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Radiodiagnostika a zobrazovací metody

 MEDICON Services s.r.o.

 Kompletní spektrum zobrazovacích metod

	 Nadstandardně	krátké	objednací	lhůty

	 Špičkové	přístrojové	vybavení

Služby jsou poskytovány na dvou pracovištích:

1.	Poliklinika	Budějovická

 •  Vedoucí lékař: MUDr. Aleš Machovec  
(ales.machovec@medicon-rdg.cz) 

 •  Vedoucí radiologický asistent: Bc. Zdeněk Šimánek 
(zdenek.simanek@medicon-rdg.cz) 

 • T: 261 006 474
 •  URL: http://www.poliklinika-budejovicka.cz/rdg-a-

zobrazovaci-metody 

Poskytovaná péče:

 •  široká škála diagnostických vyšetření za použití 
nejmodernějších zobrazovacích metod

 •  vedle standardních metod též CT a MR vyšetření, 
pracoviště se tak řadí mezi nejlépe vybavená zařízení 
tohoto druhu v Praze

 •  moderní vybavení, které snese srovnání s nejlepšími 
českými i zahraničními pracovišti

 

 • nadstandardně krátké objednací lhůty
  - CT: 1-2 týdny
  - MR: 1 měsíc (kratší u víkendových termínů)

Typy prováděných vyšetření:

 •  CT - computerová tomografie (neboli počítačová nebo 
také výpočetní tomografie)

 • DENZITOMETRIE - měření hustoty kostí
 • MR - magnetická rezonance
 • RTG (skiagrafie, rentgen) - snímkování skeletu, plic atd.
 • SKIASKOPIE - zobrazení orgánů v reálném čase
 • SONOGRAFIE (ultrazvuk)
 • ZUBNÍ RTG (OP, teleRTG)

Objednání:

 •  kromě RTG vč. zubního RTG je nutné se telefonicky nebo 
osobně objednat

 • k vyšetřením je potřeba žádanka od indikujícího lékaře

Další info:

 •  oddělení je s ostatními zdravotnickými zařízeními 
propojeno pomocí mezinemocniční sítě ePACS a existuje 
také možnost získání snímkové dokumentace včetně 
popisů pomocí zabezpečeného vzdáleného připojení

 •  klientům na vlastní žádost dokumentaci za poplatek 
uložíme přímo na CD
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2.		Poliklinika	Vysočany

 •  Vedoucí lékař: MUDr. Darka Kučerová  
(darka.kucerova@medicon-rdg.cz)

 •  Vedoucí radiologický asistent: Bc. Jozef Papanecz  
(jozef.papanecz@medicon-rdg.cz)

 • T: 266 006 186
 •  URL: http://www.poliklinika-vysocany.cz/rdg-a-

zobrazovaci-metody 

Poskytovaná péče:

 •  široké spektrum diagnostických vyšetření za použití 
základních zobrazovacích metod

 • oddělení je plně digitalizované
 •  na Praze 9 a v její spádové oblasti jsme jediným 

ambulantním pracovištěm vybaveným CT přístrojem
 •  všechny zářiče odpovídají zákonným normám a provádí se 

s ohledem na radiační hygienu

 • nadstandardně krátké objednací lhůty
  -  CT: nativní vyšetření do druhého dne, vyšetření 

s kontrastní látkou maximálně do týdne

Typy prováděných vyšetření:

 • CT
  -  všechny základní typy vyšetření (mozek, skelet, krk, 

hrudní, břišní a pánevní orgány)
  -  specializovaná vyšetření cévního systému (MDCT 

angiografie), tlustého střeva (CT irrigografie) a tenkého 

střeva (CT enterografie)
  -  Používáme špičkový přístroj GE Optima 660 s výrazně 

sníženou dávkou záření.

 • SKIAGRAFIE (RTG):
  -  všechna vyšetření včetně snímků skeletu (páteř, 

končetiny, lebka), plic, vedlejších dutin nosních, 
pyramid, břicha a měkkých tkání

 • SONOGRAFIE (ultrazvuk):
  -  veškerá základní vyšetření včetně břicha a malé pánve 

(vyjma gynekologických), štítné žlázy, kolenních 
kloubů, měkkých tkání a cév (včetně Dopplera)

  -  provádíme také vyšetření prsů pro samoplátkyně 
(400,- Kč)

 • MAMOGRAFIE (screeningová):
  -  nově jako detašované pracoviště Mammacentra 

Zelený pruh nabízíme také možnost preventivního 
(screeningového) mamografického vyšetření - více ZDE

  -  toto pracoviště má uzavřenou smlouvu se všemi 
zdravotními pojišťovnami s výjimkou ČPZP a RBP

Objednání:

 •  s výjimkou skiagrafického vyšetření (rentgen - RTG) je 
nutné se telefonicky nebo osobně objednat

 • k vyšetření je potřeba žádanka od indikujícího lékaře

Další info:

 •  oddělení je s ostatními zdravotnickými zařízeními 
propojeno pomocí mezinemocniční sítě (ePACS) 
a současně existuje možnost získání snímkové 
dokumentace včetně popisů pomocí zabezpečeného 
vzdáleného připojení

 •  klientům na vlastní žádost dokumentaci za poplatek 
uložíme přímo na CD


