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Preventivní jaro: lékaři vyšetří ledviny i znaménka
	 Blanenská	nemocnice	se	dlouhodobě	zaměřuje	na	preventivní	akce	různého	charakteru.	
Letos	na	jaře	budou	moci	lidé	využít	hned	dvě	možnosti	bezplatného	vyšetření.	V	březnu	
půjde	o	vyšetření	ledvinných	funkcí	a	v	dubnu	o	kontrolu	mateřských	znamének.	

PREVENCE SELHÁNÍ LEDVIN
	 Na	druhý	březnový	čtvrtek	–	letos	9.	března	
–	 připadá	 Světový	 den	 ledvin.	 V	 tento	 den	 se	
mohou	 na	 nefrologické	 oddělení	 Nemocnice	
Blansko	bez	objednání	dostavit	všichni,	kteří	si	
chtějí	 nechat	 lékařem	 zkontrolovat	 ledvinné	
funkce.	 Přijte	 nalačno	 se	 vzorkem	 středního	
proudu	 ranní	 moči.	 Součástí	 vyšetření	 je	 také	
odběr	krve.	
	 Rizikoví	pacienti	následně	dostanou	doporu-
čení,	 jak	 dále	 postupovat.	 Při	 záchytu	 střední	

nebo	těžší	poruchy	funkce	ledvin	jsou	pozváni	
k	podrobnému	vyšetření	do	nefrologické	ambu-
lance.	 Při	 výskytu	 dalších	 rizikových	 faktorů		
je	 jim	 doporučena	 návštěva	 jiných	 specialistů	
(urolog,	 internista,	 diabetolog)	 či	 pravidelné	
sledování	u	praktických	lékařů.	
	 Chronické	 onemocnění	 ledvin	 může	 vést		
k	selhání	ledvin	a	nakonec	k	potřebě	podstoupit	
transplantaci	 nebo	 doživotní	 absolvování	 he-
modialýzy	 několikrát	 týdně.	 Selhávání	 ledvin	
není	v	počátečním	stadiu	 rozpoznatelné,	 pa-	
cienta	 nemusí	 bolet.	 Mezi	 první	 projevy	 patří	
krev	 a	 bílkovina	 v	 moči,	 otoky	 nohou,	 únava,	
vyšší	 krevní	 tlak.	 Včasná	 diagnostika	 může	
předejít	nenávratnému	poškození	ledvin.	

PREVENCE MELANOMU
	 Evropský	den	melanomu	připadá	na	konec	
května,	 nicméně	 v	 blanenské	 nemocnici	 se	
uskuteční	o	něco	dříve,	a	to	v	pondělí	24.	dubna	
2023.	 Lékařky	 budou	 v	 tento	 den	 bez	 objed-	
nání	 vyšetřovat	 mateřská	 znaménka	 pomocí	
manuálního	dermatoskopu	na	kožním	oddělení	
ve	4.	podlaží	lůžkové	části	nemocnice.	
	 „Pokud	 zachytíme	 podezřelý	 útvar,	 objed-	
náme	pacienta	k	potřebnému	zákroku	k	nám	na	
kožní	nebo	předáme	do	další	péče	chirurgům.	

Rizikovým	pacientům	doporučíme,	aby	vyšet-
ření	absolvovali	pravidelně	v	určitém	intervalu,	
případně	 aby	 se	 objednali	 k	 vyšetření	 digitál-
ním	 dermatoskopem.	 Při	 kontrole	 se	 zaměřu-	
jeme	i	na	další	kožní	nádory	–	basaliomy,	spi-	
naliomy	 či	 na	 ostatní	 rizikové	 útvary,“	 popsa-	
la	vedoucí	 lékařka	kožního	oddělení	Petra	Vi-
dourková.	 Loni	 v	 tento	 den	 zavítalo	 na	 kožní	
oddělení	více	než	sto	osmdesát	zájemců.	
	 Lidé	 se	 mohou	 objednat	 také	 na	 kterýko-	
li	 jiný	 termín	 prostřednictvím	 recepce	 kožní-	
ho	 oddělení	 na	 tel.	 čísle	 516	 838	 365.	 Kromě	
preventivních	 prohlídek	 je	 důležité	 i	 samovy-
šetřování	 pacientů.	 Pokud	 nějaké	 znaménko		
začne	 rychle	 měnit	 tvar,	 je	 neohraničené,	 má	
nestejnoměrnou	 barvu,	 vypadá	 jako	 nepravi-	
delná	 hnědočerná	 kaňka,	 je	 třeba	 co	 nejdřív		
vyhledat	lékaře.	Včasný	zákrok	může	zachránit	
život.	
	 Pro	 upřesnění	 informací,	 včetně	 časového	
rozmezí	 v	 den	 každé	 akce,	 sledujte	 plakáty		
v	budově	nemocnice,	webové	stránky	nebo	Fa-
cebook	nemocnice.

Text i foto: Marie Kalová 
Vyšetření mateřských znamének 

manuálním dermatoskopem 

KULTURNÍ DŮM NA TĚCHOVĚ U BLANSKA
Sobota 25. 2. od 18:30 – Divadelní komedie BLBOVINY 
v podání Boskovických ochotníků.
Vstupné 150 Kč, předprodej v Hospůdce Na Točně na Těchově

Sobota 25. 3. od 20:00 – PLES HOSPŮDKY NA TOČNĚ 
– hraje kapela Propast. Kvalitní muzika, bohatá tombola a domácí kuchyně.
Vstupenky s místenkou už prodáváme u nás v hospůdce. Cena vstupenky s místenkou je 220 Kč. 

Nabízíme zimní vinný punč s kousky ovoce, svařené víno a další teplé alko i nealko nápoje
Na čepu je Hauskrecht, Bernard, Starobrno Medium a Bitr

Rezervace na tel. 724 266 931 nebo na e-mailu: jana.skotak@seznam.cz, www.hospudkatechov.cz


