TISKOVÁ ZPRÁVA NEMOCNICE BLANSKO

Nemocnici Blansko bylo prodlouženo osvědčení k provádění mamárního screeningu

Na základě rozhodnutí Komise Ministerstva zdravotnictví pro screening nádoru prsu byla
radiodiagnostickému oddělení Nemocnice Blansko v závěru roku 2013 prodloužena platnost
Osvědčení o splnění podmínek k provádění mamárního screeningu.
V listopadu 2013 proběhla na radiodiagnostickém pracovišti kontrola prim. MUDr. Bartoňkovou
z Masarykova onkologického ústavu v Brně (koordinátorkou Komise odborníků pro mamární
diagnostiku pro Jihomoravský kraj). Ta byla s blanenským pracovištěm velice spokojena a ohodnotila
jej na výbornou.
Každé centrum musí pro získání či prodloužení osvědčení k provádění mamárního screeningu splnit
několik podmínek. Jedná se zejména o počet vyšetřených pacientek za rok (musí být větší než 5 000),
dále vybavení pracoviště kvalitní technikou, personální vybavení vzdělanými atestovanými lékaři a
radiologickými asistentkami s praxí v oboru mamodiagnostiky (s dokladem o kontinuálním vzdělávání
pracovníků) a v neposlední řadě musí splnit kritéria kvality. Právě v těchto kritériích dosahuje blanenské
centrum v posledních letech vynikajících výsledků. Tři roky po sobě na základě celorepublikového
hodnocení indikátorů kvality získala Nemocnice Blansko 1. místo mezi všemi centry v republice, což je
obrovským úspěchem a výsledkem velké píle všech zaměstnanců radiodiagnostického oddělení pod
vedením paní primářky MUDr. Dany Kolmačkové.
Reakreditace k provádění mamografického screeningu je Nemocnici Blansko udělena na další 3 roky,
tedy do konce roku 2016.
Využijte možnost absolvovat mamografické vyšetření v Nemocnici Blansko. Právě pravidelné vyšetření
odhalí i počáteční stádia onemocnění. Při včasné diagnostice nádoru může být vyléčeno až 92 %
pacientek. Objednat se k mamografickému vyšetření můžete na bezplatné lince 800 149 485
v pracovních dnech od 7.00 do 15.30 hodin. Zde vám rádi odpovíme na všechny vaše dotazy týkající se
vyšetření. Mamografické vyšetření je naprosto bezbolestné, nezabere víc jak půl hodiny vašeho času.
Garantujeme objednací dobu maximálně 2 – 3 týdny. Odnesete si výsledek jak pro vašeho praktického
lékaře, tak i gynekologa, a to ihned po vyšetření. Vyšetření v blanenské nemocnici je komplexní včetně
ultrazvuku, který se v případě potřeby provádí ihned bez zbytečného čekání.
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