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Prvá špecializovaná nemocnica
na diagnostiku a liečbu nádorov
prsníka na Slovensku
Odporúčané mamografické
skríningové pracovisko

Medicínski špecialisti a prístrojové
vybavenie na európskej úrovni

Komplexná starostlivosť o klientky
na jednom mieste

Individuálny liečebný plán
pre každú pacientku
Jediné prsníkové centrum na Slovensku
zaradené do medzinárodnej siete
Breast Centres Network

Služby hotelového štandardu

RÝCHLA A PRESNÁ
DIAGNOSTIKA ZNAMENÁ
VÄČŠIE ŠANCE
NA ÚSPECH

Milé dámy,
som hrdý a šťastný, že mammacentrum sa stalo renomovaným
a vyhľadávaným pracoviskom pre slovenské pacientky.
Bolo vybudované podľa usmernení európskych odborných inštitúcií
a podľa vzoru podobných nemocníc vo svete.
V čom sú jeho prednosti? Je to predovšetkým diagnostika a komplexná
liečba nádorov prsníka na jednom mieste v čo najkratšom čase podľa
najnovších medicínskych poznatkov.
Realizuje sa na základe úzkej spolupráce jednotlivých medicínskych
špecialistov pri využití špičkového technického vybavenia.
Od roku 2011 narástol priemerný počet vykonaných operácií z 350
na 660 za rok (z toho 400 onkologických).

MUDr. Ivan Turčan, PhD.
námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť
TOP lekár 2019

ČO BY STE MALI VEDIEŤ?
Nie každý nález, ktorý objavíte, musí byť zhubný.
Rýchle rozhodnutie zväčšuje šance na vaše uzdravenie.
Nikdy nebolo jednoduchšie dostať sa na odborné vyšetrenie.
Navštívte svojho gynekológa, prípadne všeobecného lekára,
a vyžiadajte si výmenný lístok.
Vyšetrenie hradí poisťovňa.
Môžete sa objednať priamo u nás aj ako samoplatca.
Každý má právo vybrať si zdravotné zariadenie, v ktorom si
praje absolvovať odborné a diagnostické vyšetrenie.

1-krát za dva roky máte nárok na ultrasonografické
vyšetrenie prsníkov.
1-krát za dva roky od veku 40 rokov máte nárok
na mamografické vyšetrenie.

MAMMACENTRUM sv. AGÁTY – JEDNOTKA
V LIEČBE RAKOVINY PRSNÍKA NA SLOVENSKU
Diagnostika
Chirurgia
Onkológia
Onkogynekológia
Psychológ

DIAGNOSTICKÉ VÝKONY
Digitálna mamografia – skríningová a diagnostická
Ultrasonografia (vrátane peroperačnej sonografie nádorov)
Tenkoihlová biopsia
Hruboihlová biopsia
Duktografia
Vákuová mamotómia
Zavádzanie lokalizátorov k nehmatným léziám

AJ PROSTREDIE LIEČI

Ľudský prístup a nadštandardné vybavenie
bez rozdielu všetkým

O VAŠE ZDRAVIE SA STARÁ TÍM
ERUDOVANÝCH ODBORNÍKOV
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VZÁJOMNÁ DÔVERA A LIEČEBNÝ ÚSPECH
AKO VÝSLEDOK PODPORY CELÉHO
MEDICÍNSKEHO TÍMU
Medziodborová starostlivosť špecialistov v oblasti rádiodiagnostiky,
onkochirurgie, onkológie, plastickej chirurgie, onkogynekológie, patológie,
psychológie a anestéziológie

Primár – Onkochirurgia/Námestník pre liečebno-preventívnu starostlivosť
1

MUDr. Ivan Turčan, PhD.
Špecializácia: chirurgia, klinická onkológia
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Námestníčka pre ošetrovateľskú
starostlivosť
2

PhDr. Katarína Košíková
Primárka – Rádiológia
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MUDr. Marcela Beerová
Špecializácia: rádiológia
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MUDr. Csaba Tóth
Špecializácia: chirurgia,
plastická chirurgia
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MUDr. Ingrid Holbayová
Špecializácia: rádiológia
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MUDr. Etela Mišurová
Špecializácia: radiačná
onkológia, klinická onkológia

Zástupca námestníka LSP
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MUDr. Pavel Mikláš
Špecializácia: chirurgia
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MUDr. Zoltan Basti
Špecializácia: chirurgia
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MUDr. Eva Pritzová
Špecializácia: klinická onkológia
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MUDr. Alexandra Bieliková
Špecializácia: rádiológia

ZDRAVIE A SPOKOJNOSŤ
NAŠICH KLIENTOK SÚ PRE
NÁS PRVORADÉ

Alena Perončíková
74 rokov, Banská Bystrica

Začalo sa to tak, že som spadla a nevenovala som
tomu pozornosť. Mala som bolesti v rebrách, nádor
mi už narástol do 4 cm. Hneď ma sem prijali a do
mesiaca ma operovali. Tu je to všetko vynikajúco
zorganizované. Pobyt, liečba, všetko perfektne
nadväzovalo. Do dvoch dní som bola doma. Chodia
sem pacientky z celého Slovenska. A aj ja som
bola veľmi spokojná. Odbornosť, ľudský prístup,
ale tiež priestranné izby s polohovateľnou posteľou,
krásne obrazy v izbe. Ešte aj s vegetariánskou
stravou mi vyšli v ústrety. Ozaj odporúčam.

Henrieta Mazuchová
46 rokov, Banská Bystrica

Chodievala som pravidelne na preventívne kontroly,
keďže aj moja mama mala nádor na prsníku.
Len jeden rok som bola pracovne, s rodinou
zaneprázdnená, všetko malo prednosť, len zdravie
bolo stranou, a to sa mi stalo v ten rok osudným.
Nahmatala som si hrčku. Bolo to také vážne, že
som musela prísť o prsník. Rádioterapia, chemote
rapia, liečba trvala jeden rok. Celej rodine sa zmenil
život. Po roku som vďaka odborníkom z mammacentra naspäť v práci. A som aj opäť ich klientkou,
keďže som sa rozhodla pre rekonštrukciu prsníka.
Stretla som tu ústretový kolektív, promptný prístup,
ani na chvíľu neváham. Dôverujem im.

Anastasia Kuzminová
32 rokov, trojnásobná olympijská víťazka v biatlone
(2010, 2014, 2018)

Mammacentrum som vyhľadala už ako aktívna
mamička po tom, čo som si po roku a pol dojčenia
prvorodeného syna nahmatala hrčku. Samozrejme,
vystrašilo ma to, bolo to aj bolestivé. A urobila som
dobre. Stretla som sa tu s milým personálom, vytvorili mi takú príjemnú atmosféru, že moje obavy hneď
pominuli. Odmalička ma doma viedli k tomu, aby
sme sa o zdravie starali preventívne, a dnes ako
mama a športovkyňa na to veľmi dbám. Mammacentrum znamená pre mňa kvalitu, komfort, odbornosť, profesionalitu a úsmev.

400 000 €

15 000

na nové prístrojové
vybavenie za 10 rokov

diagnostických
vyšetrení ročne

5 000

vysoká spokojnosť
pacientov podľa
hodnotenia nemocníc

operácií za 10 rokov,
z toho 2 700 onkologických

NEMOCNICA ROKA 2019

KONTAKTY:
OBJEDNAJTE SA:
V MAMMACENTRE
sv. AGÁTY

Svet zdravia Mammacentrum sv. Agáty
Ul. T. Andrašovana 46, 974 01 Banská Bystrica
Recepcia: 048/4204 911
mammacentrum@svetzdravia.com
www.mammacentrum.sk

