TISKOVÁ ZPRÁVA NEMOCNICE BLANSKO
Preventivní onkologický program v Nemocnici Blansko startuje
Preventivní onkologický program je novinka, kterou Nemocnice Blansko nabízí. Zahrnuje
komplexní klinické vyšetření onkologem s podrobnou anamnézou a spektrum laboratorních,
rentgenových a ultrazvukových vyšetření se zaměřením na záchyt nejčastějších nádorových
onemocnění. Tato vyšetření nabízí blanenská nemocnice svým klientům „pod jednou střechou“, a
to v rámci jedné návštěvy. Návštěva trvá maximálně 2 hodiny.
Pro koho je program určen?
Vyšetření je určeno jak pro subjektivně zdravého člověka, který žádné potíže nepociťuje, ale rád by se
nechal tzv. "proklepnout", tak pro pokrevní příbuzné onkologického pacienta, kde je vždy zvýšené
riziko. Program je vhodný i pro maximálně pracovně vytížené lidi, kteří nemají čas trávit dlouhou dobu
u lékařů.
Co obsahuje balíček Preventivního onkologického programu?
- anamnéza s lékařem (je vhodné si předem připravit informace z rodinné anamnézy týkající se
onkologických onemocnění, případně jiných sledovaných onemocnění v rodině)
- EKG vyšetření
- změření krevního tlaku, pulsu
- odběry krve, vyšetření moče (zkumavka Vám bude zaslána poštou) – krevní obraz, kompletní
biochemie včetně jaterních a ledvinných funkcí, sedimentace, tukový metabolismus, CRP, řídící
hormon štítné žlázy TSH, tumorové markery
- test stolice na vyšetření skrytého krvácení (taktéž vám bude zasláno poštou)
- vyšetření konečníku
- rentgen plic (jestliže jste ho neměla za poslední rok)
- ultrazvuk břicha (ledviny, játra, slinivka, žlučník, žlučové cesty, močový měchýř, prostata, děloha,
vaječníky, slezina)
- ultrazvuk prsou (u žen)
- kožní vyšetření zaměřené na prevenci melanomu
Cena programu?
Cena balíčku je 4 500,- Kč. Je možné zakoupit i dárkový poukaz.
Kde nás najdete?
Ambulance se nachází v ambulantní chodbě v lůžkové části nemocnice ve 3. patře vpravo vedle
centrálního příjmu. Po dobu vyšetření vám zajistíme vyhrazené parkovací stání v areálu nemocnice.
Výsledek:
Vyhotovená zpráva včetně všech výsledků a vyhodnocení možných rizik Vám bude zaslána doporučeně
poštou na Vaši adresu nebo po domluvě lze i jinak.
V případě příznivého výsledku Vám současně doporučíme vhodný interval pro další preventivní
prohlídku. Pokud lékař zhodnotí průkaz rizikových změn, doporučíme Vám současně další postup, tzn.

doplňující vyšetření. V případě jakéhokoli pozitivního nálezu se samozřejmě o klienty postaráme.
V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat!
Kontakty:
e-mail: prevence@nemobk.cz
mobil: 722 062 438
Oficiálními tvářemi Preventivního onkologického programu v Nemocnici Blansko jsou zpěvačka
Tereza Kerndlová a brněnský fotbalista Petr Švancara. Oba si programem na vlastní kůži prošli a
oba vzkazují jedno: „Zdraví je nejcennější co máte! Přijďte včas!“.

V Blansku dne 10.2.2015
Bc. Kateřina Ostrá
tisková mluvčí
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