
Vážení kolegové,

ve  většině  screenigových  mamárních  center  v České  republice  zaznamenáváme  bohužel
v posledních měsících pokles žen, které jsou vyšetřeny screeningovou mamografií. Je to na
vrub  nepodložených  a  nevědeckých  informací,  které  se  stále  častěji  v posledních  letech
objevují  v různých  médiích,  především  na  internetu.  Odrazují  ženy  od  mamografického
vyšetření  s upozorněním na údajně velkou dávku při  vyšetření  a doporučují  jiné  metody,
které k včasnému záchytu rakoviny prsu nevedou. V českých médiích byla na konci roku 2017
citována studie kolek vu francouzských autorů, která zpochybňuje význam organizovaného
mamografického screeningu v Nizozemsku. Tato studie, která vychází pouze z obecných údajů
o  zátěži  populace  zhoubnými  nádory  a  nemá  k dispozici  individuální  data  pacientek,  je
v příkrém  rozporu  s ostatními  studiemi  v Evropě  i  v samotném  Nizozemsku.  Po  svém
zveřejnění  vyvolala  řadu reakcí  předních  evropských odborníků,  kteří  se věnují  včasnému
záchytu  a  epidemiologii  zhoubných  nádorů  prsu.  Český  mamární  screening  naprosto
respektuje  Inicia vu  Evropské  komise  k rakovině  prsu,  která  k problema ce  mamografie
vydala pro evropské státy stanovisko a doporučení.  Předpokladem úspěšného mamárního
screeningu  je  vysoká  účast  žen  na  základě  důvěry  v přínos  mamografického  vyšetření.
Chceme  touto  cestou  poprosit  o  Vaši  spolupráci.  Na  našich  webových  stránkách
(www.mammacentrumolomouc.cz, záložka „o nás“ - „ke stažení“) jsou ke stažení soubory,
které lze jednoduše vy sknout  a dát do Vašich ordinací. Informují ženy o mamografickém
vyšetření, o mýtech, které se kolem mamografického vyšetření nejčastěji objevují, reagují na
články  o  nebezpečnos  mamografie,  které  se  objevily  v  poslední  době.  Je  to  pro  nás
možnost, jak oslovit ty ženy, které k nám do centra vůbec nepřijdou. Ženy, které se k nám
dostaví, obvykle s mamografickým vyšetřením souhlasí. 

Posíláme také pozvánku pro zdravotní sestry z Vašich ordinací na vzdělávací akci věnovanou
screeningu  a  současným možnostem léčby  rakoviny  prsu  včetně  onkoplas ckých výkonů.
Akce je pořádaná MAMMACENTREM Olomouc  24.5. 2018  od 14 hod v BEA centru Olomouc.

Děkujeme za spolupráci. 

S pozdravem  Dana Houserková, vedoucí lékař MAMMACENTRA Olomouc 


