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Pracoviště rentgenu (RTG) 
Toto naše pracoviště je vybaveno radiodiagnostickým zařízením FOMAtec HF-40S. Samozřejmostí je digitalizace a napojení na elektro-
nický zdravotnický informační systém. Díky tomuto přístupu jsou snímky přístupné lékaři provádějícímu popis snímků a dále ostatním 
lékařům Domu zdraví pracujícím v síti. Možná je tak dálková spolupráce s ostatními pracovišti, nejen s ambulancí, která si snímek vyžádala. 
Výhody z provázanosti plynou i pro pacienty, není nutné RTG vyšetření žádat zbytečně, pokud už byl snímek proveden, a tím pacienta 
nezatěžovat.  Na vyšetření odesílá lékař a pacient je odbaven na počkání. Snímky pacient obdrží na vyžádání na CD. 

Příprava pacienta 
Zásady přípravy před vyšetřeními jsou dobře známy 
zdravotnickým pracovníkům, kteří Vás na vyšetření 
posílají. Pokud tedy máte ultrazvukové vyšetření 
absolvovat, nerozpakujte se jich na přípravu zeptat. 
Při objednávání budete o přípravě informování radio-
logickými asistenty.  Jste-li již k nám objednáni a 
nejste si jisti, jak se náležitě připravit, raději nám 
zavolejte (tel. 567 770 248). 

Vyšetření ultrazvukem lze uskutečnit také na žádost 
pacienta, i bez lékařského doporučení, za přímou 
úhradu. Před takovým vyšetřením však náš lékař 
stanoví krátkou konzultaci, zda požadavek pacienta 
je z pohledu vhodnosti typu a modi�kace vyšetření 
optimální.

Díky zobrazovacím možnostem pořízeného nového 
UZ přístroje zamýšlíme rozšíření nabídky služeb o 
vyšetření prsou. Kroky pro přípravu jsme zahájili a pro 
zájemkyně chceme nabídnout první termíny již na 
jaře 2018. Úhrada z veřejného zdravotního pojištění 
je vázána výhradně na mamologická centra, proto 
bude vyšetření za poplatek.

Sonogra�e prsou je hrazena pojišťovnou v případě klinických příznaků choroby prsů nebo při vysokém riziku karcinomu. Kód pojišťovny 
zahrnuje vyšetření prsou, axillárních a případně i nadkličkových lymfatických uzlin. Od ledna 2012 může toto hrazené vyšetření provádět 
pouze pracoviště disponující současně i mamografem. Nejbližším místem je Nemocnice Nové Město na Moravě. K tomuto vyšetření musí 
pacientka mít žádanku vystavenou svým lékařem (gynekolog nebo praktický lékař).

Sonogra�cké vyšetření prsou pacientkám jako samoplátce je vhodné pro všechny ženy bez věkového limitu a bezpříznakové ženy, 
které mají zájem o nadstandardní preventivní vyšetření. Není třeba žádanka lékaře. Pro vyšetření prsou je ultrazvuková metoda velmi 
šetrná, používá se jako vyšetření první volby u žen do 40 let věku a je to jediné vhodné vyšetření prsů u žen těhotných a kojících. U žen 
nad 40 let věku je ultrazvuk doplňujícím vyšetřením po mamogra�i. O zahájení budeme informovat na webu Domu zdraví.

Rozsah vyšetření:
• snímky skeletu (páteř, končetiny, lebka)
• snímky plic
• snímky břicha
• panoramatické snímky pro potřeby 
   zubních lékařů 

Počet pacientů na celém pracovišti zobrazovacích 
metod za rok 2016 přesáhl počet 4 500, v letošním roce 
první tři čtvrtletí napovídají, že toto číslo bude vyšší. 

úterý:  12.00 - 13.00

SONO kyčlí u kojenců:  MUDr. Rostislav Konečný

Pro kompletní výčet poskytovaných zdravotních služeb v oblasti 
zobrazovacích metod doplňujeme ještě rentgenové zařízení s 
panoramatickým zobrazením s kefalostatem pro potřeby 
zubních lékařů. 

Další ultrazvuková vyšetření na specializovaných ambulancích:

•  ortopedické sono kyčlí u kojenců (provádí MUDr. Rostislav Konečný)
•  endokrinologie (štítná žláza)
•  urologie (urogenitál)
•  gynekologie

i

objednání na tel.:  567 770 250

RÝMA, NACHLAZENÍ
Septanazal pro děti, 05 mg/50 mg 
v 1 ml, nosní sprej, roztok

PROSTATA
Prostenal® Forte

90 tablet + hodinky

IMUNITNÍ SYSTÉM
Terezia hlíva ústřičná 
s rakytníkovým olejem

100 + 100 kapslí 
ZDARMA

MULTIVITAMINY
Spektrum Vitalita 50+, 90 tablet

RÝMA, NACHLAZENÍ

Maregal, nosní sprej 30 ml

KLOUBY

Proenzi® Intensive

120 tablet + motýl

525,-
577,- *

99,-
120,- *

69,-
89,- *

V akci také: 
SEPTANAZAL PRO DOSPĚLÉ 
1 mg / 50 mg v 1 ml 69,- 89,-

555,-
699,- *

599,-
659,- *

349,-
389,- *

Hypertonický 
nosní sprej s vodou 
z Atlantského oceánu:
• k uvolnění ucpaného 

nosu a dutin,
• ke zlepšení dýchání,
• napomáhá regeneraci 

podrážděných sliznic,
• snižuje otok nosní 

sliznice,
• není návykový, 

může se používat 
dlouhodobě.

Zdravotnický prostředek.

• nosní sprej ke snížení 
otoku nosní sliznice 
při rýmě

• uvolňuje nos a hojí 
nosní sliznici

• nástup účinku 
za 5–10 minut

Léky k vnitřnímu užití. 
Čtěte pečlivě příbalový leták.

• hlíva z českých 
pěstíren

• bez příměsí 
a konzervačních látek

• rakytník podporuje 
obranyschopnost 
organizmu

• nejsilnější hlíva 
na trhu*

*Nejvyšší obsah deklarovaných 
betaglukanů dle průzkumu z lékáren, 
květen 2017. Doplněk stravy.

limitovaná edice 
s dárkem uvnitř
• nové, unikátní 

složení – 
to nejlepší pro váš 
pohyb od Proenzi

Doplňky stravy. Doplněk stravy.

limitovaná edice s dárkem – multifunkční 
hodinky s krokoměrem
• komplexní a prověřená péče 

o prostatu a močové cesty
• 1 tableta denně

Doplňky stravy.

• limitovaná edice 
ve svátečním 
dárkovém balení 
a navíc test KARTA 
POHODY ZDARMA 
uvnitř každého 
balení

• komplexní 
multivitamin 
s minerály, 
s vitaminem C 
a zinkem 
pro přirozenou 
obranyschopnost 
těla

RENTGEN, ULTRAZVUK 
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Ultrazvukové pracoviště (SONO) 
Pro ultrazvukové pracoviště byl letos v říjnu zakoupen nový přístroj vyšší střední 
třídy, který nabízí vysoce kvalitní zobrazení, a posunul možnosti UZ zobrazení na 
nejmodernější úroveň, kterou lze momentálně v ambulantní praxi nabídnout. 

Na vyšetření se objednává na základě doporučení odesílajícího lékaře, objedna-
cí doba je krátká v řádu dnů, objednaní pacienti jsou odbavováni bez odkladu. 
Ultrazvuk je bezbolestné, neinvazivní vyšetření, vhodné k zobrazení tkání lidské-
ho těla, a pomocí kterého lékař může určit diagnózu (příčinu potíží, nemoci) a 
tím dát směr pro cílenou léčbu. Včasnost zahájení léčby znamená vždy vyšší 
šanci na úspěšné řešení a vyléčení. Včasné stanovení diagnózy výrazně zkrátí 
léčbu či dobu potřebnou k provedení akutního či plánovaného operačního 
zákroku. 

Ultrazvuková vyšetření provádíme na UZ přístroji SAMSUNG  HS50 se třemi 
sondami, který je tím vybaven pro veškerou diagnostiku měkkých částí krku, 
prsou, břicha, retroperitonea, pánve a mužského genitálu. A samozřejmě 
Dopplerovská (duplexní) vyšetření tepen a žil.

Rozsah vyšetření:
• Krk (štítná žláza, příušní a podčelistní slinné žlázy, cévy, lymfatické 
   uzliny)

• Hrudní stěna (i pleurálních dutin k posouzení výpotku)

• Přehledné vyšetření břicha a pánve

• Cílená vyšetření jednotlivých orgánů krku, břicha a pánve (játra, 
   žlučové cesty, slezina, slinivka, ledviny, močový měchýř, ileocaecální
   oblast včetně appendixu) 

• Měkké tkáně (rezistence, hematomy, kolekce)

• Třísla (lymfatické uzliny, kýly)

• Dopplerovská (duplexní) vyšetření tepen a žil: břišní aorta, karotické 
  tepny,  žíly dolních  i horních  končetin,  ledvinné (renální) tepny, žíly 
  portálního řečiště  

představujeme Vám pracoviště 
zobrazovacích metod

V Domě zdraví je to ultrazvukové pracoviště (SONO) a pracoviště 
rentgenu (RTG). Právě pracoviště zobrazovacích metod chceme 
tímto článkem pacientům pomyslně otevřít a nechat nahlédnout na 
spektrum poskytovaných vyšetření i do speci�k provozu pracoviště. 
Personálně jej zaštiťuje MUDr. Ladislav Novotný, ordinaci má 3x 
týdně.  Radiologičtí asistenti Bc. Jan Zeman a Marie Andělová, DiS. 
zajišťují obsluhu rentgenů, objednávají pacienty a vedou veškerou 
administrativu ambulance.

pondělí:
úterý:
čtvrtek: 

pondělí - čtvrtek:
pátek:

8.00 - 12.00

7.00 - 16.00
7.00 - 13.00

12.00 - 15.00 popis snímků

ULTRAZVUK:  MUDr. Ladislav Novotný

RTG:  Bc. Jan Zeman a Marie Andělová, DiS.


