TISKOVÁ ZPRÁVA NEMOCNICE BLANSKO
Boj za zdravá prsa 2015 v Nemocnici Blansko
Stejně jako předchozí tři roky, i letos bude blanenská nemocnice „bojovat“ za zdravá prsa. Na
radiodiagnostickém oddělení Nemocnice Blansko, které je akreditováno pro mamární screening,
proběhne v pondělí 23. listopadu 2015 od 7.30 do 17.30 hodin „boj za zdravá prsa“.
V České republice je každoročně diagnostikováno více než 6 000 nových případů onemocnění, dva
tisíce žen s touto diagnózou ročně zemře. Karcinom prsu je na prvním místě mezi příčinami úmrtí ve
věkové kategorii 20 – 54 let! Karcinom prsu je přitom velice dobře léčitelný (až 92 % pacientek se zcela
vyléčí) – pokud je však nádor odhalen včas.
Nemocnice Blansko realizuje tuto akci již čtvrtým rokem 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 ze 70
mamografických screeningových center ČR můžeme potvrdit: nejlepším lékem na rakovinu prsu
je její včasný záchyt!
Pro koho je akce určena?
V České republice hradí zdravotní pojišťovny preventivní vyšetření prsu ženám od 45 let věku. Akce
Nemocnice Blansko je proto zaměřena na ženy pod touto věkovou hranicí, tj. do 44 let.
Co vás čeká?
Na vyšetření se nebude objednávat.
Předem je nutné zajistit si na bezplatném tel. č. 800 180 880 poukázku AVON, kterou Liga proti
rakovině přispívá na preventivní vyšetření částkou 200,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou poukazu a skutečnou
cenou provedeného vyšetření hradí Nemocnice Blansko, tzn. vyšetření bude pro ženy zcela zdarma.
Po vyplnění základního dotazníku bude dle indikace lékařek provedeno ultrazvukové nebo
mamografické vyšetření (případně kombinace obojího). Po ukončení vyšetření obdrží ženy tištěný
výsledek s případným doporučením. Od 10 – 14 hodin bude možná i konzultace v mamární poradně na
oddělení jednodenní péče (prim. MUDr. Stanislav Krejsta).
Prvně vyšetřené ženy obdrží instruktážní DVD k samovyšetření prsou.
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 5.11.2015
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