centrech, které musí splňovat přísné 

podmínky. Těchto center je nyní přibližně 60. Počet se stále mění, neboť některá 
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centra se do sítě akreditovaných postupně teprve dostávají, jiná, která nesplnila 

akreditační podmínky, jsou naopak ze sítě vyřazena. 

K vyšetření je povinen poslat své pacientky buď gynekolog nebo praktický 

lékař. Tito specialisté mají za úkol hlídat dvouleté intervaly a motivovat ženu k účasti 

ve screeningu. V roce 2008 proběhl pilotní projekt VZP, ve kterém byly pozvány 

k mamografii ženy, které poslední tři roky nepodstoupily vyšetření prsů. Věková 

kategorie žen 70-74 let byla zproštěna povinnosti dojít si pro doporučení k lékaři. 

Toto je velmi důležitý fakt. Pokud v České republice bude i do budoucna zachována 

povinnost dostavit se ke screeningové mamografii s doporučením od praktického 

lékaře nebo gynekologa, dá se předpokládat, že se tím bude trvale snižovat účast 

žen ve screeningu. 

Ženy ve věku 40 – 45 let a nad 69 let, či ženy které spadají do programu, ale 

chtějí přijít dříve než za 2 roky, si hradí vyšetření samy. 

Ženy pod 40 let si taktéž hradí vyšetření ze svého, ale narozdíl od žen 

v pokročilejším věku by u nich mělo být provedeno pouze preventivní ultrazvukové 

vyšetření, nikoli mamografické, které je sice minimálně, ale přesto pro organizmus 

zatěžující. 

Výjimku tvoří ženy ve věku 70 – 74 pojištěné u VZP, jímž pojišťovna od 1.2. 

2009 proplácí 1x za 2 roky alespoň část nákladů na vyšetření (400 Kč) z fondu 

prevence VZP. 

Nově se k těmto aktivitám připojila pak také pojišťovna ministerstva vnitra ČR, 

která hradí prohlídku ženám od 30-ti let, které nemají nárok na bezplatné vyšetření, 

v rámci svého balíčku preventivních programů. 

 

2.3.1.1 Výsledky screeningu v ČR 

 

Statistiky počtu provedených vyšetření a nálezů karcinomů jsou uvedeny  v 

tabulce (Obr. 1), jenž vychází z prezentace: Národní program mamografického 

screeningu – pravidelná zpráva, oficiální výsledky v roce 2007, který vypracoval 

kolektiv autorů z Institutu biostatistiky a analýzy a jenž je k nalezení na internetových 

stránkách www.mamo.cz . 
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Obr. 1. Časový průběh základních charakteristik screeningového programu 

 

Ze stejné prezentace uvádím dále graf (Obr. 2), kde je dobře viditelná 

tendence zvyšování návštěvnosti žen. 

 

Obr. 2. Kumulativní počet žen vyšetřených v programu (červené sloupce) a 

kumulativní cílová populace programu (žlutá plocha) 
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2.3.1.2 Legislativa screeningu 

 

Legislativní rámec projektu je dán vyhláškou Ministerstva zdravotnictví 372 ze 

dne 31.7. 2002, kterou se mění vyhláška MZ č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah 

a časové rozmezí preventivních prohlídek ve znění vyhlášky 183/2000 Sb. 

• Screeningem nádoru prsu se rozumí organizované, kontinuální a vyhodnocované 

úsilí o včasný záchyt zhoubných nádorů prsu prováděním preventivních vyšetření 

prsů u populace žen, které nepociťují žádné přímé známky přítomnosti 

nádorového onemocnění prsu. 

• Záměr screeningu je zaručit ženám v České republice kvalifikovaná preventivní 

vyšetření prsu na pracovištích naplňující kritéria moderní specializované a 

integrované mamární diagnostiky. 

• Cílem screeningu je zvýšení časnosti záchytu zhoubných nádorů prsů a 

přednádorových stavů a zvýšení podílu časných stádií rakoviny prsu na úkor 

stádií pokročilých, což povede ke snížení úmrtnosti na toto onemocnění. Dalšími 

cíli jsou redukce ablačních operací, dosažení vyššího podílu operací prsů 

zachovávajících, širší uplatnění cílených operací na lymfatických uzlinách 

umožňující lymfatickou drenáž horní končetiny, redukce aplikací a intenzity 

cytotoxické chemoterapie. 

• Screening nádoru prsu se provádí v souvislosti s ostatními komplexními 

preventivními prohlídkami žen. 

 

Průběh programu, dodržování stanovených pravidel a vědecký rozvoj projektu 

je v České republice garantován dvěmi nezávislými komisemi a to Komisí pro 

screening nádorů prsu MZ ČR a Komisí odborníků pro mamární diagnostiku (KOMD). 

Komise při MZ ČR je složena ze zástupců radiologů - mamodiagnostiků, členů 

výborů všech odborných společností zabývajících se problematikou diagnostiky a 

léčení chorob prsu, Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Všeobecné 

zdravotní pojišťovny (VZP), Svazu zdravotních pojišťoven (sdružuje ostatní zdravotní 

pojišťovny) a ministerstva zdravotnictví. V KOMD jsou zastoupeni především 

odborníci z Radiologické společnosti ČLS JEP, Sdružení nestátních ambulantních 

radiologů a Asociace mamodiagnostiků ČR (AMA-CZ) [Strnad 2005]. 
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3. VLASTNÍ PRÁCE 
 

 
3.1 PŘÍNOS MOBILNÍ MAMOGRAFICKÉ JEDNOTKY 

 

Od roku 2002, kdy byl celoplošný screening u nás zaveden, každým rokem 

přibývá počet žen podstupujících vyšetření, což je příznivá zpráva. Pravděpodobnost 

vysokého rizika onemocnění zhoubným nádorem prsu a přínos preventivních 

vyšetření se již dostala do všeobecného podvědomí lidí. Na konci roku 2007 

dosahovalo 30-ti měsíční pokrytí (podíl žen v cílové populaci, jenž během 30-ti 

měsíců podstoupily mamografické vyšetření) 49,6 % žen ve věku 45-69 let. 

Cílem mamografického screeningu však i nadále zůstává nárůst počtu 

zúčastněných žen alespoň na 70%. Tato referenční hodnota představuje doporučené 

minimum pro zachování efektivity ukázané v klinických studiích.  

 

Hlavními faktory, které se podílejí na počtu zúčastněných žen, jsou 

informovanost veřejnosti o problematice karcinomu prsu, dostupnost vyšetření a 

v neposlední řadě také individuální přístup žen. 

Informovanost žen se v poslední době značně zlepšila. Mimo jiné se na tom 

podílely speciální spoty v televizním vysílání a kampaně společnosti AVON, jenž se 

celosvětově angažuje v osvětě této problematiky.  

V polovině roku 2007 byl zahájen pilotní projekt zvaní žen k mamografickému 

screeningu. Jeho výsledkem byl nárůst pokrytí zúčastněných žen zhruba o 8 % (tento 

nárůst je již započítán ve výše zmiňovaném pokrytí 49,6 %). 

Přes veškeré dosavadní pokusy se dosud nedokázalo dosáhnout potřebných 

70% pokrytí. K tomu by mohla značně přispět dostupnost vyšetření. 

 

V současné době je na území České republiky přibližně 60 akreditovaných 

center, která provádějí screening nádoru prsu. I přes tento počet se stále nacházejí 

lokality, které dělí velká vzdálenost od nejbližšího centra. 

Pro zajímavost uvádím město Břidličná (3679 obyvatel), které leží mezi 

Opavou a Šumperkem a které jsem si náhodně našel na mapě. V případě, kdy žena 

z tohoto města bude chtít navštívit mamografické vyšetření a nevlastní automobil, 
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bude muset podstoupit cestu s nejméně jedním přestupem. Doba jedné cesty bude 

přes 1,5 hodiny. Dá se předpokládat, že tato skutečnost od potencionálního vyšetření 

značně odrazuje. 

Budování nových mamografických center by bylo značně finančně ale i 

organizačně nevýhodné, další malé centrum by velmi pravděpodobně pro malé počty 

vyšetřených nesplnilo kriteria kvality. Požadované minimum je 5 000 vyšetření 

bezpříznakových žen pro udržení erudice vyšetřujících zdravotníků. V této 

souvislosti, se vhodným řešením jeví mobilní mamografická jednotka. Tuto situaci 

poměrně dobře vystihuje známé přísloví: ,,Když nepřijde Mohamed k hoře, musí hora 

k Mohamedovi“. 

 

3.2 MOBILNÍ MAMOGRAFICKÁ JEDNOTKA 
 

Mobilní mamografická jednotka není ve světě úplnou novinkou. Již nějaký čas 

je úspěšně využívána a to především v severských zemích (Finsko, Švédsko), ale 

nejenom zde. Existují různé varianty jednotek, ty se od sebe značně liší a to nejenom 

v provedení interiéru (některé mají i místnost pro vyšetřovnu lékaře), ale také 

vyřešením mobility. Existují jednotky zhotovené do podoby autobusu (Obr. 3.), tak i 

jako návěs na kamion (Obr. 4.). 

 

           Obr. 3. Pojízdná mamografická jednotka v provedení autobusu           
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Obr. 4. Pojízdá mamografická jednotka v provedení návěsu na kamion 

 

3.3 Integrace mobilní mamografické jednotky do scre eningu v ČR 
 

Vyhlášky, jimž podléhá  screening v České republice, má řadu specifik od 

ostatních zemí. Z tohoto důvodu je nutné při zavádění mobilní mamografické 

jednotky do programu screeningu prsu postupovat individuálně. V následujícím textu 

se snažím sestavit nejvhodnější provedení, které by mohlo dopomoci v budoucnu při 

plánování takového projektu. 

 
3.3.1 Otázka vlastnictví 

 

Rentgenový přístroj lze podle atomového zákona používat pouze s povolení 

SÚJB. Držitelem tohoto povolení může být právnická osoba (nemocnice), nebo 

fyzická osoba. V průběhu používání zařízení je držitel povolení povinen pravidelně 

provádět zkoušky dlouhodobé stability a zkoušky provozní stálosti. Povinností 

každého diagnostická centra je také mít pracovníka s oprávněním SJÚB 

k vykonávání soustavného dohledu nad radiační ochranou. 
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Nejen výše uvedené předpisy ukazují, že nejideálnějším vlastníkem mobilní 

jednotky by mělo být již zaběhlé akreditované centrum (nebo seskupení těchto 

center), které má k dispozici svého fyzika a je již v dané problematice zkušené. 

 

3.3.2 Mobilní mamografická jednotka jako sou část screeningového pracovišt ě 

 

Screenigové pracoviště musí splňovat řadu přísných kritérií. Mimo jiné sem 

patří integrace diagnostického procesu a návaznost péče při zjištění nádoru 

z Věstníku MZ ČR 11/2002. 

 

Integrace diagnostického procesu – Screeningové mamodiagnostické pracoviště 

musí být schopno provést tyto výkony: mamografii, duktografii, ultrasonografii prsů, 

cílené intervenční výkony pod ultrasonografickou kontrolou, cílené klinické vyšetření 

a diagnostický pohovor s klientkou screeningového programu. 

 

Návaznost péče při zjištění nádoru prsu – Součástí podmínek pro provádění 

mamografického screeningu je jasně definovaná návaznost pracoviště na konkrétní 

chirurgické, gynekologické a onkologické ambulance, aby zjištěný či podezřelý 

zhoubný nádor mohl být bez zbytečného prodlení ověřen a terapeuticky řešen 

v rámci nezbytné interdisciplinární péče. 

 

Předpoklad provozu mobilní jednotky je její působení na území celé republiky. 

Bylo by nepraktické, aby výše zmiňované kritéria byla splňována v jedné centrále, 

která zařízení vlastní a která bude mnohdy ve veliké vzdálenosti od místa 

vyšetřování. Společně s požadavkem dostupnosti mamogramů žen z minulých 

vyšetření bude proto velice nezbytné spolupracovat s centry, v jejichž spádové 

oblasti se právě mobilní jednotka vyskytuje.  

Nejjednodušší řešení bude vždy danému centru “zapůjčit do užívání“ mobilní 

jednotku. Zařízení se pak stane na nějaký čas externí součástí centra a převezme 

zodpovědnost za splňování kritérií screeningového centra (včetně archivace snímků). 

Tímto aktem se však nestává vlastnictvím tohoto určitého centra.  
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3.3.3 Proces vyhodnocování mamogram ů při použití mobilní jednotky 

 

Mamografický screening v České republice je postaven na jednodenní 

diagnostice negativního nálezu. V praxi to znamená, že žena přijde na vyšetření, po 

provedení snímků jsou mamogramy následně vyhodnoceny dvěma lékaři. Asi v 15% 

případů následuje doplňující ultrasonografické vyšetření. Žena následně odchází 

domů s negativním nálezem, či pozváním na doplňující vyšetření (intervenční výkon, 

MR…). Tento integrovaný přístup ke screeningovému vyšetření  by byl díky 

omezeným prostorům u mobilní mamografické jednotky komplikovaný. Proto je třeba 

navrhnout několik variant řešení tak, aby začlenění provozu mobilních jednotek 

nenarušilo principy screeningu v Čechách. Nabízí se několik možností, které jsou 

popsány v následujícím textu.  

 

3.3.3.1 Mobilní mamografická jednotka bez vyšet řujícího léka ře 

 

Varianta bez lékaře je využívána v severských zemích. Mobilní jednotka 

navštíví několik vesnic a pořídí zde snímky, které jsou následně dopraveny do 

střediska a zde vyhodnoceny. Výsledky jsou odeslány buď ženám osobně, nebo 

jejich praktickému lékaři. Tato možnost provedení je nejjednodušší a nejméně 

finančně náročná.  

Díky absenci možnosti provést ihned ultrasonografické vyšetření a také 

možnosti prodlení doručení výsledků (jenž má být dle Věstníku MZ ČR 2/2007 

nejpozději do 3 pracovních dnů) je tento způsob v současné době  pro screening 

v České republice nevhodný. 

K takovému režimu mobilní jednotky by bylo zapotřebí pozměnit stávající předpisy, či 

alespoň udělit pojízdné mamografické jednotce výjimky.  

. 

3.3.3.2 Mobilní mamografická jednotka s jedním léka řem 

 

Jednotka obsazená  jedním vyšetřujícím lékařem se vzhledem k současně 

nastaveným podmínkám screeningu prsu zdá velmi vhodným řešením.  
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Pro tento model by bylo vhodné pořídit pojízdnou mamografickou jednotku 

s dostatečným prostorem, kam by se vmístil přístroj k vyhodnocování snímků (PC 

stanice nebo negatoskop - v závislosti na tom, zda půjde o analogový, či digitální 

mamograf), lehátko a ultrazvukové zařízení. V tomto místě by lékař mohl 

vyhodnocovat výsledky a v případě potřeby vyšetřit ženy ultrasonografickou 

technikou. Vzhledem k dispozičním možnostem mobilní jednotky, by však prostor 

mohl být značně stísněný, což by neprospívalo psychické pohodě jak pacientů, tak 

lékaře.  

Lepší variantou by v případě přítomnosti jednoho lékaře byla vhodná místnost 

v blízkosti vyšetřovny, která by byla poskytnuta obcí a kam by se umístil ultrazvukový 

přístroj s lehátkem. Na možnost poskytnutí takové místnosti se nedá vždy spoléhat a 

tudíž je tato varianta nestabilní.  

Prostor mimo mobilní mamografickou jednotku by mohla také vyřešit mobilní 

vyšetřovna umístěná v jiném vozidle. Pořizovací a provozní náklady by se tím však 

značně zvýšily.   

Druhé čtení by zde mohlo být prováděno dodatečně v mamografickém centru 

(zde by ovšem mohly vyskytnout potíže s prodlením doručení výsledku), nebo při 

použití digitální mamografie (ale i sekundární digitalizaci) on-line. Tím je myšleno 

posílání snímků druhému lékaři k zhodnocení pomocí internetu (blížeji rozebráno 

v kapitole 3.3.4.2.1), čímž by se vyšetření dostalo na úroveň klasického vyšetření 

prováděného ve stacionárních mamografických centrech.    

   

3.3.3.3 Mobilní mamografická jednotka s dv ěma léka ři 

 

Vyšetření v mobilní mamografické jednotce s dvěma lékaři a ultrasonografií by 

bylo procesně stejné, jako v akreditovaném screeningovém centru. Dva lékaři by 

obsáhli: jak druhé čtení, tak potřebná doplňující ultrazvuková vyšetření. Oproti 

předchozí variantě nepřibývá nárok na další prostor, zvyšují se jen náklady 

personální – plat druhého lékaře. 
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3.3.4 Technické provedení mobilní mamografické jedn otky 

 

Hlavní součástí mobilní mamografické jednotky je samotný mamografický 

přístroj. Může být jak analogový, tak i digitální. Obě varianty mají své výhody a 

společně s počtem přítomných lékařů ovlivňují potřeby dalšího nezbytného vybavení 

jednotky. 

 

3.3.4.1 Zvolení analogové technologie 

 

K hlavním přednostem analogových přístrojů patří jejich nízká pořizovací  

cena. Kromě ceny pak by se dala přidat ještě součastná rozšířenost na území ČR, 

čímž je míněn fakt, že značná část mamografických center disponuje nyní pouze 

analogovou technologií. Z důvodu rozšířenosti a již zmiňované nutnosti spolupráce 

s různými mamografickými centry by pak v součastné době byla analogová 

technologie lepší variantou. Není však u ní průchodná možnost obsazení jednotky 

pouze jedním lékařem, protože by se tím narušil celý proces screeningu. Zde se 

nabízí varianta sekundární digitalizace, ta je ovšem zatížena náklady na plat dalšího 

laboranta, který by digitalizaci prováděl, v případě obsazení jedním laborantem by se 

proces vzniku mamografických snímků výrazně zpomalil.  Náklady na digitalizaci 

analogové technologie se blíží plně digitalizovanému procesu. 

   

3.3.4.1.1   Technické vybavení analogového proveden í 

 

U realizace mobilní jednotky bez lékařů by mezi vybavení včetně samotného 

mamografického přístroje patřily ještě dvě navzájem propojené počítačové stanice 

(recepce-vyšetřovna) s vhodným databázovým programem, ID identifikátor a 

vyvolávací daylight automat, který podléhá běžnému provozu vyvolávacích automatů. 

Navíc se z něj před každým převozem musí vypustit chemikálie (vývojka a ustalovač) 

a po přesunu - tedy po před započetím snímkování - se musí chemikáliemi opět 

naplnit. Při řešení mobilní jednotky s jedním lékařem, kde by bylo 2. čtení prováděno 

dodatečně ve screeningovém centru, by se oproti variantě bez lékaře musel přidat 
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třetí počítač, negatoskop a ultrazvukový přístroj. Při přítomnosti dvou lékařů pak ještě 

navíc druhý negatoskop. 

Nesmíme opomenout ani spotřební materiál, což u analogové mamografie 

představují filmy a vývojka s ustalovačem. 

 

3.3.4.2 Zvolení digitální technologie 

 

Dovoluji si tvrdit, že je pouhou otázkou času, kdy všechny pracoviště přejdou 

k digitální mamografii, čímž padne výhoda rozšířenosti analogové technologie a 

digitální přístroje budou v převaze.  

Mezi hlavní výhody digitálního mamografu spadá lepší detekce 

mikrokalcifikací, možnost dodatečně upravovat vzniklý obraz, absence vyvolávacího 

procesu a možnost přenosu snímků počítačovou sítí [Daneš 2002]. Zvláště poslední 

zmiňovaná přednost by se velice uplatnila u mobilní jednotky, a to zejména u 

možnosti jednoho lékaře on-line, která by se bez přenosu snímků neobešla. Uplatnila 

by se i u jiných řešení, kde by se snímky vyhodnocovaly dodatečně v centru. 

V případě dodatečného hodnocení by se snížila časová prodleva a nebyla by zde již 

nutnost vozit snímky do centra osobně (což nejenom zabírá čas, ale zvyšuje to i 

finanční náročnost na celý proces). 

Díky možnosti mít druhého lékaře on-line je zbytečné, aby byla u digitální 

mamografie prováděna varianta obsazení mobilní jednotky dvěma lékaři a z toho 

důvodu zde není ani rozebrána. 

 

3.3.4.2.1   Řešení internetového propojení mezi mobilní jednotko u a centrem 

 

Mamografické snímky pořízené digitálním mamografem mají značnou velikost. 

Bezdrátový přenos snímku by v současné době s uspokojivou rychlostí dokázalo 

pouze satelitové spojení, jenž by bylo vysoce finančně náročné. Je však pouze 

otázkou několika let, kdy tomu tak již nebude a data bude možné přenášet po mobilní 

síti, tedy všude tam, kde je dostatečné pokrytí signálem. Nyní se již například testuje 

v Praze síť HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access), která využívá 

infrastruktury mobilní sítě a rychlost uploadu uvádí 8 Mb/s, což by byla dostačující 
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rychlost a cenově by toto provedení vyšlo řádově levněji, než při použití satelitní 

technologie. 

 

V praxi by on-line provoz vypadal zhruba tak, jak popisuje následný text. 

Snímky by byly po zhotovení předány z mamografického přístroje do počítače 

radiologického asistenta. Po schválení dojde k přesunu do počítače, který zastává 

funkci serveru. Zde by byly snímky uloženy a automaticky pak také ihned zašifrovány 

a poslány do zvoleného mamografického centra. Zašifrováním se rozumí změna 

osobních údajů (pomocí šifrovacího programu) na nesrozumitelný řetězec znaků, 

jenž bude moct dát do původní podoby pouze příjemce, který bude mít dešifrovací 

program a heslo. Tento postup je nutný, neboť půjde o přenos důvěrných dat 

(podléhající  zákonu č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) pomocí veřejné sítě, 

kde by se k datům mohla dostat neoprávněná osoba. Povinnost archivace snímku by 

již připadla screeningovému centru, která by snímky v elektronické podobě obdržela. 

 

3.3.4.2.2 Technické vybavení digitálního provedení 

 

K technickému vybavení u provedení: mobilní jednotka s digitální mamografií 

by mimo samotný mamografický přístroj patřily 3 navzájem propojené PC (recepce, 

vyšetřovna, server pro šifrování a odesílání snímků). Vhodným řešením pro přenos 

objemných dat by bylo: přidat ještě jeden počítač na přijímání snímků, který by 

v sobě již měl dešifrovací program a byl by vždy umístěn do screeningového centra. 

Při variantě obsazení mobilní jednotky jedním lékařem je pak nezbytná ještě 

vyhodnocovací PC stanice napojená na server uvnitř mobilní jednotky a ultrazvukový 

přístroj.  

 

 

3.3.5 Personální obsazení pro provoz mobilní mamogr afické jednotky 

 

K nutnému personálnímu obsazení mobilní jednotky samozřejmě patří 

radiologický asistent, ale i řidič a podle způsobu provedení již zmíněný i vyšetřující 
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lékař(i). Pracovní kolektiv by pravděpodobně doplnili: recepční, pracovník ostrahy a 

manažer, který by projekt organizoval. 

 

3.3.5.1 Radiologický asistent 

 

Pozice radiologického  asistenta (laboranta) může vykonávat pouze osoba, 

která splňuje kritéria odborné způsobilosti k výkonu tohoto povolání dle § 8 z. č. 

96/2004 Sb. 

Práce radiologického asistenta v našem případě spočívá především ve 

snímkování pacientek. Na jeho erudici závisí, jak bude vzniklý snímek kvalitní a 

hodnocení schopný [Skovajsová 2005]. Kromě provádění snímků má na starosti také 

zkoušky provozní stálosti.  

Vhodné řešení by bylo mít 2-3 stálé laboranty, kteří budou dokonale 

obeznámeni s přístrojem a budou se střídat (např. po týdnu). Je tu možnost buď 

polovičního úvazku pro tyto pracovníky, nebo by mohli spadat pod screeningové 

centrum vlastnící pojízdnou jednotku a ve chvílích, kdy by nebyli ,,na výjezdu“  by 

pracovali v centru.  

 

3.3.5.2 Řidi č mobilní jednotky 

 

Díky malé časové náročnosti této pracovní pozice (přístroj by se přesouval 

max. 1x denně), by vhodným řešením bylo najímat na tuto činnost vždy jiné lidi, 

v závislosti na lokalitě, a to na dohodu o provedení práce. Stalý pracovní poměr by 

byl výhodný pouze tehdy, kdyby řidič vykonával mimo řízení i jinou funkci (recepční, 

pracovník ostrahy).   

 

3.3.5.3 Lékař  

 

Pracovník na pozici lékaře musí splňovat kritéria daná Věstníkem MZ ČR 

2/2007 : Lékař provádějící screeningovém vyšetření prsu má specializovanou 

způsobilost v oboru radiologie a zobrazovací metody, včetně mamární diagnostiky, a 

to prokazatelnou dosavadní praxí a počtem mamodiagnostických vyšetření, 
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mamografických i ultrasonografických. Za minimální počet zhodnocených 

mamografických vyšetření se považuje 2000 vyšetření / 1 rok pro jednoho lékaře 

v posledních 3 letech. 

 

Vhodným provedením by bylo řešit pozici lékařů (ať již v jednotce,centru nebo 

on-line) jejich dosazením ze screeningových center v oblasti, kde se mobilní jednotka 

právě nachází. Nelze však spoléhat, že centra budou mít dostatek svých lékařů, aby 

mohla některé z nich postrádat. Pro tento případ by bylo vhodné mít lékaře trvale 

zaměstnaného v centru, které mobilní jednotku vlastní. Tento lékař by byl k dispozici  

při nedostatečném počtu místních mamodiagnostiků (ať již on-line, nebo na místě). 

 

3.3.5.4 Recepční 

 

Recepčním je míněna osoba, která by přicházející ženy uvedla, předávala a 

vybírala dotazníky a řídila chod čekárny.  

V ideálním případě by to byla žena znalá problematiky karcinomu prsu, aby 

byla schopna již v čekárně odpovídat na dotazy pacientek. Mohla by to být například 

další radiologická asistentka, která by se s asistentkou na vyšetřovně střídala. 

V krajním případě by pozici recepční mohl zastat i řidič mobilní jednotky. 

 

3.3.5.5 Pracovník ostrahy 

 

Při objíždění republiky se často vyskytne případ, kdy nebude možné zanechat 

mobilní mamografickou jednotku přes noc na místě bez dozoru. Z tohoto důvodu 

bude nutná pozice pracovníka, který jednotku ohlídá. Mohl by to být řidič, nebo vždy 

jiná osoba, nasmlouvaná v případě potřeby v daném místě.  

 

3.3.5.6 Manažerská pozice 

 

Nejen v počátcích provozu mobilní mamografické jednotky bude manažer 

důležitou součástí celého projektu. Náplní jeho práce by byla veškerá organice 

chodu mobilní jednotky. K jeho povinnostem by patřilo: 
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• Shánět dostatečné množství financí pro podporu plynulého chodu mobilní 

screeningové jednotky – vyjednávání s pojišťovnami, vypisování grantů, 

vyhledávání všech nových možností např. s podporou pacientských organizací 

(Aliance žen s rakovinou prsů, Liga proti rakovině, Mamma help). 

• Navázání kontaktu se screeningovém centrem, v jehož oblasti by se mobilní 

mamografická jednotka mohla pohybovat, a domluvení podmínek spolupráce. 

• S velkým předstihem zkontaktovat (nejlépe osobně) obvodní lékaře v místech, 

které dělí velká vzdálenost od screeningových center. Tyto lékaře přimět 

k propagaci vyšetření a zanechat u nich čekací list, kam se budou zapisovat 

potencionální zájemkyně o vyšetření. Vhodné by též bylo získat k propagaci i 

místní městské (obecní) úřady, jejich úkolem by bylo referovat o možnostech 

objednání vyšetření v mobilní jednotce u místního lékaře a informovat  o této akci 

na vývěsných tabulích, či rozhlasem.  

• S odstupem doby (zhruba 2 měsíce) získat od lékařů nazpět seznamy se 

soupisem potenciálních zájemkyň a podle počtů zájemkyň naplánovat trasu 

mobilní mamografické jednotky. Po naplánování pak předat lékařům hotové 

seznamy, kde již bude znám den (dny) přistavení mobilní jednotky a kde se ženy 

již závazně budou moct zapisovat na daný termín a čas. 

• Zajistit v místech, kde bude přistavena mobilní jednotka, vhodný prostor ke stání 

a dostatečný přívod elektrického proudu. 

• Zajistit vhodné místo pro přespání personálu. 

• V případě nestálosti pozic řidič a pracovník ostrahy najít lidi v dané lokalitě na 

tyto úkoly. 

• Dohlížet na chod mobilní jednotky a v případě výskytu potíží (např. onemocnění 

pracovníka, poruchy technického vybavení) je řešit. 

 

3.3.6 Finance 

 

Finance potřebné pro zahájení a provoz mobilní mamografické jednotky se 

dají rozdělit na pořizovací náklady (přístrojové vybavení) a provozní náklady 

(personál, spotřební materiál, náklady spjaté s chodem mobilní jednotky).  
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Náklady budou rozdílné podle technologie, která bude vybrána. Jak je již výše 

zmíněno, je analogová technologie mamografie v současné době jediná možná, 

proto je v následném textu rozebrána pouze tato varianta a to v provedení se dvěma 

vyšetřujícími lékaři. 

 

3.3.6.1 Pořizovací náklady  

 

Pořizovací náklady mobilní mamografické jednotky zahrnují veškerou 

radiologickou a počítačovou techniku. Firmy dodávající zdravotnickou techniku 

obvykle na základě vyjednávání stanovují smluvní ceny, které se projekt od projektu 

obecně mění. Proto je stanovení pořizovacích nákladů učiněno na podkladě 

kvalifikovaného odhadu po konzultacích s několika již vybavenými stacionárními 

screeningovými centry.  

 

Zařízení Odhadovaná cena 

Transportní jednotka 3.000.000 Kč 

Analogový mamografický přístroj 

včetně ID identifikátoru 

2.500.000 Kč 

Vyvolávací daylight automat 1.200.000 Kč 

Vybavení pro zkoušky provozní stálosti 500.000 Kč 

Ultrasonografický přístroj 2.000.000 Kč 

2x Negatoskop 250.000 Kč 

3x PC stanice 60.000 Kč 

CELKEM 9.510.000 Kč 

 

Pořizovací náklady na mobilní mamografickou jednotku činí podle 

kvalifikovaného odhadu 10 miliónů Kč. Příliš se neliší od nákladů na vybudování 

stabilního mamografického pracoviště v budově. Vybavení interiéru bude totožné a 

náklady na transportní jednotku se vyrovnají s náklady za nemovitost. V některých 

lokalitách ČR dokonce půjdou hluboce pod náklady na pořizování nemovitosti. 

Při pořizování mobilní jednotky by se dalo použít na její financování mimo jiné 

sponzorských darů od soukromých firem (s dohodou o reklamě na mobilní jednotce). 
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Vzhledem k tomu, že jde o preventivní, státem podporovaný program, bylo by 

vhodné požadovat státní dotace. Část nákladů by mohl pokrýt grant Evropské unie.  

Pořizovací náklady  by ze své podstaty měly být pokryty tímto vícezdrojovým 

způsobem. 

 

3.3.6.2 Provozní náklady 

 

K provozním nákladům mobilní mamografické jednotky patří spotřební 

materiál, platy personálu a další náklady spjaté s chodem mobilní jednotky. 

Následující text se snaží vyčíslit provozní náklady a spočítat odhadovaný 

minimální počet vyšetřených žen za den, jenž by stačil k pokrytí těchto nákladů. 

Některé položky zde uváděné jsou těžko vyčíslitelné a z tohoto důvodu je zde použit 

opět hlavně profesionální odhad. Přesnější výsledky by přinesl až samotný provoz 

mobilní jednotky. 

 

Spotřební materiál 

 

Film – cca. 12 Kč/kus 

Vývojka + ustalovač – cca. 700 Kč/dávka  (vystačí k vyvolání cca. 400 snímků)  

 

K osnímkování jedné pacientky se použije spotřební materiál zhruba za 55 Kč. 

 

Platy personálu 

 

1 x manager - 40.000 Kč/měsíc 

2 x lékař       - 80.000 Kč/měsíc 

1 x laborant  - 20.000 Kč/měsíc 

1 x recepční - 15.000 Kč/měsíc 

 

Výše zmíněné částky jsou měsíční mzdy, které v součastné době jsou 

standardními ve stacionárních screeningových pracovištích. Vhodné by v tomto 

případě bylo pracovníkům, jenž jsou ,,na výjezdu“ , mzdu navýšit formou odměn. 
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V následujícím propočtu jsou tedy započítány a to ve velikosti 0,2 základního platu 

pro lékaře, laboranta a recepční. 

Kromě stálých pracovníků je potřeba započítat též i odměny za práci pro řidiče 

a pracovníka ostrahy, jenž odhaduji na 1000 Kč/den a to včetně víkendů (cca. 

30.000/měsíc). 

 

Náklady na mzdy personálu po propočítání vychází 208.000 Kč/měsíc. 

 

Náklady spjaté s chodem mobilní jednotky 

 

Mezi náklady spjaté s chodem mobilní jednotky budou patřit úhrady za 

dopravu a nocleh personálu, proplácení služebních hovorů, palivo do mobilní 

jednotky, zkoušky dlouhodobé stability, úhrada obcím za přísun elektrické energie a 

další položky. 

Odhadem budou tyto náklady 3000 Kč/pracovní den, což zhruba odpovídá 

60.000 Kč/měsíc. 

 

3.3.6.2.1   Celkový propo čet 

 

Náklady za personál a náklady spjaté s chodem mobilní jednotky budou 

zhruba 270.000 Kč za měsíc.  

 

Sazebník pojišťoven uvádí hodnocení výkonů takto: mamografické vyšetření - 595 b.     

                                                                                   druhé čtení                     - 97 b.  

                                                                                   doplňující US vyšetření  - 208 b. 

1 bod je pak hrazen částkou 1,05 Kč 

 

Při propočtu, kdy bude prováděno vyšetření se druhým čtením a 15% žen (hodnota, 

jenž uvádějí statistiky) bude následně vyšetřeno ultrasonografickou technikou, bude 

průměrný příjem od pojišťovny za jednu vyšetřenou ženu zhruba 760 Kč. Po odečtení 

55 Kč, jenž zaplatí spotřební materiál použitý k vyšetření, vychází, že prostředky 

poskytnuté na vyšetření  jedné pacientky budou okolo 700 Kč. 
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Odhadovaný počet vyšetřených žen, jenž by pokryl provozní náklady, je tedy 

386 žen/měsíc. U měsíce, který bude mít 20 pracovních dnů, to vychází tedy cca. 20 

vyšetřených žen za den.   
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4. DISKUSE 
 

 
 

V součastné době nedosahuje účast žen ve screeningovém programu 

uspokojivého počtu. Na území ČR se vyskytuje velké množství míst, která dělí od 

screeningových center značná vzdálenost. Z tohoto faktu usuzuji, že by zvýšení 

dostupnosti mamografického vyšetření prostřednictvím mobilní mamografické 

jednotky mohlo zvýšit pokrytí žen ve screeningu i přes hranici 70%, což je referenční 

hodnota pro zachování efektivity. 

 

Nejjednodušší provedení screeningu nádoru prsu pomocí mobilní 

mamografické jednotky by bylo stejné jako v severských zemích. To znamená 

pacientky v mobilní screeningové jednotce pouze snímkovat a jejich snímky následně 

dopravit do centra k vyhodnocení s tím, že by výsledky byly k dispozici až 

s prodlevou a s absencí možnosti doplňujícího ultrasonografického vyšetření. Tento 

způsob provedení ale není v součastné době v ČR možný. Otázku, zda by takovýto 

model, jenž šetří čas a prostředky na úkor snížení senzitivity screeningového 

programu, nebyl v konečných propočtech výhodnější, než současný program 

screeningu v ČR, nechám na odbornících ve specializaci radiologie-

mamodiagnostika.  

Nejvhodnější variantou mobilní mamografické jednotky pro podporu 

screeningového programu, která by v současné době plně odpovídala požadavkům  

programu screeningu v ČR, je provedení, kdy jednotku budou doprovázet dva 

vyšetřující lékaři. Tím je ošetřena potřeba provádění ultrazvukových následných a 

z diagnostického důvodu nezbytných vyšetření. Mamografický přístroj bude v tomto 

případě plně postačovat v analogovém provedení a celý proces vyšetření pacientek 

bude shodný s běžným screeningovém vyšetřením v mamografických centrech. 

Nedá se plně předvídat, co přinese budoucnost. Pokud se vývoj zásadně 

neodchýlí od předpokladu všeobecné digitalizace rentgenologických modalit je 

pravděpodobné, že za několik let díky pokroku v digitálních technologií a možnostech 

rychlého přenosu  velkého objemu dat bude vhodné řešení mobilní mamografické 
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jednotky  zcela odlišné. Provedení mobilní jednotky s digitální technologií a pouze 

s jedním lékařem v místě vyšetření a druhým on-line se velmi pravděpodobně stane 

v řádu několika let mnohem vhodnější alternativou.   

 

Při případné realizaci mobilní mamografické jednotky bude velice důležité 

zjistit postoj jednotlivých mamografických center k takovému projektu. Především 

jejich ochotu spolupracovat a také prostředky jimiž disponují. Toto téma již však 

přesahuje rámec bakalářské práce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 47 

5. ZÁVĚR 
 

 
 

 Zařazení mobilní mamografické jednotky do programu screeningu nádoru 

prsu v ČR je nejenom uskutečnitelné, ale pokud chceme významně zvětšit 

návštěvnost tohoto vyšetření, tak i nutné.  

Z výsledků propočtu pro analogové řešení v obsazení se dvěma lékaři se 

ukazuje, že k pokrytí provozních nákladů platbami pojišťoven bude postačovat 

vyšetřit v průměru 20 žen v jednom pracovním dnu. Z toho je patrné, že by projekt 

mobilní jednotky mohl být i ziskový, není tedy odkázán na dotace a sponzorské dary. 

Toho by se ale dosáhlo pouze při vhodném výběru míst k působení, kde je velký 

počet zájemkyň o vyšetření a při využití stálého personálu i zařízení mobilní jednotky 

v zimních měsících, kdy provoz mobilní jednotky nebude možný. Personál i přístroje 

(mamografické zařízení, ultrasonografické technika, negatoskopy) by se v tuto dobu 

mohli zapojit do provozu stálého screeningového pracoviště. 

Způsobů provedení mobilní jednotky existuje několik. Některé jsou vhodnější, 

některé méně. Nejvhodnější variantu lze vybrat pouze s obtížemi. Při reálném 

provozu se mohou vyskytnout nové okolnosti, které při teoretickém rozboru nebyly 

patrny. Bude tudíž důležité, aby před samotným zahájením provozu byl spuštěn 

zkušební pilotní provoz, který pomůže dořešit otázky finanční náročnosti projektu, 

dokonalého proorganizování, ale i skutečného zájmu žen ve screeningovém věku. 

Pilotní projekt musí především ověřit přínos v návštěvnosti žen v celoplošném 

screeningu nádorů prsu v České republice.  
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