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STOLMAT
sortimentem pfiekvapíme 

MUDr. Tamara Jurajdová sepisuje zprávu z koÏního vy‰etfiení.

Odbûr krve je také souãástí vy‰etfiení.

Vznik nádorÛ ovlivÀuje napfi. koufiení,
sloÏení potravy, nadmûrn˘ pfiíjem soli,
z neovlivniteln˘ch faktorÛ pak napfi. gene-
tická predispozice ãi vûk. Od roku 1995
dochází ke stabilizaci úmrtnosti pfiede-
v‰ím díky nov˘m léãebn˘m metodám
a zachycení nádorového onemocnûní v ra-
ném stádiu. Stále je v‰ak v âeské republi-
ce velmi vysok˘ podíl pacientÛ, u kter˘ch
je nádorové onemocnûní diagnostikováno
aÏ ve stádiu pokroãilém.

Vãasné zachycení poãátku nádorové-
ho onemocnûní dává pacientovi vy‰‰í
‰ance na úspû‰nou léãbu. Pokud chcete
i vy pro své zdraví a klidn˘ spánek nû-

co udûlat, zajdûte si na preventivní vy-
‰etfiení do nového onkologického pro-
gramu v Nemocnici Blansko. Jak tako-
vé vy‰etfiení probíhá a co v‰e se pfii nûm
bude dít?

Po objednání na konkrétní den a hodinu
si vás sestfiiãka vyzvedne v ãekárnû a ab-
solvujete komplexní klinické vy‰etfiení
onkologem. Zde je kromû sepsané rodinné
anamnézy provedeno vy‰etfiení EKG,
zmûfiení krevního tlaku, pulsu, vy‰etfiení
koneãníku, ‰ikovná sestfiiãka vám odebere
krev na ‰iroké vy‰etfiení vãetnû vybran˘ch
tumorov˘ch markerÛ, odevzdáte pfiinese-
né vzorky moãi a stolice. Sestfiiãka vás 

mi pfiíjemn˘ a rychl˘. Zaji‰tûné parková-
ní v areálu nemocnice je samozfiejmostí. 

Vyhotovená zpráva se v‰emi v˘sledky
je vám zaslána doporuãenû âeskou po‰tou
nejpozdûji do tfií t˘dnÛ nebo si ji mÛÏete
vyzvednout osobnû v Nemocnici Blansko.
V pfiípadû pozitivního v˘sledku se o vás
pracovníci Nemocnice Blansko postarají
a probûhnou dal‰í vy‰etfiení, která jsou jiÏ
hrazená ze zdravotního poji‰tûní. 

Preventivní onkologick˘ program mÛ-
Ïete vûnovat i jako dárek formou dárkové-
ho poukazu. Cena je 4 500 Kã, více 
informací na www.nemobk.cz nebo na tel.
722 062 438.

Text a foto: Renata Kuncová Polická

osobnû doprovodí i na
dal‰í pracovi‰tû, kde
probûhne bûhem mÏi-
ku ultrazvuk bfiicha,
rentgen plic a u Ïen
ultrazvuk prsou. Po
skonãení vy‰etfiení si
vás sestfiiãka zavede
na koÏní vy‰etfiení za-
mûfiené na prevenci
melanomu. 

Celá náv‰tûva on-
kologického preven-
tivního programu 
trvá dvû hodiny, ve‰-
ker˘ personál je vel-

Onkologická prevence 
v Nemocnici Blansko

Z hlediska epidemiologie zhoubn˘ch nádorÛ patfií âeská repub-
lika k nejzatíÏenûj‰ím státÛm Evropy i svûta. Roãnû se diagnosti-
kuje pfies 500 nov˘ch pfiípadÛ onemocnûní na 100 tisíc obyvatel,
úmrtnost ãiní více neÏ 262 úmrtí na 100 tisíc obyvatel.


