NOVĚ

Od 1. 8. 2016

Poradna pro nemoci
mléčné žlázy v Nemocnici PRIVAMED
Poradna je určena pro:

Lékařka:
MUDr. Monika Černá, Ph.D.

1. Preventivní péči
»» Při výskytu karcinomu (-ů) prsu v blízkém přímém příbuzenstvu
»» Při současném výskytu karcinomu prsu a gynekologických nádorů v rodině
»» Při výskytu četných zhoubných onemocnění v rodině
»» Pro bezpříznakové ženy s denzní (hutnou) nepřehlednou žlázou ve fertilním věku
»» Při dlouhodobé hormonální léčbě (hormonální antikoncepce, hormonální stimulace,
po IVF, dlouhodobá HRT perimenopauzálně)
»» Pro ženy po estetických prsních operacích (redukční /modelační operace,
augmentace, včetně implantátů)
»» Při výskytu genetické mutace BRCA 1,2 v rodině či u pacientky – nosičky mutací
»» Po opakovaných zánětech mléčné žlázy
»» Zajištění mamologického vyšetření žen před plánovanou estetickou prsní operací
na plastické chirurgii (redukční, modelační, augmentace) s následným převzetím
do péče
2. Léčebnou a dispenzární péči
»» Při výskytu cyst, fibrózně cystické mastopatie
»» Při nálezu benigních (nezhoubných) nádorů včetně možnosti operačního řešení
»» Vyšetření žen s příznaky – bolesti prsů, kožní změny, včetně změn v oblasti dvorce
a bradavky, výtoky z bradavky, při nálezu „bulky“ – komplexní diagnostika, plánování
léčby v součinnosti s pacientkou
»» Převzetí pacientek po chirurgické i onkologické léčbě karcinomu prsu, po operacích
pro benigní léze (mastopatie, fibroadenomy, papilomy)
3. Vyšetření mužů s prsní problematikou

Nabízíme:
»» Vyšetření po předchozím telefonickém objednání u sestry – přidělený konkrétní
datum a čas, zkrácení čekacích doby bez přeplněné čekárny
»» Diskrétní jednání
»» Profesionální a individuální přístup s dostatečným časovým prostorem na pacientku
»» Vysoká profesní odbornost zdravotnického personálu
»» Klidné a příjemné prostředí ambulance
»» Bezprostřední návaznost klinického vyšetření na zobrazovací metodu
(sonografie, mamografie)
»» Návaznost na onkologii, genetiku, plastickou chirurgii
»» Vyšetření je plně hrazeno ze zdravotního pojištění.
Přijímáme pacienty těchto zdravotních pojišťoven: 111, 201, 205, 207, 211.

Poradnu najdete
v Centru jednodenní
chirurgie a ortopedie
Nemocnice PRIVAMED.

Objednáváme
již nyní na TEL.:

377 182 523

Více informací o aktuálních novinkách v Nemocnici Privamed získáte
na webových stránkách nemocnice www.privamed.cz,
popř. na Facebookových stránkách nemocnice
Městská nemocnice Privamed v Plzni.

