








gnóze po léèbì pùvodnì nehmatných (TI) a pokroèilejších (1'2- symptomatických žen, <> které navíc peèuje ještì klinik, nebo•
3) karcinomù prsu. i ta samotná je navíc nedostateèná ke krytí všech nákladù na
Klinické vyšetøení asymptomatických žen a vedení dato- screeningovou mammografii.
vého auditu jsou ovšem nedílnou souèástí screeningového
programu. Pro dosažení optimálních výsledkù screeningo- Pilotní projekt prokazuje proveditelnost koncepce mam-
vého programu musí obì èinnosti provádìt jednotka integro- márního screeningu založenou na fungování jednotek
vané mammární diagnostiky (JIMD), akreditované speciali- integrované mammární diagnostiky èi specializovaných
zované centrum mammodiagnostiky èi jakkoli chceme akreditovaných mamodiagnostických pracoviš• a ukazu-
pracovištì naplòující tuto funkci nazývat. Náklady nemohou je také v reálných èíslech a proporcích efektivitu tohoto
být pokryty pouze èástkou urèenou na rutinní mammografii postupu.
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