TISKOVÁ ZPRÁVA NEMOCNICE BLANSKO
Nemocnice Blansko získala status Iktového centra
Cerebrovaskulární program v Nemocnici Blansko započal již v roce 2000 spolu se vznikem
iktové jednotky, zajišťující specializovanou péči pro pacienty s cévní mozkovou příhodou
(CMP). Nemocnice Blansko opakovaně usilovala o zařazení mezi Iktová centra.
Dle Věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR byla Nemocnice Blansko zařazena dne
24.6.2013 do seznamu Komplexních cerebrovaskulárních center a Iktových center.
Toto osvědčení má platnost do 31.12.2013. Další prodloužení statusu Iktového centra
proběhne na základě žádosti Nemocnice Blansko po posouzení splnění podmínek a
vyhodnocení indikátorů výkonnosti a kvality poskytované zdravotní péče. Nutností pro
splnění podmínek bude pořízení nového ultrazvukového přístroje ke sledování průtoku krve
mozkem. Ostatní materiální i personální vybavení je v blanenské nemocnici na vysoké úrovni.
Cévní mozková příhoda (CMP) je obecně druhá nejčastější příčina úmrtí, ročně jen v České republice
postihne cca 40 tisíc osob! Onemocnění nepostihuje pouze seniory, ale stále častěji i lidi
v produktivním věku. Alarmující je nárůst postižených ve věku 49 – 65 let, který je v ČR až 3x vyšší než
v ostatních zemích západní Evropy.

Cévní mozková příhoda je akutní onemocnění, které vyžaduje urgentní specializovanou léčbu.
Iktová centra tuto vysoce specializovanou péči o pacienty s CMP zabezpečují, a to jak ve fázi
akutní (prostřednictvím tzv. systémové trombolýzy, kdy lze do 4,5 hodiny od vzniku CMP
prostřednictvím nitrožilně podané látky zprůchodnit uzavřenou mozkovou tepnu), tak i
v následujícím období formou intenzivní rehabilitační léčby. Iktové centrum Nemocnice
Blansko zahrnuje komplexní léčbu poskytovanou v součinnosti iktové jednotky,
neurologického oddělení, oddělení rehabilitace, oddělení radiodiagnostiky, oddělení
klinických laboratoří a dalších odborných ambulancí (logopedie, psychologie).
Nemocnice Blansko se získáním osvědčení Iktového centra řadí mezi úzký okruh vysoce
specializovaných pracovišť a opět ukazuje svoji důležitost a nepostradatelnost v rámci sítě
všech zdravotnických zařízení.
Zařazení do sítě Iktových center je zásluhou bezchybně odváděné každodenní práce lékařů a
sester zmíněných oddělení pod vedením primáře neurologického oddělení MUDr. Dušana
Tenory a celého managementu nemocnice, který si dosažení tohoto statutu dal mezi své
hlavní cíle. Dosažení tohoto cíle je velkým uznáním nejen pro nemocnici, ale i pro Město
Blansko, které je zřizovatelem nemocnice a toto úsilí managementu od začátku podporovalo.
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