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WEB  , Dátum: 04.10.2022  , Zdroj: slovenskyreporter.sk 

Košice: Mamografické pracovisko v nemocnici v košickej Šaci získalo v utorok ocenenie Amazonka. Stalo sa tak 

v rámci osvetového projektu Ja som už bola, ktorý má za cieľ podporiť prevenciu rakoviny prsníka, upozorniť na 

potrebu včasného záchytu ochorenia a pomôcť prekonať strach z mýtov o mamografii. Stoja za ním pacientske 
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https://www.cas.sk/clanok/2725573/mamicka-dvoch-deti-bojovala-so-zakernou-chorobou-zivot-zuzane-zachranila-jedna-vec-teraz-burcuje-zeny/
https://www.slovenskyreporter.sk/mamografickemu-pracovisku-v-kosickej-saci-udelili-ocenenie-amazonka/
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organizácie Amazonky a Ružová stužka. 

 

Na Slovensku máme špičkové pracoviská  

Ocenenie v podobe špeciálnej sošky Amazonky poukazuje na preverené skríningové mamografické pracovisko. 

„Pacientske organizácie aj takto upozorňujú verejnosť, že treba chodiť na prevenciu, treba chodiť na skríningovú 

mamografiu. Máme na Slovensku špičkové pracoviská, ktoré sa o ženu postarajú kompletne, a treba využiť túto 

ponuku,“ uviedla lekárka a správkyňa neinvestičného fondu Ružová stužka Alena Kállayová.  

Mamografické pracoviská na Slovensku hodnotí komisia ministerstva zdravotníctva pre zabezpečenie kvality v 

rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne. Už 19 preverených skríningových mamografických 

pracovísk v 16 mestách prešlo jej kontrolou s pozitívnym výsledkom. Sedem z nich bolo symbolicky ocenených v 

projekte Ja som už bola. Ženy majú možnosť absolvovať vyšetrenie vysokokvalitným mamografickým prístrojom 

aj s doplnením ďalších potrebných vyšetrení a oznámením výsledku osobne a ihneď vrátane možnosti 

konzultácie s lekárom o ďalšom postupe zdravotnej starostlivosti.  

Nárok na bezplatné skríningové mamografické vyšetrenie má ročne na Slovensku viac ako 362 000 žien  

Nárok na bezplatné skríningové mamografické vyšetrenie má ročne na Slovensku viac ako 362 000 žien. Podľa 

údajov Národného onkologického inštitútu sa na ňom vlani zúčastnilo 41 554 žien s negatívnym nálezom a u 285 

žien boli zistené včasné formy rakoviny prsníka. V západoslovenskom regióne je miera účasti na 

mamografickom vyšetrení 16 – 17 percent, na východe len 6,4 percenta. Odborníci pripisujú toto nízke číslo 

nedostatočnej starostlivosti žien o vlastné zdravie, ale aj neopodstatnenému strachu z mamografického 

vyšetrenia.  

„Cieľom mamografického skríningu, to znamená včasného zistenia najmenších ložísk onkologického ochorenia 

prsníka skríningovou mamografiou, je aspoň 70-percentná účasť žien vo veku 50 – 69 rokov. Takáto účasť by 

zabezpečila zníženie úmrtnosti na rakovinu prsníka na Slovensku o 30 percent a zachránila by 300 životov 

ročne,“ uviedla Jana Trautenberger Ricová z Národného onkologického inštitútu.  

Dôležité je aj samovyšetrovanie prsníkov  

Aj primárka Kliniky rádiológie Nemocnice Agel Košice-Šaca Tatiana Špakovská apeluje na všetky ženy, aby 

chodili na preventívne prehliadky a robili aj samovyšetrovanie prsníkov. Pripomína, že pri zistení onkologického 

nálezu vo včasnom štádiu sa zvyšuje možnosť úspešného vyliečenia. Upozornila pritom, že karcinóm prsníka 

nepostihuje len ženy, ale aj mužov, a tak aj oni by mali prísť v prípade podozrenia na vyšetrenie. „Chcem 

zdôrazniť, že mamografické vyšetrenie nie je zdraviu škodlivé, radiačná záťaž pri takomto vyšetrení je veľmi 

nízka, nepredstavuje žiadne riziko pre pacientku a jeho benefit je veľmi vysoký,“ dodala primárka.  

Zdroj: TASR, Nemocnica AGEL Košice-Šaca, NN  
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WEB  , Dátum: 04.10.2022  , Zdroj: lekari.sk 

Košice 4. októbra (TASR) – Mamografické pracovisko v nemocnici v košickej Šaci získalo v utorok ocenenie 

Amazonka. 

 

Stalo sa tak v rámci osvetového projektu Ja som už bola, ktorý má za cieľ podporiť prevenciu rakoviny prsníka, 

upozorniť na potrebu včasného záchytu ochorenia a pomôcť prekonať strach z mýtov o mamografii. Stoja za ním 

pacientske organizácie Amazonky a Ružová stužka.Ocenenie v podobe špeciálnej sošky Amazonky poukazuje 

na preverené skríningové mamografické pracovisko. "Pacientske organizácie aj takto upozorňujú verejnosť, že 

treba chodiť na prevenciu, treba chodiť na skríningovú mamografiu. Máme na Slovensku špičkové pracoviská, 

ktoré sa o ženu postarajú kompletne, a treba využiť túto ponuku," uviedla lekárka a správkyňa neinvestičného 

fondu Ružová stužka Alena Kállayová. Mamografické pracoviská na Slovensku hodnotí komisia ministerstva 

zdravotníctva pre zabezpečenie kvality v rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne. Už 19 

preverených skríningových mamografických pracovísk v 16 mestách prešlo jej kontrolou s pozitívnym 

výsledkom. Sedem z nich bolo symbolicky ocenených v projekte Ja som už bola. Ženy majú možnosť absolvovať 

vyšetrenie vysokokvalitným mamografickým prístrojom aj s doplnením ďalších potrebných vyšetrení a 

oznámením výsledku osobne a ihneď vrátane možnosti konzultácie s lekárom o ďalšom postupe zdravotnej 

starostlivosti. Nárok na bezplatné skríningové mamografické vyšetrenie má ročne na Slovensku viac ako 

362.000 žien. Podľa údajov Národného onkologického inštitútu sa na ňom vlani zúčastnilo 41.554 žien s 

negatívnym nálezom a u 285 žien boli zistené včasné formy rakoviny prsníka. V západoslovenskom regióne je 

miera účasti na mamografickom vyšetrení 16 - 17 percent, na východe len 6,4 percenta. Odborníci pripisujú toto 

nízke číslo nedostatočnej starostlivosti žien o vlastné zdravie, ale aj neopodstatnenému strachu z 

mamografického vyšetrenia."Cieľom mamografického skríningu, to znamená včasného zistenia najmenších 

ložísk onkologického ochorenia prsníka skríningovou mamografiou, je aspoň 70-percentná účasť žien vo veku 

50 – 69 rokov. Takáto účasť by zabezpečila zníženie úmrtnosti na rakovinu prsníka na Slovensku o 30 percent a 

zachránila by 300 životov ročne," uviedla Jana Trautenberger Ricová z Národného onkologického inštitútu.Aj 

primárka Kliniky rádiológie Nemocnice Agel Košice-Šaca Tatiana Špakovská apeluje na všetky ženy, aby chodili 

na preventívne prehliadky a robili aj samovyšetrovanie prsníkov. Pripomína, že pri zistení onkologického nálezu 

vo včasnom štádiu sa zvyšuje možnosť úspešného vyliečenia. Upozornila pritom, že karcinóm prsníka 

nepostihuje len ženy, ale aj mužov, a tak aj oni by mali prísť v prípade podozrenia na vyšetrenie. "Chcem 

zdôrazniť, že mamografické vyšetrenie nie je zdraviu škodlivé, radiačná záťaž pri takomto vyšetrení je veľmi 

nízka, nepredstavuje žiadne riziko pre pacientku a jeho benefit je veľmi vysoký," dodala primárka.  
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WEB  , Dátum: 04.10.2022  , Zdroj: teraz.sk  , Autor: TASR , Rubrika: Zdravie 

Na snímke nový urgentný príjem, ktorý otvorili v Nemocnici Agel a. s. Košice-Šaca 28. marca 2022. Foto: TASR 

– František Iván 

 

Ocenenie v podobe špeciálnej sošky Amazonky poukazuje na preverené skríningové mamografické pracovisko. 

 

Košice 4. októbra (TASR) – Mamografické pracovisko v nemocnici v košickej Šaci získalo v utorok ocenenie 

Amazonka. Stalo sa tak v rámci osvetového projektu Ja som už bola, ktorý má za cieľ podporiť prevenciu 

rakoviny prsníka, upozorniť na potrebu včasného záchytu ochorenia a pomôcť prekonať strach z mýtov o 

mamografii. Stoja za ním pacientske organizácie Amazonky a Ružová stužka. 

 

Ocenenie v podobe špeciálnej sošky Amazonky poukazuje na preverené skríningové mamografické pracovisko. 

"Pacientske organizácie aj takto upozorňujú verejnosť, že treba chodiť na prevenciu, treba chodiť na skríningovú 

mamografiu. Máme na Slovensku špičkové pracoviská, ktoré sa o ženu postarajú kompletne, a treba využiť túto 

ponuku," uviedla lekárka a správkyňa neinvestičného fondu Ružová stužka Alena Kállayová. 

 

Mamografické pracoviská na Slovensku hodnotí komisia ministerstva zdravotníctva pre zabezpečenie kvality v 

rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne. Už 19 preverených skríningových mamografických 

pracovísk v 16 mestách prešlo jej kontrolou s pozitívnym výsledkom. Sedem z nich bolo symbolicky ocenených v 

projekte Ja som už bola. Ženy majú možnosť absolvovať vyšetrenie vysokokvalitným mamografickým prístrojom 

aj s doplnením ďalších potrebných vyšetrení a oznámením výsledku osobne a ihneď vrátane možnosti 

konzultácie s lekárom o ďalšom postupe zdravotnej starostlivosti. 

 

Nárok na bezplatné skríningové mamografické vyšetrenie má ročne na Slovensku viac ako 362.000 žien. Podľa 

údajov Národného onkologického inštitútu sa na ňom vlani zúčastnilo 41.554 žien s negatívnym nálezom a u 285 

žien boli zistené včasné formy rakoviny prsníka. V západoslovenskom regióne je miera účasti na 

mamografickom vyšetrení 16 - 17 percent, na východe len 6,4 percenta. Odborníci pripisujú toto nízke číslo 

nedostatočnej starostlivosti žien o vlastné zdravie, ale aj neopodstatnenému strachu z mamografického 

vyšetrenia. 

 

"Cieľom mamografického skríningu, to znamená včasného zistenia najmenších ložísk onkologického ochorenia 

prsníka skríningovou mamografiou, je aspoň 70-percentná účasť žien vo veku 50 – 69 rokov. Takáto účasť by 

zabezpečila zníženie úmrtnosti na rakovinu prsníka na Slovensku o 30 percent a zachránila by 300 životov 

ročne," uviedla Jana Trautenberger Ricová z Národného onkologického inštitútu. 

 

Aj primárka Kliniky rádiológie Nemocnice Agel Košice-Šaca Tatiana Špakovská apeluje na všetky ženy, aby 

chodili na preventívne prehliadky a robili aj samovyšetrovanie prsníkov. Pripomína, že pri zistení onkologického 

nálezu vo včasnom štádiu sa zvyšuje možnosť úspešného vyliečenia. Upozornila pritom, že karcinóm prsníka 

nepostihuje len ženy, ale aj mužov, a tak aj oni by mali prísť v prípade podozrenia na vyšetrenie. "Chcem 

zdôrazniť, že mamografické vyšetrenie nie je zdraviu škodlivé, radiačná záťaž pri takomto vyšetrení je veľmi 

nízka, nepredstavuje žiadne riziko pre pacientku a jeho benefit je veľmi vysoký," dodala primárka. . 
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WEB  , Dátum: 04.10.2022  , Zdroj: tasr.sk 

Košice 4. októbra (TASR) – Mamografické pracovisko v nemocnici v košickej Šaci získalo v utorok ocenenie 

Amazonka. Stalo sa tak v rámci osvetového projektu Ja som už bola, ktorý má za cieľ podporiť prevenciu 

rakoviny prsníka, upozorniť na potrebu včasného záchytu ochorenia a pomôcť prekonať strach z mýtov o 

mamografii. Stoja za ním pacientske organizácie Amazonky a Ružová stužka. 

 

Ocenenie v podobe špeciálnej sošky Amazonky poukazuje na preverené skríningové mamografické pracovisko. 

"Pacientske organizácie aj takto upozorňujú verejnosť, že treba chodiť na prevenciu, treba chodiť na skríningovú 

mamografiu. Máme na Slovensku špičkové pracoviská, ktoré sa o ženu postarajú kompletne, a treba využiť túto 

ponuku," uviedla lekárka a správkyňa neinvestičného fondu Ružová stužka Alena Kállayová. Mamografické 

pracoviská na Slovensku hodnotí komisia ministerstva zdravotníctva pre zabezpečenie kvality v 

rádiodiagnostike, radiačnej onkológii a v nukleárnej medicíne. Už 19 preverených skríningových mamografických 

pracovísk v 16 mestách prešlo jej kontrolou s pozitívnym výsledkom. Sedem z nich bolo symbolicky ocenených v 

projekte Ja som už bola. Ženy majú možnosť absolvovať vyšetrenie vysokokvalitným mamografickým prístrojom 

aj s doplnením ďalších potrebných vyšetrení a oznámením výsledku osobne a ihneď vrátane možnosti 

konzultácie s lekárom o ďalšom postupe zdravotnej starostlivosti. Nárok na bezplatné skríningové mamografické 

vyšetrenie má ročne na Slovensku viac ako 362.000 žien. Podľa údajov Národného onkologického inštitútu sa na 

ňom vlani zúčastnilo 41.554 žien s negatívnym nálezom a u 285 žien boli zistené včasné formy rakoviny prsníka. 

V západoslovenskom regióne je miera účasti na mamografickom vyšetrení 16 - 17 percent, na východe len 6,4 

percenta. Odborníci pripisujú toto nízke číslo nedostatočnej starostlivosti žien o vlastné zdravie, ale aj 

neopodstatnenému strachu z mamografického vyšetrenia. "Cieľom mamografického skríningu, to znamená 

včasného zistenia najmenších ložísk onkologického ochorenia prsníka skríningovou mamografiou, je aspoň 70-

percentná účasť žien vo veku 50 – 69 rokov. Takáto účasť by zabezpečila zníženie úmrtnosti na rakovinu 

prsníka na Slovensku o 30 percent a zachránila by 300 životov ročne," uviedla Jana Trautenberger Ricová z 

Národného onkologického inštitútu. Aj primárka Kliniky rádiológie Nemocnice Agel Košice-Šaca Tatiana 

Špakovská apeluje na všetky ženy, aby chodili na preventívne prehliadky a robili aj samovyšetrovanie prsníkov. 

Pripomína, že pri zistení onkologického nálezu vo včasnom štádiu sa zvyšuje možnosť úspešného vyliečenia. 

Upozornila pritom, že karcinóm prsníka nepostihuje len ženy, ale aj mužov, a tak aj oni by mali prísť v prípade 

podozrenia na vyšetrenie. "Chcem zdôrazniť, že mamografické vyšetrenie nie je zdraviu škodlivé, radiačná záťaž 

pri takomto vyšetrení je veľmi nízka, nepredstavuje žiadne riziko pre pacientku a jeho benefit je veľmi vysoký," 

dodala primárka. UPOZORNENIE: TASR ponúka k správe zvukový záznam. hol mac  
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Mamička dvoch detí bojovala so zákernou chorobou: Život Zuzane zachránila jedna vec, teraz 

burcuje ženy URL  
WEB  , Dátum: 10.10.2022  , Zdroj: cas.sk  , Autor: kz, Nový Čas  , Rubrika: Domáce správy 

O dôležitosti prevencie vie svoje Zuzana Gondoľová (42) z Košíc, ktorá sa angažuje aj v občianskom združení 

Onkomamky. Sama mala vážne onkologické problémy, keď si pred 5 rokmi našla hrčku na prsníku a napokon 

prišla o obe prsia. 

 

Podstúpila aj ožarovanie, ale už je v poriadku a burcuje (nielen) ženy, aby nič nepodceňovali. Europoslankyňa 

Lucia Ďuriš Nicholsonová na Facebooku zverejnila, že sa pasuje s vážnym zdravotným problémom. Lekári jej 

odhalili nález na prsníku. Podobným trápením si prešla aj pani Zuzana. Na USG vyšetrení jej pritom nezistili, že 

by mala závažný problém. 

Táto pacientka však mala intuíciu, že to môže byť horšie. „Aj preto, že v rodine toto ochorenie už mala aj moja 

mama. Vo Východoslovenskom onkologickom ústave mi aj napriek tomu, že som nespĺňala vekovú hranicu, vyšli 

v ústrety a po mamografickom vyšetrení a biopsii sa ukázalo, že tá hrčka je nádorovým ochorením. 

Musela som absolvovať chemoterapeutickú liečbu, ktorá bola veľmi náročná, a prišla som o oba prsníky. Bola 

som v ohrození života, ale ušla som hrobárovi z lopaty,“ spomína si pani Zuzana, matka dvoch synov - Matúša 

(10) a Mateja (7). 

Hoci sa jej v tej chvíli zrútil svet, práve vďaka deťom, výdrži a psychickej vzpruhe sa dala dokopy. „Už som aj po 

rekonštrukcii prsníkov a pokračujem v hormonálnej liečbe. Šťastie sa obrátilo ku mne. Prízvukujem však 

všetkým, že o rakovine treba hovoriť nahlas a zdôrazňovať potrebu pravidelnej prevencie a skríningov a u žien 

nevyhnutných mamografických vyšetrení,“ dodala táto pacientka. 

Primárka Kliniky rádiológie Nemocnice Košice-Šaca Tatiana Špakovská potvrdila, že pomocou mamografického 

vyšetrenia vedia diagnostikovať už predrakovinové lézie alebo karcinóm prsníka vo včasnom štádiu. 

„Umožňuje to vysoké percento úspešnosti liečenia alebo stopercentné vyliečenie, čo skvalitňuje a predlžuje život 

takejto pacientky,“ spomenula primárka a dodala, že radiačná záťaž pri mamografii je veľmi nízka, nepredstavuje 

teda takmer žiadne riziko a benefit je niekoľkonásobne vyšší. Mamografické vyšetrenie je bezplatné. V Šaci je 

zabezpečená aj úspešná spolupráca s Mamárnym centrom, ktoré zabezpečuje komplexnú diagnosticko-

terapeutickú starostlivosť o pacientky s takýmto ochorením. 

Mamografia zachraňuje životy 

Skríningová mamografia v USA, Európe a vo Veľkej Británii za posledných 30 rokov znížila úmrtnosť na rakovinu 

prsníka o 40 percent. Na Slovensku tomuto ochoreniu ročne podľahne 900 žien. Nárok na bezplatné skríningové 

mamografické vyšetrenie má ročne na Slovensku viac ako 362-tisíc žien. Vlani sa ho zúčastnilo len 41 554 žien 

s negatívnym nálezom a u 285 žien boli zistené včasné formy rakoviny prsníka. 

 
 

https://www.cas.sk/clanok/2725573/mamicka-dvoch-deti-bojovala-so-zakernou-chorobou-zivot-zuzane-zachranila-jedna-vec-teraz-burcuje-zeny/
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Mamička 2 detí Zuzana (42) bojovala so zákernou chorobou 

 

KOŠICE - O dôležitosti prevencie vie svoje Zuzana Gondoľová (42) z Košíc, ktorá sa angažuje aj v občianskom 

združení Onkomamky. Sama mala vážne onkologické problémy, keď si pred 5 rokmi našla hrčku na prsníku a 

napokon prišla o obe prsia. Podstúpila aj ožarovanie, ale už je v poriadku a burcuje (nielen) ženy, aby nič 

nepodceňovali. 

 

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová na Facebooku zverejnila, že sa pasuje s vážnym zdravotným 

problémom. Lekári jej odhalili nález na prsníku. Podobným trápením si prešla aj pani Zuzana. Na USG vyšetrení 

jej pritom nezistili, že by mala závažný problém. Táto pacientka však mala intuíciu, že to môže byť horšie. „Aj 

preto, že v rodine toto ochorenie už mala aj moja mama. Vo Východoslovenskom onkologickom ústave mi aj 

napriek tomu, že som nespĺňala vekovú hranicu, vyšli v ústrety a po mamografickom vyšetrení a biopsii sa 

ukázalo, že tá hrčka je nádorovým ochorením. 

 

Musela som absolvovať chemoterapeutickú liečbu, ktorá bola veľmi náročná, a prišla som o oba prsníky. Bola 

som v ohrození života, ale ušla som hrobárovi z lopaty,“ spomína si pani Zuzana, matka dvoch synov - Matúša 

(10) a Mateja (7). 

Hoci sa jej v tej chvíli zrútil svet, práve vďaka deťom, výdrži a psychickej vzpruhe sa dala dokopy. „Už som aj po 

rekonštrukcii prsníkov a pokračujem v hormonálnej liečbe. Šťastie sa obrátilo ku mne. Prízvukujem však 

všetkým, že o rakovine treba hovoriť nahlas a zdôrazňovať potrebu pravidelnej prevencie a skríningov a u žien 

nevyhnutných mamografických vyšetrení,“ dodala táto pacientka. Primárka Kliniky rádiológie Nemocnice Košice-

Šaca Tatiana Špakovská potvrdila, že pomocou mamografického vyšetrenia vedia diagnostikovať už 

predrakovinové lézie alebo karcinóm prsníka vo včasnom štádiu. „Umožňuje to vysoké percento úspešnosti 

liečenia alebo stopercentné vyliečenie, čo skvalitňuje a predlžuje život takejto pacientky,“ spomenula primárka a 

dodala, že radiačná záťaž pri mamografii je veľmi nízka, nepredstavuje teda takmer žiadne riziko a benefit je 

niekoľkonásobne vyšší. Mamografické vyšetrenie je bezplatné. V Šaci je zabezpečená aj úspešná spolupráca s 

Mamárnym centrom, ktoré zabezpečuje komplexnú diagnostickoterapeutickú starostlivosť o pacientky s takýmto 

ochorením. 

 

Mamografia zachraňuje životy 

 

Skríningová mamografia v USA, Európe a vo Veľkej Británii za posledných 30 rokov znížila úmrtnosť na rakovinu 

prsníka o 40 percent. Na Slovensku tomuto ochoreniu ročne podľahne 900 žien. Nárok na bezplatné skríningové 

mamografické vyšetrenie má ročne na Slovensku viac ako 362-tisíc žien. Vlani sa ho zúčastnilo len 41 554 žien 

s negatívnym nálezom a u 285 žien boli zistené včasné formy rakoviny prsníka. 

 

Foto autor: Foto: autor, nš  

Foto popis: Pani Zuzana (42) so synmi Matúšom (10) a Matejom (7).  

Foto popis: Vedúca lekárka šačianskeho mamodiagnostického centra Nora Lešková pred mamografom.  
 



13/15   © 2022  

 

 

Späť 
   

 



14/15   © 2022  

Nemocnica Agek Košice Šaca získala vzácne ocenenie  

Televízia , Dátum: 4.10.2022 , Telke 

 
 
https://www.telke.sk/2022/10/04/nemocnica-agel-kosice-saca-ziskala-vzacne-ocenenie/ 
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