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Zasklívací systém

ZASKLÍVÁNÍ LODÎIÍ 
A BALKÓNÒ

Zasklení sníÏí nejen hluk, 
ale i spotfiebu energie a funguje 
i jako úãinné zabezpeãení bytu.

tel.: 775 904 110

Bezplatné zamûfiení a kalkulace!
MOÎNOSTI NÁKUPU NA SPLÁTKY!

Nabízíme práci praktické lékařky v ordinaci PL  
v Adamově na částečný i plný úvazek. 
Výhodné pracovní a finanční podmínky, benefity a další 
výhody. Od června 2020 akreditované pracoviště, možnost 
práce i pro neatestované. 
Kontakt: be.ma@centrum.cz, tel.: 778 493 740.

Nabízíme k pronájmu prostor pro účely 
provádění masáží. 
Prostor je v lékařském zařízení. Možnost doporučování klientů. 
Pomůcky, včetně stolu vlastní. Kontakt: be.ma@centrum.cz, tel.: 778 493 740.

Zdravotnické zařízení v Adamově (AZZA) MUDr. Bartáková, 
PhD. příjmá nové pojištěnce. Pravidelné preventivní pro-
hlídky, krátké objednací termíny, vlídná péče, vstřícná se-
střička. Objednejte se na tel. č. 516 446 315

www.smelcovna.cz
e-mail: arboretum@smelcovna.cz

Arboretum ·melcovna 
Boskovice

* od 15. bfiezna prodej rostlin, zemin, kÛry, hnojiv
a jin˘ch potfieb pro va‰i zahradu za akãní ceny

* projekce, realizace a údrÏba zahrad

tel.: 737 475 290, 732 940 763

MĚSTSKÉ 
KULTURNÍ STŘEDISKO 
LETOVICE, příspěvková organizace

26. března – KLÍČE NA NEDĚLI
(spolek Háta Praha)

27. března – JAZZ NYC TRIO 
(Šmoldas, Nussbaum, Anderson) – CZ/USA 

28. dubna – KDYŽ SE ZHASNE 
(Langmajer, Nálepková, Kuklová, Šmoldas)

Nová 71/1, 
679 61 

Letovice
okres Blansko

telefon:
516 474 422
www.mks-letovice.cz   /   e-mail: info@mks-letovice.cz

Pacienty vyšetří v Nemocnici Blansko nový mamograf
	 Pro	včasné	odhalení	patologických,	
zejména	 nádorových	 změn	 na	 prsu,	
poslouží	nový	mamografický	přístroj,	
který	pořídila	Nemocnice	Blansko	na	
radiodiagnostické	oddělení.	Jeho	pro-
voz	 byl	 slavnostně	 zahájen	 v	 pátek		
14.	února	2020,	a	to	za	přítomnosti	ve-
dení	 nemocnice,	 vedení	 Města	 Blan-
ska	 a	 zaměstnanců	 nemocnice,	 kteří	
tak	 měli	 možnost	 novou	 technologii	
vidět	mezi	prvními.
	 Nový	přístroj	nahradil	zařízení,	které	
Nemocnice	Blansko	používala	již	deset	
let.	Důvodem	jeho	pořízení	byla	ta	sku-
tečnost,	 že	 původní	 přístroj	 jevil	 již		

výběrové	řízení,	ve	kterém	byl	vysou-
těžen	přístroj	splňující	kritéria	vyhláš-
ky	 o	 mamárním	 screeningu	 v	 ceně		
4	mil.	korun.	V	závěru	roku	2019	byl	
přístroj	 nainstalován	 do	 stávající	 vy-
šetřovny,	 kde	 byly	 provedeny	 nutné	
stavební	 úpravy.	 Od	 druhého	 týdne	
měsíce	 ledna	 2020	 je	 celé	 mamogra-
fické	pracoviště	opět	v	provozu.	
	 Jelikož	 se	 technologie	 neustále	 vy-	
víjí,	 nový	 mamograf	 pořídí	 přesnější	
snímky.	Mimo	jiné	slouží	i	k	cílenému	
odběru	histologických	vzorků	z	poten-
ciálně	problematického	ložiska	v	prsu.	
Pacienty	bylo	nutné	odesílat	 k	 tomuto	

zákroku	mimo	nemocnici	na	jiné	akre-
ditované	 pracoviště.	 S	 pořízením	 no-	
vého	 mamografu	 bude	 oproti	 před-	
chozímu	 období	 možné	 veškerá	 po-	
třebná	 vyšetření	 provést	 v	 Nemocnici	
Blansko.	 Instalací	 nového	 mamografu	
je	 Nemocnice	 Blansko	 zařazena	 mezi		
65	 pracoviš	 mamárního	 screeningu		
v	České	republice.
	 Ročně	 mamografické	 pracoviště	
blanenské	 nemocnice	 vyšetří	 kolem	
6000	 screeningových	 mamografií,		
tj.	 časný	 záchyt	 patologických	 změn		
u	 bezpříznakových	 žen.	 Dalších	 ne-	
celých	600	vyšetření	je	tzv.	diagnos-

tických,	 tj.	 těch	 pacientů,	 kteří	 jsou	
bu	 sledovaní	 se	 zjištěným	 onemoc-
něním	 prsu,	 nebo	 ti,	 kteří	 přicházejí		
k	vyšetření	s	tím,	že	mají	nějaké	potí-
že	s	prsy.	A	to	se	netýká	jen	žen,	ale		
i	mužů.
	 Prevence	 je	 velmi	důležitá	 –	 včasný	
záchyt	 onemocnění	 výrazně	 zvyšuje	
šanci	 na	 uzdravení.	 Ženám	 nad	 pěta-	
čtyřicet	 let	 zdravotní	 pojišovny	 hradí	
screeningové	 –	 preventivní	 mamogra-	
fické	vyšetření	prsu	každé	dva	roky.	

Text: Bc. Kateřina Ostrá 
(redakčně zkráceno)

Foto: Renata Kuncová Polická     
výrazné	 známky	 opo-
třebení	 a	 nefunkčnos-	
ti	 některých	 součástí		
a	 současně	 končila	 je-	
ho	 servisní	 podpora.	
Původní	 přístroj	 sice	
při	 pravidelných	 kont-
rolách	splňoval	veškeré	
radiační	i	další	technic-
ké	 podmínky,	 z	 po-	
hledu	zákona	byl	však	
na	 hranici	 existence.		
Z	těchto	důvodů	se	ve-
dení	 nemocnice	 roz-
hodlo	 mamograf	 vy-
měnit.
	 Na	 sklonku	 léta	
roku	 2019	 proběhlo	


