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Podporujete druhé v rozvoji nebo ve zkvalitnění života?

    Propojte se s klienty od kudkoliv
    Využijte svůj talent naplno
    Nebuďte na to sami

Online Business
Pojďte s dobou - buďte online

Learn More

#plán
#strategie

#marketing
www.lotusworld.cz/konzultace

info@lotusworld.cz

Konzultace Vám dá jasný směr, dodá jistotu, 
poskytne expertízu a pevnou půdu 

pro růst Vás i Vašeho podnikání.

LOTUSworld je tu pro Vás.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ 
STŘEDISKO LETOVICE, 
příspěvková organizace

Více informací na www.mks-letovice.cz

 8. 4. ANDĚLIKA  A  LASKAVEC
  (divadlo Rájec-Jestřebí)
 22. 4. E  CONVERSO (jazz)
 4. 5. KRASAVCI NA CHMELU
  (divadlo Praha)
 13. 5. VESELÁ  TROJKA 2022 Lambi plast servis s.r.o. 

www.plast-servis.cz
e-mail: lambiservis@post.cz

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!
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Preventivní onkologický program 
Nemocnice Blansko může zachránit život

Jedním z prvních, kdo se nechali preventivně vyšetřit  
v onkologické ambulanci, byl fotbalista Petr Švancara

	 V	únoru	jsme	si	připomněli	Světový	den	boje	proti	
rakovině.	Tato	nemoc	může	mít	i	dobrý	konec	–	dů-	
ležité	 je	však	přijít	k	 lékaři	v	časné	 fázi	onemocně-	
ní.	 Nemocnice	 Blansko	 nabízí	 komplexní	 vyšetření		
v	rámci	preventivního	onkologického	programu.
	 „Nádorové	onemocnění	v	počáteční	fázi	zpravidla	
nebolí	 a	 člověk	 nepociuje	 žádné	 zásadní	 zdravotní	
problémy.	Tak	se	často	stává,	že	pacient	přijde	k	vyšet-
ření	pozdě.	Následná	léčba	je	pak	zdlouhavá,	více	za-
těžující	 pro	 organismus	 a	 mnohdy	 méně	 úspěšná,“	
upozorňuje	lékařka	onkologické	ambulance	Nemoc-
nice	Blansko	Dagmar	Adámková	Krákorová.	„Zásad-
ní	je	proto	přijít	včas,“	dodává.
	 Tento	včasný	záchyt	může	zajistit	právě	preventivní	
onkologický	program.	V	ceně	osmi	tisíc	korun	je	za-
hrnuto	několik	dílčích	vyšetření,	která	proběhnou	bě-
hem	necelých	dvou	hodin	v	bezprostřední	návaznosti	
na	sebe,	což	ocení	zejména	pracovně	vytížené	osoby.	
	 Na	 tuto	 prohlídku	 se	 zájemci	 mohou	 objednávat		
na	telefonním	čísle	+420	722	062	438	nebo	e-mailu	
prevence@nemobk.cz.	Samotné	vyšetření	začíná		
v	 ambulanci	 klinické	 onkologie	 ve	 4.	 patře	 budovy		
A	(lůžkové	části	nemocnice),	do	které	se	vchází	přes	
recepci	kožního	oddělení.	Přesný	směr	určují	modré	
šipky	na	podlaze.	
	 Obsahem	komplexního	balíčku	je	kompletní	anam-
néza,	kdy	zkušený	onkolog	při	rozhovoru	zjišuje	ze-
jména	 informace,	 zda	 se	 v	 rodině	 vyskytují	 nějaká	
nádorová	onemocnění,	a	vyhodnotí	tak	možná	gene-

tická	rizika.	V	neposlední	řadě	také	zkoumá	zvýšená	
rizika	 pro	 civilizační	 choroby.	 Následuje	 kompletní	
klinické	vyšetření	onkologem.	Odběry	krve	pak	za-	
hrnují	sedimentaci,	krevní	obraz,	kompletní	bioche-
mické	vyšetření	včetně	jaterních	a	ledvinných	funkcí,	
tukový	 metabolismus,	 CRP,	 hormony	 štítné	 žlázy,	
vybrané	tumorové	markery	dle	pohlaví	a	věku	a	ně-
které	další	hodnoty.	Dále	jde	o	vyšetření	moče	a	stoli-
ce	na	skryté	krvácení.	Pacient	podstoupí	EKG	vyšet-
ření,	 měření	 krevního	 tlaku	 a	 pulsu,	 rentgen	 plic,	
ultrazvuk	celého	břicha	(játra,	žlučník,	žlučové	cesty,	
slinivka,	ledviny,	močový	měchýř),	ženy	mamografii	
nebo	ultrazvuk	prsou,	muži	ultrazvuk	varlat.	Nechybí	

vyšetření	znamének	kožním	specialistou	s	možností	
využití	digitálního	dermatoskopu.	
	 Závěrečná	 zpráva	 bývá	 hotova	 obvykle	 do	 týdne.	
„Při	příznivých	výsledcích	pacientovi	současně	dopo-
ručíme	vhodný	interval	pro	další	preventivní	prohlíd-
ku.	 V	 případě	 jakéhokoliv	 pozitivního	 nebo	 vysoce	
podezřelého	nálezu	 se	o	něj	 samozřejmě	postaráme		
a	proběhnou	v	rychlém	sledu	další	vyšetření,	již	hra-
zené	ze	zdravotního	pojištění,“	doplňuje	ředitelka	Ne-
mocnice	Blansko	Vladimíra	Danihelková.	
	 Mezi	 základní	 zásady	 prevence	 proti	 vzniku	 ná-	
dorů	patří	nekouřit	a	udržovat	 si	optimální	 tělesnou	
hmotnost.	 „Nezapomínejte	na	pohyb,	omezte	dobu	
strávenou	sezením.	Stravujte	se	zdravě,	omezte	alko-
hol.	Dbejte	na	odpočinek	a	zdravý	spánek.	Nevysta-
vujte	 se	 dlouhodobě	 přímému	 slunečnímu	 záření,	
v	létě	používejte	krémy	s	vysokým	UV	faktorem.	Je	
vhodné	nechat	děti	a	adolescenty	očkovat	proti	hepati-
tidě	B	a	lidskému	papilomaviru	(HPV),“	vyjmenovává	
lékařka	onkologické	ambulance.	 „Vnímejte	 své	 tělo.	
Když	cítíte,	že	je	něco	jinak	než	obvykle,	porate	se	
s	lékařem.	A	obtíže	řešte	včas.“	 Text: Marie Kalová

Foto: archiv Nemocnice Blansko 


