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TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                          V Praze dne 23.8. 2016 

Prsa 9x jinak ale vždy Vaše nejcennější foto  
 
S originální aktivitou pro podporu prevence rakoviny prsu přišla zdravotnická skupina EUC. 
Série výstav devíti obrazů, umělecky pojatých snímků z mamografických screeningů, bude 
veřejně přístupná na různých místech ČR. Vernisáž výstavy Vaše nejcennější foto (VNF) 
proběhla 23. srpna v Praze. Vystoupili na ní Alena Aksamitová, amatérská herečka a 
propagátorka včasné prevence, MUDr. Petr Váša, primář radiologie v ústecké Klinice EUC 
(největší mamografické centrum v ČR), a Hynek Čermák, herec a fotograf aktů „nemodelek“ 
(výtěžek z jeho fotografií pomáhá ženám s rakovinou prsu).Ten ocenil nápad s originálně 
pojatými snímky ženských ňader. Jejich sledování a prohlížení je denním chlebem Petra 
Váši: „Ženy se k nám mohou objednat telefonicky, samotné vyšetření trvá pár minut a 
maximálně do hodiny jim sdělíme výsledek. Za dvacet let, co tuto práci dělám, se změnil jak 
přístup pacientek, které se už méně bojí chodit na mamografický screening, tak kvalita 
přístrojů. Ty jsou dnes mnohem šetrnější.“ 
 
U žen, jejichž ňadra jsou vystavena, nebyl důležitý výsledek, ale CO je motivovalo jít na 
vyšetření. A JAK by vysvětlily ostatním, ať nepodceňují prevenci. V dotazníku zaznělo od 
„doporučil mi to lékař“ přes „vzala mě sem kamarádka“ až po „přiměl mě k tomu 
zaměstnavatel“. A rady: „Máte na to nárok, je to zadarmo!“ nebo „Běžte, budete mít pak 
lehčí spaní.“ Všechny se shodly na tom, že: „Vyšetření na mamografu trvá jen pár minut a 
nebolí to.“  
 
Z 66 mamocenter v ČR, tedy míst, kam mohou ženy přijít nechat si vyšetřit prsa, je jich ve 
zdravotnické skupině  EUC 9. Všude tam bude letošní výstava VNF. Ve Zlíně, na EUC 
Klinikách v Kladně, v Brně, v Olomouci, v Ústí nad Labem, v Bílině, v Liberci a dvě v 
Českých Budějovicích. Dohromady do těchto mamocenter v roce 2014 přišlo na preventivní 
vyšetření prsou 20% v tom roce vyšetřených žen. V péči EUC je tedy čtvrt milionu. „I díky 
různým osvětovým aktivitám se zvyšuje procento žen, které pravidelně chodí na 
mamografický screening. Bohužel třetina žen po 45 roce věku stále nechodí. I na ně směřuje 
naše výstava VNF. Snímky ňader jsou krásné, inspirativní. Sérii našich obrazů zdarma 
poskytneme na výstavu všem relevantním institucím, které o ně projeví zájem. V budoucnu 
chceme pro další kolekci obrazů přizvat umělce,“ rozvíjí dramaturgii výstavy VNF Jan Hůlek, 
ředitel pro vnější vztahy EUC. 
 
Tříminutové video o VNF a preventivním vyšetření ke stažení zde: http://www.euc.cz/o-
nas/vase-nejcennejsi-foto 
 
Další informace v tiskové zprávě: TZ "EUC umí prevenci rakoviny prsu"  
http://www.euc.cz/o-nas/tiskove-centrum/euc-umi-prevenci-rakoviny-prsu 
 
více na www.euc.cz a media@euc.cz 
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Poznámka pro editory:  
EUC, dříve Euroclinicum, je soukromá síť zdravotnických zařízení. S obratem 1,9 miliard Kč 
a rozšiřováním do dalších krajů ČR patří k největším nestátním poskytovatelům zejména 
ambulantní péče v ČR. Je největší poskytovatel zdravotní péče zaměstnavatelům, včetně 
péče prémiové. Aktivity EUC dělí do 6 sektorů: Kliniky, Nemocnice, Premium, Lékárny, 
Laboratoře a Videolékárna. Od roku 2011 je jejím vlastníkem Tuffieh Funds SICAV plc, 
regulovaný maltským finančním regulátorem v rámci jednotné legislativy EU. 
 

 


