
Informační kampaň
statutárního města Brna,

která si klade za cíl zvýšit povědomí 
široké veřejnosti nejen

o rakovině prsu a zdůraznit 
důležitost prevence 

v boji s tímto nejčastějším
onkologickým onemocněním

u českých žen.

říjen 2022

Říjen je měsícem boje 
proti rakovině prsu

a podpory žen
s touto nemocí.

Každá
cca 10. žena

v ČR má
rakovinu

prsu 

Nejbližší screeningová
centra v Jihomoravském kraji:

• EUC Mamocentrum Brno (Rooseveltova 6, Brno)
• FN Brno – pracoviště Porodnice – Mamodiagnostické 

oddělení (Obilní trh 11, Brno)
• FEMMA, s.r.o. – Mamografické pracoviště (Viniční 235, 

Brno)
• Masarykův onkologický ústav – Oddělení radiologie 

(Žlutý kopec 7, Brno)
• Nemocnice Blansko – Radiodiagnostické oddělení 

(Sadová 33, Blansko)
• Nemocnice Kyjov – Mamografie (Strážovská 1247, 

Kyjov)
• Nemocnice Znojmo – Oddělení radiologické

a zobrazovacích metod (MUDr. Jana Janského 11, 
Znojmo)

• Poliklinika Břeclav – Mammocentrum (Bří. Mrštíků 
2708/38, Břeclav)

Více informací naleznete na www.mamo.cz.

Máme pro vás jednu dobrou
a jednu špatnou zprávu:

Špatná zpráva:
Stále se zvyšuje počet nádorů prsu,

které jsou diagnostikovány.

Dobrá zpráva:
Díky včasnému záchytu,

výborné zdravotní péči a možnostem,
se zvyšuje šance na přežití nemoci.

JE TŘEBA ALE PŘIJÍT VČAS!!!
SAMOVYŠETŘOVAT A NEBÁT SE JÍT K LÉKAŘI.

SAMOVYŠETŘENÍ
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„Růžová je barva boje proti rakovině prsu a říjen je měsíc 
věnovaný tomuto boji, proto růžová vede. Raději používám, 
že bojujeme za zdravá prsa. V České republice bylo za
20 let screeningového programu (preventivních vyšetření 
prsů pomocí mamografu) zachráněno víc než 50 tisíc 
životů. Nepodceňujte prevenci, neodkládejte ji, zachraňuje 
život.“

Mgr. Štěpánka Pokorná
ředitelka společnosti Aliance žen s rakovinou prsu

Dodržujte zásady zdravého životního stylu
a provádějte samovyšetření

Samovyšetření má nezastupitelnou roli v jakémkoliv 
věku. Bohužel v prsu bývají i nehmatná nádorová 
ložiska, ta však nelze při samovyšetření odhalit. 
Nejlepším řešením a péčí o sebe sama je kombinace 
Samovyšetřování a pravidelného docházení na 
preventivní vyšetření – mamografii jednou za 2 roky.
V České republice bylo založeno první screeningové 
centrum v roce 2003. Nyní je jich 73 po celé republice.
Díky screeningovým centrům se podařilo snížit 
úmrtnost na toto onemocnění o 30 %.
Česká republika je unikátní v Evropě tím, že není 
stanovena horní věková hranice pro screeningová 
vyšetření.

Záštitu nad kampaní Brno narůžovo převzal
Mgr. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna.

Odborné texty připravil Masarykův onkologický ústav.

Pořadatel:

Odborný garant:

Partneři:

zdravi.brno.cz

Pro všechny ženy

Pro ženy, které si nahmataly bulku v prsu, nebo má
jejich lékař podezření na onkologické onemocnění.
Pro ženy, které si chtějí preventivně nechat vyšetřit 
prsa.

Jak se objednat?

Váš praktický lékař nebo gynekolog Vám vystaví
žádanku. Objednáte se do nejbližšího screeningového 
centra. Seznam center najdete na www.mamo.cz.

CO MŮŽETE PRO SEBE UDĚLAT?

PRO KOHO JSOU SCREENINGOVÁ CENTRA?

Platí vyšetření zdravotní pojišťovna?

Od 45. roku věku má každá žena nárok na proplacené 
vyšetření mamografem, a to jednou za 2 roky.
Do 45. roku věku si je hradí každá pacientka sama.
Je vyšetřována ultrazvukem. Většinou stačí vyšetření 
zobrazovací metodou jednou za 2 roky.

Mamografie je speciální rentgenová metoda používaná 
pro vyšetření prsu. Při mamografickém vyšetření je prs 
ozařován. Toto záření není ale nikterak silné, je 
podobné intenzity, jako byste letěli letadlem z Prahy
do New Yorku.
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