
10 samostatných rádiologických pracovísk – rádiodiagnostické vyšetrenia,  
počítačová tomografia, mamografické vyšetrenia

Kvalifikovaný personál rádiologických technikov, sestier a atestovaných lekárov, 
ktorí sa pravidelne zúčastňujú školiacich akcií doma a v zahraničí

CENA AMAZONKA
od pacientskych organizácií Amazonky, Ružová stužka, Europa Donna Slovakia

pre preverené skríningové mamografické pracovisko

Inštitút zobrazovacej diagnostiky MRI s.r.o.

KONTAKT: MRI s. r. o. Pracovisko: Poliklinika Družba (detský pavilón – suterén), Starohájska 2, 917 01  Trnava
TELEFÓN: 033 / 29 33 230, 033 / 29 33 231, 033 / 38 13 091 E-MAIL: recepcia@izd-tt.sk, mamoscreening@izd-tt.sk
OBJEDNÁVANIE PACIENTOV: pondelok až piatok od 08:00 do 15:00 hod.
www.izd-tt.sk

PREVERENÉ SKRÍNINGOVÉ MAMOGRAFICKÉ PRACOVISKO 
PRE VYKONÁVANIE SKRÍNINGOVEJ MAMOGRAFIE
– Mamodiagnostika od 1. 1. 2006
–  Mamografické vyšetrenia na kvalitnom digitálnom prístroji
– Objednávanie pacientiek na konkrétny čas
–  Ultrazvuková a mamografická diagnostika, magnetická rezonancia,  

core-cut biopsia potvrdených malignít prsníka
–  Systém práce MMG + USG (prípadne aj s následnou 

core-cut biopsiou) v jednom termíne aj s popisom 
–  Priama nadväznosť na onkochirurgickú mamologickú komisiu

10 000 
MAMOGRAFICKÝCH
VYŠETRENÍ ROČNE

VIAC AKO



Široké komplexné spektrum rádiologických terapeutických intervenčných zákrokov vykonávaných  
pod kontrolou rádiologických zobrazovacích metód

Mamografické pracovisko, 3 ultrazvukové pracoviská, 2 CT pracoviská, MR pracovisko,  
3 RTG/skiaskopické pracoviská, pracovisko intervenčnej rádiológie

CENA AMAZONKA
od pacientskych organizácií Amazonky, Ružová stužka, Europa Donna Slovakia

pre preverené skríningové mamografické pracovisko

Rádiologická klinika FN Trnava

KONTAKT: Mamologické centrum – prízemie Pavilónu chirurgických disciplín, A. Žarnova 11 917 75  Trnava
TELEFÓN: 033 / 59 38 959
OBJEDNÁVANIE PACIENTOV: pondelok až piatok od 7:30 do 14:00 hod., www.fntt.sk/online-objednanie/
www.fntt.sk

MAMOLOGICKÉ
CENTRUM

PREVERENÉ SKRÍNINGOVÉ MAMOGRAFICKÉ PRACOVISKO 
PRE VYKONÁVANIE SKRÍNINGOVEJ MAMOGRAFIE
– Moderný kompletne digitálny mamografický prístroj s tomosyntézou
– Komplexná starostlivosť o pacientky s ochoreniami prsníka
–  Multidisciplinárny prístup (gynekológ, chirurg, onkológ, rádiológ, psychológ)
–  Ultrazvuková a mamografická diagnostika, magnetická rezonancia,  

biopsie/aspirácie prsníkov, zavádzanie vodičov
– Preventívna starostlivosť, komplexná predoperačná starostlivosť a staging
– Onkochirurgická liečba, onkologická starostlivosť, mamologická poradňa
– Dispenzarizácia u pacientiek so zhubným nádorom prsníka


