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Odůvodnění:
Společnost AGEL Středomoravská nemocniční a.s. požádala přístrojovou
komisi o umístění nového mamografického RTG přístroje na detašovaném
pracovišti v Jeseníku, a to konkrétně v pronajatých prostorách Nemocnice
AGEL Jeseník. Zde by vzniklo specializované radiodiagnostické pracoviště
s možností poskytování specializované diagnostické péče, která v tomto
regionu chybí. Velikost spádové oblasti Jesenicka a Bruntálska je cca 130 tisíc
obyvatel.
Mamografie je základní radiologická screeningová a diagnostická metoda
vyšetření prsu. Zatímco prsa mladších žen je vhodnější vyšetřovat na
ultrazvuku, kdy jsou prsy tvořeny především žláznatou tkání, mamografie je
vhodná spíše pro ženy starší 45 let, kdy již prsní žláza atrofuje a je nahrazována
tukem. Záměrem nemocnice je především provádění screeningových
mamografií v souladu s legislativními předpisy se zaměřením na preventivní
vyhledávání časných stádií karcinomu prsu u asymptomatických žen ve věkové
skupině nad 45 let, které bývají často velmi dobře léčitelné a snižuje se tak
morbidita i mortalita. Hlavním přínosem screeningových vyšetření je zlepšení
prognózy onemocnění, většinou použít méně radikální, lacinější a účinnější
léčby. Každé onemocnění prsu zachycené v časné fázi je snáze léčitelné a vede
k vyšší kvalitě a vyšší délce života pacientek.
Karcinom prsu představuje v současnosti jeden z nejzávažnějších
epidemiologických problémů ženské části naší populace. V ČR je ročně nově
diagnostikováno kolem 4 500 nově vzniklých zhoubných onemocnění mléčné
žlázy a jejich počet každoročně stoupá. Na následky karcinomu prsu v České
republice ročně zemře kolem 2 000 žen a situace po dvouletém covidovém
období, kdy řada žen své vyšetření odkládala, může být ještě horší. Toto nové
pracoviště by umožnilo lepší dostupnost pro region Jesenicka a Bruntálska
zvláště nyní, kdy náklady na dopravu tak enormně vzrostly. O zřízení pracoviště
v Jeseníku usilují nejen pacientky z regionu, ale také zastupitelé města.
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