TISKOVÁ ZPRÁVA NEMOCNICE BLANSKO
Nemocnice Blansko bojuje již podruhé za zdravá prsa
Nemocnice Blansko bojuje již 2. rokem proti rakovině prsu v rámci iniciativy AVON
Pochod proti rakovině prsu. Letos se kampaň uskuteční v úterý 28.5.2013 od 13.00 do
16.00 hodin v prostorách blanenské nemocnice, konkrétně v přízemí spojovacího traktu
lůžkové a ambulantní části nemocnice (u laboratoří).
Návštěvníky čeká odborné poradenství k problematice rakoviny prsu, a to k diagnostice i k
léčbě. Na dotazy budou odpovídat lékaři radiodiagnostického oddělení s paní primářkou
MUDr. Danou Kolmačkovou. Protože v Nemocnici Blansko řešíme tuto diagnózu komplexně,
tj. od diagnostiky pomocí mamografu a ultrazvuku, tak i chirurgicky – prostřednictvím
oddělení jednodenní péče, bude přítomen i primář Jednodenní péče, MUDr. Stanislav Krejsta.
Stejně jako loni nebude chybět ukázka samovyšetření pomocí fantonů, kterou zajistí Klub
Diana Brno.
Zájemkyně si budou moci rezervovat poukázku na mamograf/ ultrazvukové vyšetření zdarma,
která jim v měsíci červenci přijde poštou. Stejně tak bude možnost využít organizovaného
autobusového svozu na Avon Pochod 2013 v Praze v sobotu 8.6.2013. Nebude chybět prodej
výrobků s růžovou stužkou, jejichž výtěžek putuje na boj proti rakovině prsu (bezplatná Avon
linka proti rakovině prsu 800 180 880, screeningový výzkum, dotování vyšetření prsu
v hodnotě 200,- Kč, aliance žen s rakovinou).
Bude možnost zakoupit si i letošní „růžová trička“, která slouží jako vstupenka na Avon
Pochod v Praze.
Nemocnice Blansko podporuje jako jedna z doprovodných „růžových akcí“ Avon Pochod
proto, že se naprosto ztotožňuje s myšlenkou bojovat s touto zákeřnou nemocí tou
nejúčinnější a přitom nejsnazší metodou – prevencí. V průběhu života onemocní každá
osmá žena rakovinou prsu! Jako jedno z 66 mamografických screeningových center ČR
můžeme potvrdit: nejlepším lékem na rakovinu prsu je její včasný záchyt!
Pravidelné mamografické vyšetření dokáže odhalit i počáteční stadia onemocnění a při včasném
odhalení nádoru může být vyléčeno až 92 % pacientek! Využijte možnost absolvovat mamografické
vyšetření v Nemocnici Blansko. Naše pracoviště je zahrnuto v síti akreditovaných center, jejichž
činnost je průběžně monitorována a kontrolována. Akreditované pracoviště musí splňovat přísné
podmínky a získat osvědčení o způsobilosti k provádění mamárního screeningu. V posledních 3 letech
bylo pracoviště Nemocnice Blansko vyhodnoceno jako nejlepší v celé ČR z hlediska kvality
screeningového programu.

V Blansku dne 6.5.2013
Bc. Kateřina Ostrá
Tisková mluvčí

