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Krajská zdravotní pořádá semináře k péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou v akutní fázi 
 
Komplexní cerebrovaskulární centrum (KCC) při Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad 
Labem, o. z., pořádá pro zdravotníky semináře k péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou (CMP) v akutní 
fázi. První seminář, který se konal v rámci osvětové činnosti ústeckého Komplexního cerebrovaskulárního 
centra o důležitosti včasného rozpoznání a řešení CMP, se uskutečnil na počátku listopadu v mostecké 
nemocnici. 

Garanty akce byli z Komplexního cerebrovaskulárního centra při Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., zdravotnická záchranářka Bc. Kateřina Bělinová a vedoucí lékař KCC 
MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA.   

„Čas je rozhodující pro zdraví či dokonce přežití pacienta a bezpochyby tedy platí motto - Čas je mozek. Velmi 
nás potěšila hojná účast. Dorazilo 42 posluchačů a to z  oddělení napříč mosteckou nemocnicí. Děkujeme 
vrchní sestře Mgr. Haně Nedělkové za zajištění zázemí pro seminář,“ uvedla  Bc. Kateřina Bělinová, garant 
vzdělávacích seminářů k péči o pacienty s CMP v akutní fázi z KCC.   

„Velmi děkuji celému přednášejícímu týmu KCC  za přínosné, podnětné přednášky. Účastníci kurzu si 
uvědomili, jak důležitou roli zaujímá v léčbě CMP čas, a proto záleží na každém z nás,“ doplnila za pořadatele 
Mgr. Hana Nedělková, vrchní sestra I. Interního oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z. 

„V Ústeckém kraji je velmi dobře nastavena spolupráce mezi jednotlivými nemocnicemi společnosti Krajská 
zdravotní a posádkami Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. V akutní péči o pacienty s CMP 
dosahujeme výborných výsledků jak v České republice, tak i v mezinárodním srovnání. Nadále se však 
snažíme zlepšovat naši práci a zvýšit kvalitu a dostupnost péče. I proto oceňuji zájem projevený ze strany 
mosteckého neurologického oddělení a celé mostecké nemocnice,“ dodal vedoucí lékař KCC MUDr. Ing. 
David Černík, Ph.D., MBA. 

Komplexní cerebrovaskulární centrum při Krajské zdravotní, a. s. - Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, 
o. z., je jedním z 15 center v České republice, které poskytuje nejvýše specializovanou péči u pacientů 
s cévním onemocněním mozku, a to jak v oblasti primární, tak v oblasti sekundárně preventivní. Provoz 
centra zajišťuje velmi dobře fungující spolupráce Neurologického oddělení, Radiologické kliniky, 
Neurochirurgické kliniky, Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, Rehabilitačním 
oddělením a v neposlední řadě Emergency v ústecké Masarykově nemocnici. 

V Nemocnici Děčín, Nemocnici Teplice a Nemocnici Chomutov pak fungují vlastní iktová centra. Iktové 
centrum Nemocnice Most je  přípravě, jeho zřízení projednalo představenstvo Krajské zdravotní, a. s., v září 
letošního roku.  
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