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Nejmodernější mamodiagnostické centrum

v chomutovské nemocnici
pacientů a jejich blízkých, ale i zaměstnanců.
Nově jsou barevně odlišeny jednotlivé ošetřovny s označníky přímo na podlaze, což pacientkám usnadňuje orientaci v chomutovském
mamodiagnostickém centru.
Chomutovské mamodiagnostické centrum registruje ročně již čtrnáct tisíc mamografických
vyšetření. Během dvanácti let počet vyšetření
vzrostl na téměř šestinásobek, proto Krajská
zdravotní, a. s., zakoupila druhý mamograf
za 12,05 milionu Kč, 3,1 milionu Kč z této částky pokryly vlastní zdroje společnosti. Ústecký
kraj stavební úpravy podpořil 6 miliony Kč,
na pořízení mamografu v hodnotě 3,69 milionu Kč získala Krajská zdravotní dotaci ze státního rozpočtu od Ministerstva zdravotnictví

číslo 5 / 2017
Vydala:
Krajská zdravotní, a. s.
Ústí nad Labem
IČ: 25488627
Příloha časopisu INFOLISTY
vychází v nákladu 5 500 ks.
Neprodejné
Evidenční číslo MK ČR E 15118
ISSN 1803-1072
Adresa redakce:
Sociální péče 3316/12 A
401 13 Ústí nad Labem
Kontakty:
tel.: 477 111 111
fax: 472 774 286
e-mail: infolistykz@kzcr.eu
Redakční rada:
Předseda:
Ing. Petr Fiala
Členové:
Ing. Vojtěch Krump
Ing. Eva Urbanová
Mgr. Ivo Chrástecký
Mgr. Anna-Marie Malá
Mgr. Markéta Svobodová
Mgr. Kateřina Vágnerová
Mgr. Šárka Gregušová
Mgr. Danuše Tomášková
Mgr. Alena Boková
Odborná supervize:
MUDr. Aleš Chodacki
MUDr. Jiří Mrázek, MHA

Primářka MUDr. Dagmar Kollertová představuje nový mamograf

Krajská zdravotní, a. s., otevřela v chomutovské nemocnici počátkem měsíce
června tohoto roku nejnovější a nejmodernější mamodiagnostické centrum v Ústeckém kraji. Pacientkám z jihozápadního regionu Ústeckého kraje a přilehlé
oblasti se tak otevřelo zdravotnické pracoviště, které odpovídá standardům zdravotnictví 21. století. Mamodiagnostické centrum se přestěhovalo z nevyhovujících prostor 2. nadzemního podlaží do zrekonstruovaných třikrát větších prostor
4. nadzemního podlaží budovy B chomutovské nemocnice. Nové prostory přispěly k celkové kultivaci mamodiagnostického pracoviště, a to nejen ve prospěch

Poradna ultrazvukového vyšetření
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Ordinace diagnostického vyšetření

Fotografie:
Není-li uvedeno jinak, jsou fotografie
použity z archivů jednotlivých
nemocnic KZ, a. s.
Za obsahovou správnost příspěvků
plně odpovídají uvedení autoři.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravě tohoto vydání.

Příjem pacientek
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České republiky, která činí 2,95 miliony Kč.
Dalších 400 tisíc Kč za vybavení zaplatila
Krajská zdravotní. Všechny uvedené částky
jsou včetně DPH.
Chomutovské Mamodiagnostické centrum
Krajské zdravotní, a. s., splňuje podmínky
Věstníku Ministerstva zdravotnictví České
republiky. Je držitelem rozhodnutí ministra
zdravotnictví o zařazení centra do programu
Ministerstva zdravotnictví České republiky
screening nádorů prsu.

Čekárna v nových prostorách nabízí pacientkám lepší komfort při čekání
na vyšetření
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Vyšetření prsů v mamodiagnostickém centru
Vyšetřování prsů probíhá ve dvou základních vyšetřovacích liniích, které se
od sebe nepatrně liší, a to ve screeningovém (preventivním) nebo diagnostickém
módu.

MG

UZ

Obraz karcinomu prsu na MG a na UZ vyšetření (duktální karcinom)
Screeningový mamografický program
je preventivní mamografické vyšetřování vzhledem k nádorovému onemocnění prsu bezpříznakových žen. ZP
hradí vyšetření od 45 let věku jednou
za dva roky, na vlastní žádost lze vyšetření provést po roce nebo i u mladších
žen, ale pouze za přímou úhradu. Ženám mladším 40 let provádíme preventivně pouze UZ vyšetření.
Diagnostické vyšetřování se provádí
u žen, které mají nejméně jeden klinický příznak nádorového onemocnění
prsu (nejčastěji hmatnou rezistenci)
a celý vyšetřovací proces je v tomto případě hrazen ZP. Základním vyšetřením
je již od 40 let věku mamografie, která
následně bývá doplněna UZ vyšetřením. U mladších žen je postup opačný,
začínáme UZ vyšetřením a eventuálně
doplňujeme mamografii.
Častou a veřejností i zdravotníky hodně diskutovanou otázkou bývá výběr
vyšetřovací metody – zda mamografii
či UZ – a mnohdy i starší ženy vyžadují ve screeningu provedení pouze
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která je dnes díky moderním digitálním přístrojům snížena na minimum,
je mnohonásobně vykompenzována
diagnostickým benefitem. UZ se doplňuje již jen k dohledání změny v přesně stanovené lokalizaci, hlavně kvůli
následně prováděné biopsii. UZ vyšetření jako preventivní lze akceptovat
pouze u žen mladších 45 let, u kterých
jsou prsní žlázy objemnější a na mamografii hůře přehledné a riziko karcinomu prsu je ještě malé.
Další, již cíleně indikovanou vyšetřovací metodou je duktografie, při které je
kontrastní látkou nastříknut secernující vývod (většinou s krvavou sekrecí)
a následně je provedena mamografie.
Neinvazivní metodou, kterou zatím
na našem pracovišti neprovádíme,
je magnetická rezonance prsů, která
slouží k detailnějšímu vyhledávání
drobných nebo vícečetných maligních

Efekt plošného zavedení screeningu karcinomu prsu je
dobře patrný na grafu monitorujícím incidenci a mortalitu
tohoto onemocnění.

MG

UZ

Příklad karcinomu prsu, který je na MG jasně patrný a na UZ méně nápadný
(mucinózní karcinom)
sonografického vyšetření v domnění,
že neradiační metoda má stejný diagnostický přínos. Opak je ale pravdou.
Existují nádorové změny (mikrokalcifikace, distorze nebo změna denzity žlázy), které jsou zobrazitelné
pouze na mamografii. Radiační zátěž,

ložisek nebo k odlišení pooperační jizvy od patologického ložiska.
Invazivní vyšetření, která slouží k bioptickému ověření podezřelého ložiska,
na našem pracovišti provádíme a jejich popis je součástí samostatného
sdělení.

Screeningové mamografické pracoviště v chomutovské nemocnici funguje od r. 2004, kdy
navázalo na dlouhodobou tradici mamografického vyšetřování na RDG oddělení s počátkem
v 80. letech minulého století. Hlavním úkolem
screeningového vyšetřování je záchyt malignit
v prsu v počátečním stadiu, kdy ještě nejsou
vyjádřeny klinické příznaky vč. palpačního
nálezu. Ve fázi klinické manifestace nejméně
jednoho příznaku nádoru prsu již vyšetřování
nespadá do screeningového programu.
Od doby udělení akreditace bylo ve screeningu vyšetřeno kolem 43 000 žen, u kterých bylo
provedeno 130 000 mamografií a 9 500 UZ vyšetření. Během této doby jsme u podezřelých
nálezů provedli kolem 700 biopsií a zachytili
620 malignit, což odpovídá detekční míře 4,7.
Ze souboru zachycených karcinomů bylo cca
7,5 % ca in situ. Ostatní karcinomy byly invazivní, z nich bylo kolem 30 % karcinomů minimálních a kolem 75 % s negativními uzlinami
v axile.
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Intervence v oblasti prsu

Přechod na elektronické objednávání a komunikaci přinesl řadu výhod

V oblasti prsu se provádí několik různých intervenčních zákroků, které slouží k diagnostickému a někdy i terapeutickému
účelu. Na našem pracovišti provádíme intervenční výkony pod UZ kontrolou.

PUNKCE SILNĚJŠÍ JEHLOU
Punkce cystických útvarů silnější jehlou slouží
k odsátí obsahu, které může mít diagnostický
(cytologie) nebo terapeutický (odsátí objemné
cysty) význam.

PUNKČNÍ (CORE-CUT) BIOPSIE
Provádí se bioptickým dělem, odebírají se vzorky z ložiska pro histologické vyšetření.

VAKUOVÁ BIOPSIE
Provádí se mamotomem, cílem je získat větší množství většího objemu vzorků k histologii. Vzorky jsou z místa odběru odsávány a odpadá
opakované vytahování a zavádění jehly.

LOKALIZACE LOŽISEK DRÁTKEM
Těsně před parciálním operačním výkonem se
k nehmatným lézím zavádí tenký drátek pro
snadnou lokalizaci ložiska chirurgem.

Jaké výhody přineslo nahrazení telefonického objednávání našich klientů a pacientů elektronickou formou? To je otázka,
kterou si snad položil každý. Pokud jde o komunikaci a přechod z papírové, respektive telefonické formy na elektronickou
výměnu dat, jistě přinese řadu výhod i naší společnosti. Za zmínku stojí především přesnost přenášených dat, zpřehlednění a zrychlení evidence, možnost rychlého dohledání dokladů v případě potřeby, sdílení informací s klienty, reporting
a publikování na webu nebo na intranetu. Ve všech těchto případech to pro nás jako pro zdravotníky, a hlavně pro naše
klienty – pacienty znamená obrovskou časovou úsporu, snížení nákladů a zvýšení kvality poskytovaných služeb. Čas takto „ušetřený“ může věnovat zdravotník komunikaci s pacientem přímo face to face či své jiné odborné činnosti a práci,
na kterou má kvalifikaci.
Pacient využívající tohoto způsobu komunikace a objednávání ví, na čem je, může si vybrat termín, má čas si vše řádně rozmyslet.
V telefonické komunikaci se prodlužuje čas
dohadování, kdy a jaký termín je volný a čas
trávený u telefonu je často zbytečně dlouhý.
Koneckonců takto efektivně k elektronickému objednávání přistoupilo, a i nadále
přistupuje spousta subjektů, kde je později
nutná přímá osobní komunikace z jakéhokoli důvodu. Namátkou – OSSZ, Policie ČR,
magistráty měst, dopravní inspektoráty atd.
V Krajské zdravotní, a. s., standardně používáme elektronických dokladů. Pokud jde
o skladové provozy, naši pracovníci mají
k dispozici doklady, jako jsou číselníky položek, objednávky zboží v tzv. NEOS (nemocniční elektronický objednávací systém),
avízo o příjmu, potvrzení příjmu, avízo o dodávce, stavy zásob nebo pohyby zboží v lékárnách a další.
Filozofií Krajské zdravotní, a. s., jakožto profesionálního poskytovatele komplexních
zdravotnických služeb, bude jistě celková
automatizace-elektronizace všech procesů, což je v dnešní době v podstatě skoro nezbytné. Elektronické informace se
dají využít i pro další účely – nabízí se například dohledatelnost léků, všech typů materiálu apod.
Přínos potřebných údajů, které mohou naši manažeři využít pro své rozhodování, je součástí těchto systémů. V případě
dohledatelnosti léků či materiálu jsme schopni sledovat i údaje jako jsou výrobní čísla, datum výroby, datum trvanlivosti,
případně číslo šarže. Tento druh efektivní dohledatelnosti, přehlednosti a preciznosti se následně týká i objednání pacienta a eliminace chyb při komunikaci s pacientem atp.
Úspory i návratnost investic do elektronického objednávání jsou jistě nesporné. Díky časovým úsporám a výraznému snížení chybovosti v našich podmínkách se k návratnosti tohoto druhu investic nejspíše mohou vyjádřit ekonomové, ale zavedení elektronické výměny dat celkově přispěje ke zvyšování kvality a snižování nákladů, přičemž je vždy nezbytné klást
velký důraz na zabezpečení přenášených dat.
Na závěr ale nesmíme opomenout přínos elektronické komunikace pro ochranu životního prostředí, též ale nesmíme nikdy
zapomínat na to, že péči o pacienta – po použití veškeré podpůrné elektroniky – vždy zajišťuje lékařský a zdravotnický
personál.
Odkaz na elektronické objednávání najdou pacientky na

www.kzcr.eu/cv/mamo
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Nádorová onemocnění
Vývoj incidence nádorů prsu u žen v České republice 1977–2014

NÁDORY PRSU
Nádory prsu se vyskytují především u žen nad 40 let (50 %
nemocných je diagnostikováno ve věku 53–73 let, střední
věk je 62 let).
Jedním z klíčových faktorů pro dobrou prognózu onemocnění je jeho včasný záchyt, trend podílu časných stadií je dlouhodobě rostoucí a v posledních letech dosáhl 70–73 %,
z nemalé části díky probíhajícímu screeningu tohoto onemocnění.

Zhoubná buňka rakoviny prsu v elektronovém mikroskopu

Věková struktura pacientek

Nejvýznamnější onkologickou diagnózou ženské části populace je zhoubný novotvar prsu. Trend incidence tohoto onemocnění je setrvale rostoucí, v roce 2014 bylo u českých žen
nově diagnostikováno 7 008 nádorů prsu, což je 130,9 případů na 100 tisíc žen (NZIS report 9/16).
Zhoubný novotvar prsu v ČR je u žen druhou nejčastější onkologickou příčinou smrti (mortalita lehce klesá).

Ložisko zhoubného nádoru prsu na mamografickém
snímku

Hlášená onemocnění zhoubnými novotvary prsu
v roce 2009 (DG MKN-10 C50)
Celá ČR
Ústecký kraj

Ústecký kraj

5 975
482

Hlášená onemocnění zhoubnými
novotvary prsu v roce 2014
(DG MKN-10 C50)
Celá ČR

8

7 008

Počet obyvatel

Specifická úmrtnost absolutně

Rok

Celkem

Muži

Ženy

Rok

Celkem

Muži

Ženy

2000

826 992

405 535

421 457

2000

8 773

4 456

4 317

2005

822 977

403 542

419 435

2005

8 951

4 542

4 409

2009

836 198

412 526

423 602

2009

8 897

4 631

4 266

2011

828 595

408 979

419 616

2011

8 841

4 474

4 367

2013

825 120

408 504

417 338

2013

9 277

4 720

4 557
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Přínos screeningových testů
MAMOGRAFICKÁ CENTRA V ÚSTECKÉM
KRAJI

Hlavním přínosem screeningových testů je zlepšení prognózy onemocnění,
možnost méně radikální (zpravidla lacinější) a přitom účinnější léčby.
V současné době existují rozsáhlé vědecké důkazy o účinnosti screeningových
programů:
»» rakoviny děložního čípku,
»» rakoviny prsu,
»» rakoviny tlustého střeva a konečníku.

SCREENINGOVÁ MAMOGRAFIE

Ultrazvukové vyšetření lze provést také
u žen nad 40, resp. 45 let v mezidobí
mezi dvěma screeningovými mamografiemi za přímou úhradu (tj. např.
plán: screening mamografie, za 12 měsíců placený UZ, za 12 měsíců screening MG).
Výjimku tvoří ženy zatížené RA, (mají
genetické vyšetření či dispenzarizaci).

Mamodiagnostické centrum – Radiodiagnostické oddělení Krajské zdravotní, a. s.
– Nemocnice Chomutov, o. z., od roku 2005
Další centra:
–– Ústí nad Labem
–– Děčín
–– Bílina

Mamodiagnostické centrum Nemocnice Chomutov

Ovládací konzole mamografu
stávajícího mamodiagnostického
centra v Chomutově

Provádí se kdykoli, na jakémkoliv MG
pracovišti v ČR, není omezení věkem
či jiné. Radiolog je však zodpovědný
za výtěžnost vyšetření (tj. zobrazovací
metodu první volby – MG, UZ, MR prsů
– volí podle odhadu výtěžnosti vyšetření).

Vyšetření na mamografu
v Mamodiagnostickém centru
Nemocnice Chomutov

SCREENINGOVÁ MAMOGRAFIE
Screeningová mamografie je hrazena
ze zdravotního pojištění:
–– ženě bez klinického podezření
na nádor prsu,
–– ve věku nad 45 let (výjimka poj.
207),
–– ve dvouletém intervalu (poslední
provedená MG před 2 lety – ZP interval dost přísně sledují),
–– pokud má rtg. žádanku na screeningovou mamografii.

PREVENTIVNÍ ULTRAZVUK –
SAMOPLÁTKYNĚ
Vyšetření ultrazvukem slouží jako prevence u žen do 40. roku věku, pak by
již měl být v rámci prevence proveden
mamograf (ženy ve věku 40–45 let
jako samoplátkyně).
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UZ obraz duktálního karcinomu prsu

DIAGNOSTICKÁ MAMOGRAFIE
Diagnostická MG – přesně vymezené
indikace:
–– klinické příznaky onem. ca prsu
(hmatný útvar, deformace prsu, vtažení nebo lymfedém kůže, vtažení
mamily, krvavá sekrece z mamily),
–– k diagnostické mamografii je nutné
doporučení odborného lékaře.
Diagnostická mamografie
Je indikována u žen symptomatických
– tj. u žen s hmatnou rezistencí, která
je podezřelá z tumoru, nebo i při jiných
klinických známkách onemocnění
prsu.

Splňuje podmínky Věstníku Ministerstva zdravotnictví České republiky.
Je držitelem Rozhodnutí ministra zdravotnictví o zařazení centra do programu
Ministerstva zdravotnictví České republiky screening nádorů prsu.
Počty vyšetření preventivní mamografie
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

2004

IX.

X.

XI.

XII.

270

431

564

451

1 716

531

513

421

6 265

2005

559

545

477

532

526

605

446

569

541

2006

585

521

421

415

471

511

388

485

454

544

590

415

5 800

2007

625

580

634

573

585

788

365

526

504

1 046

959

594

7 779

2008

827

687

682

850

695

785

692

409

825

772

668

568

8 460

2009

732

732

821

742

705

776

2 018

424

772

724

555

579

7 780

2010

623

757

904

1 034

962

990

607

765

1 033

897

846

626

10 044

2011

861

856

945

939

1 191 1 009

690

835

872

930

874

626

10 628

2012

784

927

1 077 1 105

998

1 054 1 028 1 332 1 244

800

12 313

1 005 1 002 1 113 1 138 1 142 1 202 1 369 1 317

805

12 960

938

1 026

2013 1 043

919

905

2014 1 404

974

752

725

1 481 1 406 1 177

918

13 802

1 366

813

750

1 258 1 343 1 232

775

13 075

2016 1 276 1 318 1 328 1 079 1 259 1 261

754

986

1 281 1 321 1 289

943

14 095

1 261 1 036 1 305 1 363

2015 1 274 1 263 1 031 1 224

2017

954

846

1 282 1 349 1 080 1 277

POČTY VYŠETŘENÍ ULTRAZVUKEM
V součtu uvedeno – preventivní sonografie, ultrazvuk jako
doplnění ke screeningové mamografii, diagnostické sonomamo.
Detail stávajícího mamografu
v Mamodiagnostickém centru
v Nemocnici Chomutov

–– Za 5 let (2008–2012) provedeno celkem 10 466 ultrazvukových vyšetření prsou.
–– V období 2013–2016 (4 roky) provedeno celkem
8 272 UZ prsů.

–– V roce 2013 po mediální kampani nárůst počtu samoplátkyň, bez kampaní je stagnace poptávky (nejen) ultrazvukového vyšetření.
–– Každoročně od 15. 8. do 30. 11. jsme zapojeni do akce
Avon – ženy ženám (týká se i preventivní MG).
–– Provádíme rovněž bioptické výkony prsu pod UZ, předoperační, předléčebné značení ložiska lokalizátorem
(r. 2016 – 74 biopsií s maligním výsledkem, 18 s B výsledkem).
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Mamodiagnostické centrum Nemocnice Chomutov
MAMOGRAF – 2011

NOVÝ MAMOGRAF – 2017

––
––
––
––

––
––
––
––
––
––

digitální přístroj „Planmed“
rok výroby 2011
instalace 19. 12. 2011
plánováno vyšetřit za 8 let
100 000 pacientek
–– vyšší efektivita v dlouhodobém
horizontu životnosti přístroje
–– nulové náklady za výnosy
–– okamžité zobrazení snímku
na popisovací stanici umožňuje
vyšší počet vyšetření za jednotku
času

přístroj „Planmed Clarity™“
rok výroby 2017
instalace 4.–6. dubna 2017
digitální mamografický systém
vyspělé zobrazovací metody
velký detektor s amorfním
křemíkem
–– vynikající ergonomické inovace jak
pro uživatele, tak pro pacienta
–– uživatelské rozhraní založené
na dotykové obrazovce Intuitive
Clarity Flow

ULTRAZVUKOVÝ PŘÍSTROJ – 2013
––
––
––
––

přístroj „Sonix Touch“
rok výroby 2013
instalace 12. září 2013
plánováno vyšetřit za 8 let
20 000 pacientek
–– špičkový obraz – vyspělé
zobrazovací módy
–– Sonic GPS – navádění cílených
biopsií z libovolného směru

Redakce Statimu děkuje MUDr. Dagmar Kollertové, primářce Radiodiagnostického oddělení
Nemocnice Chomutov, o. z., a Mgr. Anně-Marii Malé, hlavní sestře Nemocnice Chomutov, o. z.,
za spolupráci při vzniku této odborné přílohy.
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