TISKOVÁ ZPRÁVA NEMOCNICE BLANSKO
V Nemocnici Blansko se bojovalo za zdravá prsa. Již po sedmé.
Ve středu 26. září 2018 proběhla na radiodiagnostickém oddělení Nemocnice Blansko již po
sedmé preventivní akce zaměřená na boj s rakovinou prsu. Od 7.30 hodin ráno do téměř 18
hodin se mohly ženy pod věkovou hranicí 45 let nechat v blanenské nemocnici zcela
bezplatně vyšetřit, a to ultrazvukem, mamografickým vyšetřením nebo kombinací obou
vyšetřovacích metod. Tuto možnost využilo a bylo v tento den vyšetřeno celkem 87 žen.
U 35 žen bylo provedeno mamografické vyšetření, 73 žen absolvovalo vyšetření
ultrazvukem. Šesti ženám byla doporučena návštěva mamární poradny oddělení
jednodenní péče v Nemocnici Blansko, kam byly tyto ženy dále předány k dalšímu
sledování. Ve dvou případech bude vyšetření doplněno o odběr vzorku a následné
histologické vyšetření.
Hlavním cílem letošní akce byla kromě provedení vlastního vyšetření především
motivace mladých žen k pravidelné péči o svá prsa. Poprvé vyšetřené ženy obdržely
instruktážní DVD a byly poučeny o nutnosti pravidelného samovyšetření, ale i smyslu
preventivních vyšetření pomocí zobrazovacích metod jako je ultrazvuk nebo mamograf.
Na úterní preventivní akci se podílely 3 lékařky blanenského centra pro screeningovou
mamografii se specializací, 6 radiologických asistentek a celý kolektiv radiodiagnostického
oddělení Nemocnice Blansko, který souběžně dokázal pokrýt běžný provoz oddělení během
celého dne. Za jejich mimořádné pracovní nasazení i realizaci takto smysluplné a potřebné
akce jim patří obrovské poděkování. Patří ale i všem ženám, které v úterý do blanenské
nemocnice přišly a za svá zdravá prsa „bojovaly“.
Pravidelné mamografické vyšetření dokáže odhalit i počáteční stadia onemocnění a při
včasném odhalení nádoru může být vyléčeno až 95 % pacientek! Využijte možnost
absolvovat mamografické/ultrazvukové vyšetření v Nemocnici Blansko. Naše pracoviště je
zahrnuto v síti akreditovaných center, jejichž činnost je průběžně monitorována a
kontrolována.
Akce proběhla ve spolupráci s www.zdravaprsa.cz. AVON poukázky v hodnotě 200,- Kč jsou
stále k vyžádání na tel. Lince: 800 180 880 a mají platnost do 30.11.2018. Naše úsilí
podporují i zdravotní pojišťovny, které ženám pod věkovou hranící 45 let na preventivní
vyšetření prsu přispívají částkou od 300 do 500 korun.
Naše centrum nabízí volnou kapacitu k objednání, a to na telefonním čísle: 516 838 185,
popřípadě na bezplatné lince 800 149 485.
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