
Odborná pracovná skupina pre zabezpečenie kvality mamografických   

pracovísk Komisie MZ SR pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, 

radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne 

    

Odborná pracovná skupina zameraná na zabezpečenie kvality na 

mamografických preventívnych a diagnostických pracoviskách bola vytvorená vo 

februári 2016. Vznik pracovnej skupiny bol podmienený plnením úloh Komisie MZSR 

pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a nukleárnej 

medicíne. Jednou z mnohých úloh Komisie je podieľať sa na tvorbe národných 

rádiologických štandardov a na overovaní dodržiavania týchto štandardov v praxi 

rádiologických pracovísk.  

Pracovná skupina začala svoju činnosť hneď po jej vytvorení, kedy členovia 

pracovnej skupiny v roku 2016 pripravili podklady pre previerku kvality 

mamografických pracovísk podľa European guidelines for quality assurance in breast 

cancer screening and diagnosis (4. vydanie). 

Následne v rámci projektu MZ preverili členovia Odbornej pracovnej skupiny 

pre zabezpečenie kvality mamografických pracovísk pod vedením doc. RNDr. 

Martiny Horváthovej, PhD. 13 mamografických pracovísk, ktoré zaslaním vstupného 

dotazníka prejavili záujem o vykonávanie skríningovej mamografie. Výsledky projektu 

jasne ukázali, že na Slovensku sú viaceré mamografické pracoviská schopné  

realizovať skríningové a diagnostické mamografické vyšetrenia na európskej úrovni. 

V roku 2018 dalo MZSR podnet na  vypracovanie ŠDTP v rádiológii. Odborná 

pracovná skupina zameraná na zabezpečenie kvality na mamografických 

pracoviskách sa zapojila do tejto iniciatívy a spolupodieľala sa na vytvorení ŠDTP – 

Skríningová mamografia. Rovnako v tomto roku Pracovná skupina  pripravila  obsah 

vstupnej previerky mamografických pracovísk, záznamový protokol pre verifikáciu  

vstupných previerok mamografických pracovísk, ako i vstupný dotazník pre 

mamografické pracoviská, ktoré mali záujem byť zaradené do siete skríningových 

mamografických pracovísk. Tieto požiadavky sú súčasťou  vypracovaného ŠDTP  - 

skríningová mamografia, časť „Kritériá a indikátory pre výber pracovísk pre výkon 

mamografického skríningu v SR“.   

V roku 2019 hlavná odborníčka MZ pre rádiológiu doc. et doc. MUDr. Viera 

Lehotská, PhD. a Odborná pracovná skupina zameraná na zabezpečenie kvality na 

mamografických pracoviskách obdržali vstupný dotazník od 43 mamografických 

pracovísk so žiadosťou o preverenie a vstup do mamografického skríningu. 9 

pracovísk bolo z preverovania vyradených, nakoľko nespĺňali základné požiadavky, 

zvyšné pracoviská boli Odbornou pracovnou skupinou navštívené a preverené. Po 

zadefinovaní škálovej stupnice uverejnenej v ŠDTP bolo následne podľa aktuálnych 

kritérií a indikátorov pre výber pracovísk na výkon mamografického skríningu 



preverených opakovane 28 pracovísk. 16 z týchto pracovísk splnilo požadované 

kritériá a boli zaradené do siete skríningových mamografických pracovísk Slovenska. 

Mamografický skríning na Slovensku bol spustený 3.9.2019. 

 

 

predseda Odbornej pracovnej skupiny: 

doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. 

 

členovia: 

doc. et doc. MUDr. Viera Lehotská, PhD. 

MUDr. Alena Kállayová  

Mgr. Gyurkovics Peter 

Doc. RNDr. Denisa Nikodemová, PhD. 

MUDr. Katarína Mlyneková 

RNDr. Klára Gebeová, PhD. 

 

Dôležité linky: 

https://www.health.gov.sk/?komisia-pre-radiodiagnostiku 

https://www.standardnepostupy.sk/standardy-radiologia/ 

https://www.health.gov.sk/?rok-prevencie-skriningove-mamograficke-pracoviska 

 

Vypracovali: 

doc. RNDr. Martina Horváthová, PhD. 

MUDr. Alena Kállayová 
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