RADIOLOGICKÁ KLINIKA
ODDĚLENÍ MAMÁRNÍ DIAGNOSTIKY
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc
budova T, u vjezdu do areálu FN Olomouc
na I. P. Pavlova
tel.: 588 444 736 / 588 444 730
e-mail: mamografie@fnol.cz
web: mamografie.fnol.cz
ORDINAČNÍ DOBA NAŠEHO CENTRA:
pondělí – úterý: 7:00 – 18:00 hodin
středa – pátek: 7:00 – 15:30 hodin
Fm-L009-040-RTG-007(v1)

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.

Screeningové mamografické vyšetření
pro ženy samoplátkyně ve věku 40-44 let
pro ženy ve věku 45 let a více je vyšetření jednou
za 2 roky hrazeno ze zdravotního pojištění, je
nutné mít s sebou žádanku od praktického lékaře,
gynekologa nebo lékaře mamologické poradny
akceptujeme i žádanky vystavené na jiná pracoviště
dvouletý interval preventivního vyšetření hlídáme
za vás

FN Olomouc je akreditované mamografické
centrum

pro samoplátkyně je možné vyšetření absolvovat
i v kratším než dvouletém intervalu

screeningová vyšetření prsů provádíme od roku
2002

případné doplňující ultrazvukové vyšetření
provádíme ZDARMA

jako jediní v Olomouckém kraji používáme 3D
mamograf
k diagnostice využíváme nejmodernější plně
digitalizované technologie a veškeré dostupné
vyšetřovací metody
naší hlavní výhodou je přímá návaznost na
specializovaná pracoviště a komplexní následná
péče v případě nálezu (zahájení léčby do 14 dní)

OBJEDNAT SE MŮŽETE:
telefonicky: 588 444 736 / 588 444 730
e-mailem: mamografie@fnol.cz
osobně: na recepci našeho oddělení

Výhodou námi používané plně digitalizované
technologie je výrazně snížená dávka rentgenového
záření (tzv. měkké rentgenové záření) a tedy
i podstatně menší zátěž pro váš organismus.

Ultrazvukové vyšetření
provádíme pro ženy samoplátkyně do 40 let
Aktuální ceny uvedených vyšetření najdete
na mamografie.fnol.cz

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
odstraňování benigních útvarů z prsu
pod ultrazvukovou kontrolou

