
MAMMÁRNE
CENTRUM
KOMPLEXNÁ
STAROSTLIVOSŤ O PRSNÍKY



MAMMÁRNE CENTRUM Nemocnice Svet zdravia Michalovce 
zabezpečuje komplexnú onkologickú liečbu 

zhubných nádorov prsníkov.

Medicínski špecialisti
Tím odborníkov, ktorí sa zúčastňujú na diagnostike  
a na terapii, tvoria onkogynekológ, chirurg, rádioterapeut, 
radiačný onkológ, klinický onkológ.

Individuálny liečebný plán
Po absolvovaní konzultácie dostane každá pacientka 
individuálny návrh liečebného postupu a ďalšej 
starostlivosti.

Krátke čakacie lehoty na zákrok
Naším cieľom je minimalizovať čas, ktorý uplynie  
od stanovenia diagnózy do začiatku adekvátnej liečby.

Vysoký štandard izieb
Ponúkame služby hotelového štandardu. Izby sú  
maximálne 2-posteľové, každá izba má vlastné sociálne 
zariadenie, WiFi pripojenie na internet, televízor.  
Nadštandardné izby, ktoré sú za príplatok, sú navyše 
vybavené chladničkou, mikrovlnou rúrou, rýchlovarnou 
kanvicou.



DIAGNOSTIKA
 Všetky vyšetrovacie metódy na jednom mieste: 

   digitálna mamografia                ultrasonografia
   magnetická rezonancia

 Ihlová biopsia pod ultrazvukovou kontrolou po miestnom znecitlivení

 Diagnostika sentinelovej (strážnej) uzliny priamo počas zákroku, 
 vďaka spolupráci s laboratórnym pracoviskom patológie Alfa Medical
 Košice, s možnosťou rýchlej histológie počas samotnej operácie

LIEČBA
 Chemoterapia

 Biologická liečba

 Imunoterapia

 Hormonálna liečba

 Externá rádioterapia

 Aplikácia rádioaktívneho technécia v oddelení
 nukleárnej medicíny v Michalovciach

 Podávanie krvných derivátov



OPERAČNÝ ZÁKROK
 Limitovaná chirurgia, to znamená prsník zachovávajúci výkon 

 s možnosťou rýchlej peroperačnej histológie

 Odstránenie sentinelovej (strážnej) uzliny

 Radikálne operácie prsníka

HOSPITALIZÁCIA
 Hotelový štandard 

 Izby sú maximálne 2-posteľové

 Vlastné sociálne zariadenie

 WiFi pripojenie na internet

 Televízor

 Nadštandardné izby, ktoré sú za príplatok, sú navyše vybavené 
 chladničkou, mikrovlnou rúrou, rýchlovarnou kanvicou



ONKOKOMISIA
Predpokladom úspešnej liečby sú konzultácie našich odborníkov 
o zdravotnom stave onkologických pacientok. Všetci sú tak informovaní, 
čo umožňuje zaujať stanovisko k navrhnutej liečbe a personalizovať  
liečebný plán. Tím odborníkov tvoria onkogynekológ, chirurg,  
rádioterapeut, radiačný a klinický onkológ.

ČO JE DOBRÉ VEDIEŤ
 Nie každý nález na prsníku musí byť zhubný

 Čím skôr sa rakovina prsníka odhalí, tým optimistickejšie sú vyhliadky
 na jej vyliečenie (nezanedbávajte samovyšetrenie prsníkov)

 Vyšetrenie aj hospitalizáciu hradí poisťovňa

 Na vyšetrenie sa môžete sa objednať aj priamo, ako samoplatca

 Nárok na ultrasonografické vyšetrenie prsníkov máte 1-krát 
 za dva roky

 Nárok na mamografické vyšetrenie máte 1-krát za dva roky 
 od veku 40 rokov



O VAŠE ZDRAVIE SA STARÁ ODBORNÝ 
TÍM ŠPECIALISTOV

Pondelok, utorok, streda: Nemocnica Michalovce, Špitálska 2, 
  pavilón A, 2. poschodie

Štvrtok: Nemocnica Michalovce, Duklianska 6, 2. poschodie

Pondelok 08.00 – 15.30 hod. MUDr. Jana Dudičová

Utorok 08.00 – 15.30 hod. MUDr. Jana Dudičová, MUDr. Ján Bujňák PhD.

Streda 08.00 – 15.30 hod. MUDr. Ján Bujňák, PhD.

Štvrtok 07.30 – 15.30 hod. MUDr. Bohdan Koziak

Piatok 12.30 – 15.30 hod. MUDr. Jana Dudičová, MUDr. Ján Bujňák PhD.

ORDINAČNÉ HODINY

TELEFONICKÉ OBJEDNÁVKY:
Nemocnica Michalovce, Špitálska 2: 

  056/641 6820, 0918 926 516

Nemocnica Michalovce, Duklianska 6: 
  056/641 6825

MUDr. Bohdan KoziakMUDr. Jana Dudičová MUDr. Ján Bujňák, PhD.


