
 

EUC a.s. | Na Pankráci | 1690/125 | 140 00 Praha 4 
+420 225 341 901 | sekretariat@euc.cz | IČ: 26730413 | DIČ: CZ699002423  
Zapsáno u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7918 | www.euc.cz 

TISKOVÁ ZPRÁVA                                                                          
V Praze dne 24. 2. 2017 

 
EUC rozšiřuje svou péči ve východních Čechách 

 
 

Zdravotnická skupina EUC poskytuje převážně ambulantní péči. Její součástí je prevence 
a EUC se dlouhodobě věnuje prevenci rakoviny prsu. Mamoscreening je jeden ze čtyř 
celonárodních screeningových programů. 
 

Mamodiagnostická centra má EUC po celé ČR. Desáté akreditované mamocentrum EUC 
koupila 14. února. Je jím Mamodiagnostické centrum Pardubice s.r.o., které ročně vyšetří 
přes 15 tisíc žen.  
 
"Mamodiagnostické centrum v Pardubicích má mezi pacienty skvělé renomé. Na další 
spolupráci s paní doktorkou Hrnčířovou, která jej vybudovala, se velice těšíme," říká 
MUDr. Petr Váša, koordinátor a odborný garant mamodiagnostiky EUC a primář 
radiologického oddělení EUC Kliniky Ústí nad Labem, které ročně vyšetří více než 30 
tisíc žen. MUDr. Ivana Hrnčířová: " Respektuji vývojové etapy pracoviště z ekonomického 
hlediska. Centrum má dobré, silné kořeny.  Byla bych špatný rodič, kdybych dospělému 
dítěti neuměla dát potřebnou  volnost,  důvěru a s láskou ho nevypustila do světa. Věřím, 
že jsem jej předala do dobrých rukou. Těším se z toho, že mohu být u dalšího rozvoje 
centra.“  
 

Další mamocentra EUC jsou v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Bílině, Brně, 
Olomouci, Zlíně, Kladně a Liberci. Všechna centra jsou akreditována, jejich kvalita je 
monitorovaná. Poskytují komplexní péči ženám všech věkových kategorií, v rámci 
prevence je vyšetření všem ženám nad 45 let hrazeno ze zdravotního pojištění na základě 
doporučení praktického lékaře či gynekologa ve dvouletých intervalech. 
 

Provyšetřenost českých žen je asi 63 procent, tedy třetina žen zůstává nevyšetřená. EUC, 
kromě poskytování péče ve svých mamocentrech, pomáhá zvýšit provyšetřenost i 
aktivitami jako je série výstav Vaše nejcennější foto.  
 
V regionu východních Čech mohou pacienti navštívit EUC lékárny, kliniky v Přelouči a 
Hradci Králové.  
 

Pro více informací media@euc.cz 

 
Poznámka pro editory:  
EUC, 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. 
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