Slovo starostky
Vážení spoluobčané,
bez ohledu na počasí je už
dnes jasné, že letošní podzim
bude horký. Mám samozřejmě na
mysli horkou předvolební kampaň
před volbami do krajských zastupitelstev. Ještě před čtyřmi lety
nepřikládali krajským volbám někteří voliči velkou pozornost, ale
dnes je již mnohým z nich jasné,
o jak důležité volby se jedná. Na
kraje jsou totiž z centrálních státních orgánů přenášeny stále nové
pravomoci, a tak krajská zastupitelstva svými rozhodnutími stále
více ovlivňují životy nás všech
i našeho města jako celku. Dobrým
a všem známým příkladem může
posloužit chomutovská nemocnice,
jejímž zřizovatelem je právě Ústecký kraj. Již nyní jsme svědky toho,
že osud nemocnice v našem městě můžeme ovlivňovat právě jen
a jen prostřednictvím krajských
zastupitelů, kteří byli zvoleni
v Chomutově. Podobně důležitých
příkladů bychom našli mnohem
více. Zjednodušeně snad lze říci,
že právě zastupitelstvo Ústeckého
kraje rozhoduje o budoucnosti našich životů v Chomutově víc, než
si možná někteří z vás představují.
A právě z toho důvodu je pro nás
velmi důležité, abyste v listopadu
tohoto roku využili svého občanského práva a přišli k volebním
urnám. Ať už se rozhodnete pro
kteroukoliv politickou stranu, dejte
své preferenční hlasy kandidátům
z našeho města! Věřím totiž, že
bez ohledu na stranickou příslušnost zůstane každý Chomutovák
v krajském zastupitelstvu patriotem. Hezké dny Vám přeje
Vaše Ivana Řápková

Chomutovská nemocnice má nový mamograf ... (str. 2) • Zastupitelé budou jednat o psí vyhlášce ... (str. 2)
Vzdělávání úředníků nově ... (str. 5) • Košíkáři chtějí postoupit ... (str. 6) • Rozhovor s T. Malinou ... (str. 6)
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Na sídliště umístili
nové kontejnery
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ročník VI.

Zaměří se na lokality pro výstavbu rodinných domků
Během září a října začne město
vybírat z vytipovaných lokalit pozemky, na kterých hodlá na vlastní
náklady vybudovat inženýrské sítě
a poté je nabídnout k prodeji na
výstavbu rodinných domů. Dnes
zájemci za pozemky na stavbu zaplatí minimálně 250 korun za metr
čtvereční a ve výběrovém řízení
tyto částky ještě mnohdy o dvojnásobek stoupnou. Ceny pozemků
v okolních obcích jsou přitom
podstatně nižší. „Jsme si vědomi
toho, že okolní obce lákají mladé
k bydlení. Víme, že se na jejich
ceny nikdy nedostaneme, na dru-

hou stranu musí lidé zvážit, zda
chtějí bydlet ve městě nebo v jiné
obci,“ konstatovala starostka Chomutova Ivana Řápková na posledním
brífinku s občany města.
Dosud město nabízí nezasíťované
pozemky formou dražby firmám,
jednotlivcům či občanským sdružením. Další variantou je prodej větších aglomerací formou výběrového
řízení, kdy město prodá pozemky
firmě a ta vybudování inženýrských
sítí zajistí. Je to ovšem varianta poněkud problematická, protože firma
pak prodává pozemky za ceny zpravidla pro mladé rodiny nedostupné.

Odemkla se klenotnice a interiér kanceláře starostky
O
víkendu
mohli
obyvatelé
Chomutova, ale i jeho návštěvníci
zhlédnout v rámci Dnů evropského
dědictví kromě zdejších památek
i ta místa, do kterých se běžně
během roku jen tak nepodívají.
Otevřena totiž byla i klenotnice na
staré radnici na náměstí 1. máje,
ke které se váže Tobiášova legenda.
Také příjemný interiér kanceláře starostky města přilákal řadu lidí. Část
zdejšího nábytku, který je zapůjčen
z depozitáře oblastního muzea
a původně byl umístěn na zámku
Červený Hrádek, dokonce provází
historické události. Například barokní stůl a křesla ze 17. a 18. století
pocházejí přímo z pracovny knížete
Hohenlohe a právě na tomto stole
byl 18. srpna roku 1938 podepsán
plán obsazení našeho území Němci,
takzvaná předmnichovská dohoda
za účasti knížete Hohenlohe, lorda
Runcimana a Konráda Henleina právě na nedalekém Červeném Hrádku. Mnoho lidí zaujaly také zdejší
mramorové klasicistní francouzské
hodiny z počátku 19. století nebo
empírový sekretář či pozdně gotická truhla z počátku 16. století. Snad

V kanceláři starostky se většinou konají ranní porady. V pozadí je zmíněný
obraz s pohledem na Chomutov.
(foto: mile)
nejvíce je však v kanceláři starostky obdivován velký obraz na zdi
s pohledem na Chomutov z přelomu
17. a 18. století. „Konečně jsem jej
viděl na vlastní oči. O obrazu jsem

kdysi četl, ale nevěděl jsem ještě
donedávna, kde se vlastně nachází,“
vyjádřil se při nedávné návštěvě
radnice pan Václav Pinta z Chomutova.
(mile)

Přístřeší poskytnou jen na přechodnou dobu
Radnice se rozhodla vystěhovávat
lidi, kterým po soudním vystěhování poskytla přístřeší v takzvaných
„ateliérech“ v experimentu na Březenecké. Výzvy se čtrnáctidenní lhůtou
budou předány všem obyvatelům bez
rozdílu, zda platí či neplatí úhradu za
ubytování. Radnice chce tak lidi motivovat, aby si sami hledali bydlení
nebo využili ubytovny, azylového
domu, případně soukromých majitelů
bytového fondu. Přesto, že se rozhodla tyto výzvy zasílat konkrétním
osobám až během září, v nedávné

Zdarma do každé domácnosti

době musela v jednom případě jednat
urychleně. Incident mezi dvěma muži
právě v jednom z ateliérů vyvrcholil
tím, že jeden druhému rozsekal dveře mačetou.
„Přístřeší bylo poskytováno některým lidem i několik let. Nové
smlouvy začneme proto uzavírat jen
na dobu půl roku, každou bytovou
situaci pak zváží individuálně radní
města,“ vyjádřila se Soňa Skalická
z bytového úseku odboru správy majetku města. Doposud město podávalo na nepřizpůsobivé občany žaloby,

což bylo mnohdy velmi zdlouhavé.
„Když nám ale soud zamítl žalobu
s odůvodněním, že se nejedná o klasické neoprávněné užívání bytu, neboť jde pouze o poskytnuté přístřeší,
dospěli jsme po poradě s právním
oddělením k závěru, že v podobných
případech lze postupovat v souladu
s paragrafem občanského zákoníku,
kde se hovoří, že na základě poskytnutého přístřeší formou smlouvy
o ubytování může ubytovatel od této
smlouvy kdykoliv odstoupit,“ doplnila
(mile)
informace Skalická.

„Hledali jsme proto další způsoby, jak cestu k bydlení v Chomutově lidem zpřístupnit. Jedním
z nich by mohlo být vytipování lokalit, které bychom sami
zasíťovali. Proto chceme této
problematice věnovat celé jedno
jednání rady města a všechny
pozemky, jež přicházejí v úvahu,
si prohlédnout přímo na místě,“
uvedla dále I. Řápková.
Náklady spojené se zasíťováním by byly hrazeny z městského fondu rozvoje bydlení.
Pozemky by měly být nabízeny
k odprodeji až po vybudování inženýrských sítí a radnice
počítá s tím, že budou cenově
zvýhodněné. „Bude-li tento náš
záměr schválen, kupci přijdou
o možnost dostat od radnice
příspěvek 250 000 korun, který
město poskytuje na vybudování
nových bytových jednotek,“ upozornila starostka. „Ten se vyplácí
právě z fondu rozvoje bydlení.“
Řešením problému bydlení pro
mladé se město zabývá již delší
dobu. Odbor rozvoje a investic
města spolu s majetkoprávním odborem vytipoval lokality a sestavil
tabulku zohledňující jednotlivé
faktory, podle nichž budou vyhodnoceny. Radní je ještě tento týden
posoudí přímo v terénu. Půjde
o pozemky v ulici Pod Strání, dále
lokality Třešňovka, U Filipových
rybníků, Zátiší a Kamenný vrch,
pozemky za bývalými kasárnami
a sady Březenecká, kde část pozemků vlastní město a část soukromí vlastníci.
(Pokračování na str. 2)

Staré kovové kontejnery nahradili
nedávno zaměstnanci technických
služeb města kontejnery z plastu. Celkem 115 kusů plastových kontejnerů
bylo umístěno do ulic M. Kopeckého,
na Březeneckou k experimentům, do
Stavbařské a ulice 17. listopadu a do
ulice Tomáše ze Štítného. Manipulace
s těmito kontejnery je nejen snazší,
a to především v zimním období, ale
jejich životnost je navíc takřka neomezená, pokud je někdo záměrně nepodpálí. „Další výhodou je také jejich
bezpečnost při manipulaci s víkem,
kde je místo poruchové a málo funkční dětské pojistky umístěno takzvané
víko ve víku,“ prozradil ředitel služeb
Zbyněk Koblížek. Plastové kontejnery
jsou výhodnější i cenově. Jeden vyjde
zhruba na 4 700 korun, kdežto zinkový je o více než dva tisíce dražší.
(mile)

Příští Chomutovské noviny
vycházejí 6. října 2004
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Dopravní podnik
hledá nového ředitele
Dopravní podnik vypsal výběrové
řízení na post generálního ředitele.
Soutěž bude probíhat od září letošního roku a všichni účastníci projdou několikakolovými testy. Podle
počtu přihlášených se pak rozhodne,
kolik kol budou muset účastníci absolvovat, aby se našel nejvhodnější
kandidát. Nyní řídí Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova Luděk
Erben z manažerské firmy Newton
Management. Tu si obě města najala
na dvouleté řízení podniku. „Firma
se ve smlouvě zavázala, že si rovněž
vychová budoucího ředitele, který
by měl zaručit, že budou nastavené
úspory v rámci efektivnějšího hospodaření pokračovat i tehdy, až zde
už manažeři nebudou,“ informovala
starostka Ivana Řápková a dodala, že
dopravní podnik by měl mít nového
ředitele nejpozději od listopadu letošního roku.
(mile)

Strážníci dohlíží na bezpečnost školáků
Od počátku nového školního roku
jsou před základními školami ve
městě hlídky strážníků, kteří dohlíží nejen na bezpečnost dětí při
přecházení vozovky, ale v případě
velkého provozu zastavují dopravu
a umožňují dětem snadnější přechod.
Městští strážníci mají na starost dozor před školou Na Příkopech, v ulici
Školní, Beethovenova, na Kadaňské
a u 13. ZŠ na Březenecké. „O ostatní

školy se starají státní policisté,“ informoval Vít Šulc z městské policie
a dodal, že strážníci dohlíží na žádost ředitelů škol i na to, jak se děti
chovají před školou než začne vyučování. „Mnohdy tu totiž může docházet
k šikanování spolužáků nebo k jiným
nezbednostem,“ zmínil se Šulc. Kontroly u škol, které ocenili v minulosti
i mnozí rodiče, budou probíhat každý
den po celý školní rok.
(mile)

Objednání na odbor dopravních
a správních činností

pomocí SMS,
na číslo 736 695 600 zašlete:

od hlp rez / pas hlp rez
• Zastupitelstvo města Chomutova se uskuteční 20. září 2004 od
14.00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ. Na programu je prodej
bytů a pronájem nemovitostí, aktualizace rozpočtového výhledu,
rozbor hospodaření za I. pololetí
letošního roku, zpráva výboru pro
národnostní menšiny aj.
• Setkání představitelů města
s občany se koná 30. září od 16.00
hodin taktéž ve velké zasedací
místnosti MěÚ.

Desátého ročníku žákovského a kadetského turnaje Softbal Grand Prix
Chomutov 2004 O putovní pohár ředitele 12. ZŠ Chomutov se zúčastnilo
čtrnáct týmů z celé republiky. Na snímku se před zápasem rozcvičují domácí hráči, v popředí Petr Šesták. Článek naleznete na str. 4.
(foto: sk)
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Kvůli vandalům musí V zooparku se narodili vzácní trnorepi Podle statistických údajů je městská policie na druhé příčce
Obyvatelé sídlišť postrádají v ulicích strážníky
opravovat osvětlení
Do konce září provedou technické
služby města rekonstrukci veřejného
osvětlení v lokalitě mezi Kamenným
a Březovým vrchem, a to z důvodu
bezpečnosti silničního provozu.
„Obnova spočívá v osazení dvanácti nových svítidel včetně výložníků
a pěti nových stožárů. Vandalové
zde uřezali kabely, proto je nutné
stávající kabely zvonu nastavit.
Akce si vyžádá zhruba 220 000 korun,“ vyjádřil se ředitel technických
(mile)
služeb Zbyněk Koblížek.

Z automatů se už
dovoláte na 156
Alespoň částečnou nápravu se podařilo zjednat v souvislosti s voláním
na tísňovou linku městské policie.
Obyvatelé sídlišť Písečná a Zahradní,
kteří se doposud po vytočení čísla
156 dovolali pouze na městskou
policii v Jirkově, nikoliv však na chomutovskou městskou policii, budou
moct nyní volat na zmíněné číslo
alespoň z telefonních veřejných automatů. „U těch už je to podle sdělení
Českého Telecomu možné. Nejpozději
do konce října by se měli lidé dovolat na linku 156 i z pevných linek.
Prozatím se však v případě nutnosti
dovolají pouze na tel. číslo 474/637
457 nebo 474/651 046,“ vyjádřil se
Vít Šulc z městské policie.
(mile)
Výbor pro národnostní menšiny při městském zastupitelstvu
pořádá 18. září od 13 hodin
v Městském divadle v Chomutově diskuzi na téma „Cítíte se
v ČR jako doma?“. Určena je nejen národnostním menšinám, ale
všem, kteří se o problematiku
vzájemného soužití zajímají.

Chtějí pozměnit
psí vyhlášku
Radní se tento týden zabývali novou obecně závaznou vyhláškou vymezující pravidla pro pohyb psů na
veřejném prostranství. Důvodem pro
zrušení stávající vyhlášky a nastolení
nových přísnějších pravidel jsou především požadavky občanů, kteří mají
obavy z napadení psem na ulici. Tyto
případy se v poslední době poměrně
množí. Ve vyhlášce, kterou by se měli
20. září zabývat i zastupitelé, je proto
navržen volný pohyb psů pouze na
hrázi Podkrušnohorského přivaděče
a mimo současně zastavené území
města. „Ve vyhlášce se také hovoří,
že bude zcela zakázán vstup psů na
dětská hřiště a pískoviště a když bude
venčit psa dítě, musí mít pes povinně
náhubek,“ vyjádřila se Jaroslava Suchánková z úseku kontroly. V dalším
čísle Chomutovských novin se k této
vyhlášce opět vrátíme.
(mile)

Pro přechod hledají
jinou lokalitu
Větší nerovnost vozovky na Zborovské ulici zapříčinila, že zde nemůže
být podle původního plánu nainstalována optiloskopická překážka, která by nutila řidiče v těchto místech
zpomalit jízdu vozidlem. Jak jsme
informovali na jaře letošního roku,
moderní zařízení spočívá v tom, že
se podél přechodu položí folie s namalovanými jehlany, která pak budí
dojem, že auto najíždí na překážku.
Řidič tak automaticky sníží rychlost.
Odborníci se však shodují, že na
zdejším zmíněném nerovném terénu
by folie postrádala právě efekt optického klamu. „Nejsnadnějším řešením
je pro nás nyní umístit moderní
technologii k jinému přechodu. Úředníci odboru dopravy a služeb proto
nyní vytipovávají další rušná místa
ve městě, kde by byla technologie
u přechodu dostatečně využitá a byly
splněny podmínky pro její instalaci,“
zmínil se místostarosta Jan Řehák.
Jak potvrdil vedoucí odboru dopravy
Bedřich Rathouský, zařízení by se
dalo umístit do Beethovenovy ulice
před základní školu, kde by určitě
našlo své opodstatnění.
(mile)

Na fotografii je vidět jedno z čerstvě vylíhlých mláďat.
(foto: pk)
Přesto, že pár severoafrických trnorepů chovají v Podkrušnohorském
zooparku teprve druhým rokem, vylíhlo se tu před několika dny šest
nových mláďat. Jedná se přitom o odchov, který patří v zoologických
zahradách a všeobecně v zajetí k poměrně obtížným. Trnorep africký
je plaz žijící v pouštních oblastech severní Afriky a na Arabském poloostrově. Jméno si získal podle zvláštního ostnatého ocasu. Jako většina plazů snáší vejce s kožovitou skořápkou. „Vajíčka je nutné z terária
vyndat a přenést do líhně. Jinak totiž hrozí nebezpečí, že je ostatní
ještěři rozdupou nebo zničí,“ přiblížil situaci mluvčí zooparku Martin
Šíl a dodal, že ještěři měří zhruba šest centimetrů a jsou ihned po
vylíhnutí schopni obstarat si potravu. Zpočátku žerou rostliny, potom
i hmyz. Některé z mláďat nabídne zoopark pravděpodobně podle slov
ředitele Přemysla Rabase v rámci partnerské spolupráce jiným českým
zahradám.
(mile)

Zaměří se na lokality pro výstavbu rodinných domků
(Dokončení ze str. 1)
„Při rozhodování bude hrát
roli především způsob majetkoprávního vypořádání pozemků
a ekonomické hledisko, náklady

na zasíťování jednotlivých lokalit. Pokud to okolnosti dovolí,
upřednostníme ty, které nemají
pronajaty zahrádkáři,“ doplnila
informace Řápková.
(mile)

POPLATEK ZA ODPADY
220,- Kč osoba a pololetí
II. pololetí 2004 splatnost 30. 9. 2004

Na nedávném brífinku s občany
města zazněla výtka směrem ke
strážníkům městské policie. Jak uvedl například Jan Pekárek z Jirkovské
ulice, obyvatele sídlišť trápí nejvíce
hluk kolem domů a odložené lednice
či pračky s televizory u popelnic.
„Kdyby tu častěji chodili strážníci,
měli by větší přehled, kdo nepořádek
dělá a mohli by zakročit hned na
místě,“ nechal se slyšet Pekárek. Místostarosta a zároveň ředitel městské
policie Jan Řehák připustil, že hlídková činnost na sídlištích není zcela
v souladu s názory lidí bydlících na
sídlištích. „Máme omezený počet lidí
a tak tu jeden týden slouží hlídka
dopoledne, druhý odpoledne. Také
Policie České republiky nám přislíbila, že bude tato místa více sledovat.
Slibujeme si hodně od započatého
jednání s PČR, kde byla nastolena
konkrétní pravidla spolupráce, která
umožní větší přítomnost hlídek,“ prozradil Řehák, který rovněž očekává
spolupráci od samotných občanů. Ti
by měli policii oznámit, když se bude
na sídlištích něco dít nebo když budou rušeni hlukem. „Občas sám
zavolám na městskou policii, když se
mi něco nelíbí a s úžasem zjistím, že
jsem jediný, kdo si z celého sídliště
stěžuje a domáhá se vyřešení dané

záležitosti. Z toho usuzuji, že řada
občanů si sice právem naříká na narušování veřejného pořádku, nicméně
málokdo daný problém na městskou
policii opravdu nahlásí,“ vyjádřil se
velitel městské policie.
Stávající počet osmačtyřiceti strážníků však město navyšovat nehodlá.
„Naše požadavky musíme totiž podřídit také rozpočtu. Jen v letošním
roce investuje město ze svého rozpočtu necelých 30 miliónů korun na
zabezpečení veřejného pořádku, což
není málo. Na druhou stranu je podle statistik ve výsledcích práce Městská policie v Chomutově na druhém
místě v Ústeckém kraji, což je velmi
povzbudivé. Na první příčce je Ústí
nad Labem,“ dodal místostarosta Ře(mile)
hák.

Vážení spoluobčané,
každý z nás se může kdykoliv dostat do situace, kdy bude
potřebovat pomoc a nebude mít
možnost se starat sám o sebe
nebo své blízké. V takové chvíli je
čas vyhledat pomoc v nabízeném
spektru sociálních služeb, které
naše město v současné době nabízí. V rámci ČR se připravuje
rozsáhlá reforma sociálních služeb, kdy se osvědčuje řešit jejich
problematiku metodou komunitního plánování.
plánování Jedná se o způsob
plánování sociálních služeb tak,
aby odpovídaly místním podmínkám i potřebám jednotlivých
občanů. Na tvorbě komunitního
plánování se vždy podílejí tři základní skupiny:
• Zadavatelé

• Poskytovatelé (státní i nestátní
organizace)
• Uživatelé
Všichni mohou mít možnost sociální služby ovlivňovat, a proto
se obracíme na širokou veřejnost
našeho města, tedy poskytovatele i uživatele sociálních služeb,
o zprostředkování informací o současné situaci v sociálních službách.
Zároveň nabízíme možnost podělit
se s námi o připomínky, náměty,
dotazy, které se komunitního plánování týkají.
Nabízíme přímý kontakt:
Městský ústav sociálních služeb,
Písečná 5062, 430 04 Chomutov
Tel.: 474/659 241, 474/654 478
E-mail: muss@musscv.cz
Těšíme se na spolupráci.
Mgr. Alena Tölgová, ředitelka

Pozvou vítěze soutěží
Vítěze dvou soutěží O nejhezčí květinovou výzdobu a O nejzanedbanější
místo ve městě, které probíhaly od
května letošního roku, pozve odbor
správy majetku města 6. října od
15.30 hodin na radnici na náměstí
1. máje
máje. Starostka města předá vítězům ceny a poděkuje jim za to, že
jim není lhostejné, jak naše město
vypadá.
(mile)

Chomutov patří mezi tři města v kraji, kde je centrum pro screening nádoru prsu
Chomutovská nemocnice patří od
minulého týdne vedle Děčína a Ústí
nad Labem mezi tři zdravotnická
zařízení v Ústeckém kraji, která mají
statut centra pro screening nádoru
prsu. Zdejší pacientky tak nebudou
muset jezdit za vyšetřením až do
Ústí nad Labem či Karlových Varů.
Podobných pracovišť pro toto preventivní vyšetření je přitom v celé republice padesát. Mamografické vyšetření
navštívilo doposud v Chomutově ročně zhruba 5 000 pacientek, z toho
u necelého procenta zjistili lékaři maligní nádory. Chomutovská nemocnice
s akreditovaným pracovištěm pokryje
nyní celou spádovou oblast se zhruba
190 000 lidmi. Jak uvedl ředitel
nemocnice Milan Burša při oficiálním zahájení, kterého se zúčastnil

i hejtman Ústeckého kraje Jiří Šulc
a starostka města Ivana Řápková
s oběma místostarosty, pracoviště
tím získá nadregionální charakter
a mohou jej využívat pacienti nejen
z celého Chomutovska, ale i Mostecka
a Lounska a dalších oblastí. Pořízení
přístroje včetně vybavení a úpravy
prostor vyšlo nemocnici na 3,5 milionu korun.
Mamograf se nachází ve druhém
patře polikliniky a pacientky budou
objednány nejpozději do měsíce.
„Každá žena od pětačtyřiceti let
by měla toto vyšetření vyžadovat.
Většinou navštíví svého gynekologa,
ale ani ten nedokáže mnohdy s určitostí říct, jestli se jedná o patologický nález. Proto posílají pacientky
s doporučením k nám,“ informovala

Primářka Eva Džulová (druhá zleva) vysvětluje starostce Ivaně Řápkové a hejtmanovi Ústeckého kraje Jiřímu Šulcovi, jak screeningové zařízení funguje.

Místostarosta Rudolf Kozák se
nechal přemluvit od novinářů
a vyzkoušel jako první tento přístroj.
Podle statistik se prý i u mužů někdy
nádorové onemocnění prsu objevuje.
primářka radiodiagnostického oddělení MUDr. Eva Džulová a zmínila,
že je však rozdíl v mamografii screeningové a diagnostické: „Screening
znamená vlastně prevenci. Když
tedy přijde žena ve věku 45 - 69 let
a nemá žádné problémy, ale chce
udělat preventivní prohlídku, hradí jí to pojišťovna jednou za dva
roky u těch pracovišť, která mají
akreditaci, což je nyní i to naše
v Chomutově. Mladší ženy do 45
let si musí vyšetření hradit samy,
a to částkou 600 korun. Když pošle
za námi lékař pacientku s nějakým
podezřením, jedná se už o mamografii
diagnostickou a vyšetření je vždy hrazeno pojišťovnou.
U screeningového vyšetření se pacientka zhruba během dvou hodin
dozví výsledky, z diagnostického
vyšetření se posílají výsledky do
týdne lékaři, který vyšetření pacientce doporučil.“ Získat akreditaci pro
centrum nebylo podle slov Džulové

jednoduché. „Musíme mít speciální
přístrojové vybavení, které odpovídá poměrně přísným požadavkům,
a proto bylo nutné zakoupit nový
mamograf, který se od stávajícího
odlišuje některými parametry. U stávajícího přístroje například chyběl měřič síly komprese nebo neuměl změřit
výšku prsu a to jsou přitom všechno
detaily, které jsou zapotřebí,“ řekla na
vysvětlenou primářka Džulová.
„Samozřejmě čím dříve nádor
u pacientky najdeme, tím lépe. U malých nádorů je i devadesátiprocentní
úspěšnost na vyléčení. Nemusí zákonitě přijít o prs, stačí jen menší chirurgický zákrok,“ upozorňuje primářka Džulová všechny pacientky, které
se doposud k vyšetření neodhodlaly
a přesto mají pochybnosti o svém
zdraví. Screeningové vyšetření totiž
ve většině případů dokáže vyhledat
nádor ještě dřív, než je hmatatelný.
(text a foto: mile)

Zástupci onkologického sdružení Kapka 97 dělají obětavou práci. Radí zdravým lidem, jak je užitečná prevence.
Jak je patrné ze snímku, pomocí modelu si ženy mohou sami vyzkoušet,
zda bezpečně najdou nainplantované
nádory. Preventivní programy poskytuje již třetím rokem.

