
 > Dnes odpovedá na otázky našich čitateľov primár Rádiodiagnostického  oddelenia  Fakultnej 
nemocnice s poliklinikou Skalica, a.s. – MUDr. Peter Vrba: 
 
Vo Fakultnej nemocnici v Skalici je ukončená rekonštrukcia, máte nové prístroje, kde vás pacient 
nájde? 
 
Rádiodiagnostické oddelenie  je v nemocnici umiestnené tam, kde bolo -  na I. poschodí nemocnice, 
vľavo od hlavného vchodu, so zabezpečeným prístupom pre mobilných aj imobilných pacientov. 
 
Aké prístroje sú nové a aké druhy vyšetrení poskytujete? 
 
RTG oddelenie pozostáva z piatich  pracovísk: digitálneho  RTG, digitálna mamografia -MMG, 
 ultrasonografia-UZV,  počítačová tomografia-CT a magnetická rezonancia-MR.  
Na CT pracovisku vykonávame vyšetrenia všetkých orgánových systémov- hrudníka, brucha, panvy, 
lebky, mozgu, chrbtice, kostí, svalov, CT angiografie. Z invazívnych zákrokov sa vykonáva 
periradikulárnu terapia.  
 Od  novembra 2011 pracujeme na novom multišpirálovom  CT prístroji, ktorý si vystačí z oveľa 
nižšími dávkami žiarenia oproti dovtedy používaným prístrojom a navyše skenovanie trvá výrazne 
kratšiu dobu.  
 
Ako sa pacient dostane na vyšetrenie? Musí o vyšetrenie požiadať lekár žiadankou, alebo môže 
pacient prísť sám? 
To, čo treba vyšetriť, musí určiť lekár. Spektrum možných vyšetrení je tak široké, že typ konkrétneho 
vyšetrenia musí určiť odborník. RDG vyšetrenia sú pomerne nákladné a zdravotné poisťovne prísne 
kontrolujú náväznosti vyšetrení a tým regulujú aj ich úhradu za pacienta. 
Preto pacienta na vyšetrenie odosiela len lekár - špecialista, treba si priniesť žiadanku a kartičku 
poistenca. Na vyšetrenie treba prísť nalačno a personálu oznámiť všetky  prípadné alergie.  
 
Ako rýchlo sa u Vás dostaneme na vyšetrenie? 
Čakacia doba na vyšetrenie sa  pohybuje obvykle do 5 dní. Objednať sa možno osobne na RDG 
oddelení, alebo na t.č. 034/6969103 . 
 
V ktorom čase ordinujete, je možné prísť aj poobede? 
CT pracovisko má pracovnú dobu: pondelok a utorok od 7:00 do 14:30 hod., streda až piatok od 7:00 
do 14:00 hod. 
MMG pracovisko má pracovnú dobu každý pracovný deň od 7.30-13.30 hod.  , v utorok do 18.00 
hod. 
MR pracovisko má pracovnú dobu pondelok od 7:00 do 14:30 hod.,  utorok od 7:00 do 18:00 a 
streda až piatok od 7:00 do 14:00. 
 
 Lekár mi doporučil mamografiu prsníkov – môžem sa v Skalici u Vás objednať na takéto 
preventívne vyšetrenie?                                          
Od  novembra  2011 v Skalici realizujeme MMG vyšetrenia na digitálnom prístroji, to znamená, že 
vyšetrenie sa ukladá  v počítači, už sa nevyhotovujú klasické snímky.  
Takýto prístroj umožňuje diagnostiku včasných štádií rakoviny prsníka. 
 Na preventívne vyšetrenie  majú nárok ženy od  40. roku života, a to v 2-ročnom intervale. V prípade 
výskytu rakoviny prsníka u blízkych príbuzných  je interval jedenkrát za rok.  
Lekár môže takisto indikovať skoršie kontrolné vyšetrenie pri náleze nejasných lézií na mamograme 
alebo po prekonanej rakovine prsníka.  Mamografické vyšetrenie sa realizuje i  v prípade hmatnej 
hrčky v prsníku, a to  aj u mladších žien a takisto u mužov. Nejasný nález na mamograme možno 
 doplniť ultrazvukom prsníkov /sono/. 
 Na vyšetrenie je potrebné priniesť  žiadanku od gynekológa alebo onkológa  a kartičku poistenca.  



 
Aká je čakacia doba na vyšetrenie prsníkov? 
 Čakacia doba na vyšetrenie je krátka,  pohybuje sa obvykle od  1-10 dní. Samotné vyšetrenie trvá 
približne 10 minút. Možno sa objednať osobne na RDG oddelení alebo na č.t.   034/6969209 .  
 
Kedy je treba absolvovať vyšetrenie magnetickou rezonanciou / MR/? 
 
MR vyšetrenie sa používa najmä na vyšetrenie mozgu, chrbtice, kĺbov a svalov, ako aj orgánov brucha 
a panvy. Při tomto vyšetrení sa nepoužíva rentgenové žiarenie. Často je rozhodujúce pre stanovenie 
diagnózy a dokáže znázorniť štruktúry,  ktoré sú ostatnými  metodami nezobraziteľné.  
Toto vyšetrenie je finančne nákladné a technicky zložité. 
 Nevýhodou magnetickej rezonancie je tiež dlhý čas vyšetrenia, počas ktorého musí pacient  nehybne 
ležať a množstvo kontraindikácií, z ktorých vačšina sa týka kovových predmetov v tele pacienta.  
Pacienta na vyšetrenie musí odoslať lekár - špecialista, na vyšetrenie paciet zo sebou potrebuje 
žiadanku a kartičku poistenca. Na vyšetrenie magnetickou rezonanciou je nutné sa objednať, pričom 
je lepšie ak pacienta objednáva odosielajúci lekár, prípadne sestra. Objednať sa je možné na 

telefónnom čísle  034 69 69 388 .   
 
 
Čo je dôležité pre to, aby sa zlepšila komunikácia medzi pracientami a nemocnicou v oblasti RDG?  
 
FNsP Skalica vychádza v ústrety pacientom  tým,  že každý  utorok sa mamografické  a MR vyšetrenia 
vykonavajú  takisto v poobedňajších hodinách do 18.00 hod. 
 
Žiadame ale, aby pacienti v prípade, že sa nemôžu dostaviť na vyšetrenie, zrušili  objednaný termín 
telefonicky. /Týka sa to najmä MR vyšetrení, kde sú dlhšie čakacie doby/. 
 
Takto uvoľnený termín môže byť ponúknutý iným pacientom  a tak umožníme zlepšenie a urýchlenie 
termínov vyšetrení. 
Takto si pacienti môžu pomôcť navzájom. Tak jako si vážia pacienti slušných a zodpovědných 
zdravotníkov, aj my si vážime   slušných a zodpovědných pacientov. 

 


