
VĚNUJTE PÉČI SVÝM PRSŮM,
ZDRAVÍ A KRÁSA NEJSOU 

SAMOZŘEJMOSTÍ

Záleží vám na vašem zdraví a kráse?
Nepodceňujte nebezpečí  
onemocnění rakoviny prsu!
Přijďte k nám na preventivní vyšetření.
Objednejte se ještě dnes.



Oddělení mamární diagnostiky Radiologické kli-
niky Fakultní nemocnice Olomouc patří do sítě 
akreditovaných mamografických center v České 
republice a už od roku 2002 provádí screeningová 
vyšetření prsů. Cílem prevence je včasný záchyt 
onemocnění a jeho okamžitá léčba. K diagnostice 
nádorů prsu využíváme veškeré dostupné vyšet-
řovací metody.

Objednat se můžete na telefonním čísle: 
585 854 736

Nespornou výhodou našeho pracoviště je kom-
plexní péče spočívající v přímém napojení na dal-
ší pracoviště nemocnice. V praxi to znamená, že 
průměrná doba od diagnostiky nádoru k zahájení 
chirurgické nebo onkologické léčby je 14 dnů.

ORDINAČNÍ DOBA
NAŠEHO CENTRA:

PONDĚLÍ – ÚTERÝ 
7:00 – 18:00 hodin

STŘEDA – PÁTEK 
7:00 – 15:30 hodin



BEZPLATNÉ SCREENINGOVÉ MAMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ 
HRAZENÉ ZE ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ:

•  pro ženy ve věku 45 let a více
•  pravidelné kontroly ve dvouletých intervalech
•   nutná žádanka na screeningovou mamografii od praktického  

lékaře, gynekologa nebo lékaře mamologické poradny

SCREENINGOVÉ MAMOGRAFICKÉ VYŠETŘENÍ  
PRO ŽENY SAMOPLÁTKYNĚ:

•   pro ženy ve věku 40-44 let
•    pro ženy, které nesplňují dvouletý interval od posledního mamografického vyšetření
•   úhrada mamografického vyšetření ve výši 778 Kč
•   případné doplňující ultrazvukové vyšetření provedeme zdarma
•   pro ženy ve věku do 40 let provedeme preventivní ultrazvukové vyšetření za úhradu 317 Kč

DALŠÍ DIAGNOSTICKÉ METODY, KTERÉ POUŽÍVÁME:

•   ultrasonografické vyšetření prsů
•   magnetická rezonance prsů
•   biopsie prsů kontrolovaná ultrazvukem
•   biopsie prsů kontrolovaná mamograficky (vakuová biopsie)
•   punkce tenkou jehlou kontrolovaná ultrazvukem - u pacientek s cystami prsů
•   duktografie - zobrazení mlékovodů pod mamografickou kontrolou
•   lokalizace nehmatných útvarů před chirurgickým řešením

Vyšetření provádíme pomocí 
nejmodernější plně digitalizované 
technologie, hlavní výhodou je vý-
razně snížená dávka rentgenového 
záření (tzv. měkké rentgenové  
záření) a tedy i podstatně menší 
zátěž pro váš organismus.
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