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MUDr. JIŘÍ NEUMANN

MUDr. Otakar
Skřivánek

MUDr. Milan Hošek

Historie neurologického oddělení v chomutovské nemocnici začíná v roce 1954,
kdy bylo otevřeno samostatné ambulantní
neurologické oddělení. V roce 1966 bylo
rozhodnuto o zřízení lůžkové části, jejíž
činnost byla zahájena v květnu roku 1967.
V roce 1969 se oddělení rozšířilo o dětskou neurologii.
Byly rozvíjeny nejen léčebné, ale také
diagnostické možnosti. Rozšířila se spolupráce s radiologickým oddělením a byly
zavedeny nové vyšetřovací metody včetně
elektroencefalografie,
elektromyografie
a echoencefalografie. V 70. letech minulého století se na oddělení prováděly se
i neurochirurgické operace (mozkové nádory, výhřezy meziobratlových plotének).
V tuto dobu byla činnost oddělení korunována zavedením diagnostiky mozkových
nádorů pomocí pozitivní ventrikulografie
s užitím Conray 60, jednalo se o unikátní
práci. Tato metoda byla v chomutovské
nemocnici zavedena jako první v republice
a druhá v Evropě. Práce byla publikována

V polovině 80. let byla na neurologii vybudována jedna z prvních JIP, což znamenalo
významný posun v péči o pacienty s akutním postižením mozku, zejména s cévní
mozkovou příhodou. Práci oddělení dále
zkvalitnilo zavedení metodik kontrastního
vyšetření, především angiografických vyšetření (digitální substrakční angiografie)
a na počátku 90. let instalace CT přístroje s možností vyšetření mozku výpočetní
tomografií.
Prvním
přednostou
oddělení
byl
MUDr. Zdeněk Pinta. Jeho nástupcem byl
celostátně uznávaný odborník MUDr. Otakar Skřivánek, který oddělení vedl od roku
1973 do roku 1999 a z neurologie vybudoval kvalitní a renomované pracoviště
uznávané a vyhledávané jak zdravotníky,
tak pacienty. Primář Skřivánek byl dlouholetým předsedou cerebrovaskulární
sekce a členem výboru České neurologické
společnosti ČLS JEP. Za svoji činnost byl
vyznamenán udělením čestného členství
a čestnou medailí České lékařské společnosti JEP.
Na jeho práci navázal MUDr. Milan Hošek,
který oddělení vedl do roku 2010. Za jeho
primariátu se oddělení dále úspěšně rozvíjelo a personálně stabilizovalo. Jeho
práce byla završena získáním akreditace
2. typu, tedy nejvyšší pro obor neurologie.
MUDr. Milan Hošek byl také činný ve výboru České neurologické společnosti ČLS JEP.

SOUČASNOST NEUROLOGICKÉHO ODDĚLENÍ
Neurologické oddělení v Chomutově zajišťuje komplexní neurologickou péči pro
dětské i dospělé pacienty v jihozápadním
regionu Ústeckého kraje (Chomutovsko,
Žatecko, Podbořansko, Kadaň a okolí).
Základní zaměření oddělení je na neurovaskulární a neuromuskulární problematiku, kde naše působení má nadregionální
přesah. Zejména v neurovaskulárním programu se podílíme na vývoji nových národních doporučení a na klinickém testování
nových postupů a možností diagnostiky
i léčby cévních onemocnění mozku.
V roce 2018 bylo na neurologické oddělení přijato k hospitalizaci celkem 1 551
pacientů. Mezi hlavní hospitalizační

diagnózy patří akutní cévní mozkové příhody (CMP), epileptické záchvaty, závrativé stavy, nádory nervového systému nebo
akutní dekompenzace chronických neurologických onemocnění.
K hospitalizaci jsou přijímáni mimo jiné
i pacienti vyžadující složitou komplexní
diagnostiku, která za ambulantního režimu není možná (například subakutní zánětlivá postižení nervového systému, atypické extrapyramidové syndromy).
V ambulanci a specializovaných poradnách bylo za rok 2018 provedeno více než
11 000 komplexních a cílených vyšetření.
V neurofyziologických laboratořích bylo
provedeno 5836 vyšetření (EEG, EMG, EP).

www.kzcr.eu

PRIMÁŘ ODDĚLENÍ

Na neurologickém oddělení chomutovské nemocnice pracuje od roku 1994.
Od roku 2010 je primářem neurologického oddělení a iktového centra.
Je odborníkem na cévní mozkové příhody a podílí se na zavádění nových
léčebných metod a postupů u cévních mozkových příhod v ČR. Koordinoval
celostátní edukační kampaně 30 dnů pro prevenci a léčbu CMP a Rok mozku. Podílí se na organizaci neurologických a neurovaskulárních kongresů či
seminářů. Byl členem lokálního organizačního výboru European Stroke Organisation Conference 2017, která se konala v Praze, na témže kongresu byl
též Faculty member a předsedou posterové sekce pro oblast zobrazovacích
metod u cévních mozkových příhod.
VZDĚLÁNÍ
1. lékařská fakulta UK v Praze 1988–1994, promoce 1994
Atestace I. stupně v oboru neurologie, 1997
Atestace II. stupně v oboru neurologie, 2002
PROFESIONÁLNÍ POZICE
Sekundární lékař neurologického oddělení v letech 1997–2010, zprvu jako mladší sekundární lékař, od roku 1997 jako
starší sekundární lékař pro cévní mozkové příhody a od roku 2002 pro Parkinsonovu nemoc a extrapyramidová onemocnění. Od roku 2010 primář neurologického oddělení a iktového centra.
SPECIALIZACE
Cerebrovaskulární onemocnění, Neurointenzivní péče, Parkinsonova nemoc a extrapyramidová onemocnění, Neurosonologie – funkční odbornost, Elektroencefalografie – funkční odbornost
ČLENSTVÍ V ODBORNÝCH SPOLEČNOSTECH
Česká neurologická společnost ČLS JEP – člen výboru od roku 2008, Cerebrovaskulární sekce ČNS ČLS JEP – člen výboru
od roku 2001, Česká neurochirurgická společnost ČLS JEP, Česká společnost intenzivní medicíny, Česká společnost pro
klinickou neurofyziologii ČLS JEP, Společnost patologické a klinické fyziologie ČLS JEP, European Academy of Neurology
(EAN), European Stroke Organisation (ESO), World Federation of Neurology (WFN), Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s.,
Angels initiative – člen steering commitee, NOAC Board – člen expertní skupiny, v letech 2010–2012 byl členem komise
MZ ČR pro specializovanou cerebrovaskulární péči, v letech 2010–2015 byl členem akreditační komise MZ ČR pro obor
neurologie
ODBORNÉ PUBLIKACE
V tuzemských a zahraničních časopisech publikoval nebo se jako spoluautor podílel
na 36 odborných článcích a vědeckých pracích. Hlavní autor 25 kapitol v 5 monografiích
o cévních mozkových příhodách a neurointenzivní péči. Editor monografie Neurointenzivní péče – praktická příručka, třetí přepracované vydání. Hlavní autor a spoluautor
klinických standardů a doporučených postupů pro péči, diagnostiku a léčbu pacientů
s cévními mozkovými příhodami. Recenzent časopisů Česká a slovenská neurologie
a neurochirurgie a Neurologie pro praxi. Externí konzultant ICF Research Branch-WHO
a International Atherosclerosis Society v oblasti cévních mozkových příhod.
PEDAGOGICKÁ A VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST
Lektor IPVZ v letech 2001–2002. Lektor v klinické praxi pro obor neurologie od roku
2006. Školitel postgraduální předatestační výuky a vzdělání v oboru neurologie od roku
2010. Spoluřešitel 5 grantů či projektů.
PŘEDNÁŠKY
Na celostátních a zahraničních kongresech přednesl více než 150 odborných sdělení formou přednášek nebo posterů.
Odborná sdělení mj. prezentoval na Českém a slovenském neurologickém sjezdu, Neurovaskulárním kongresu, World
Congress of Neurology, Congress of European Neurology, European Stroke Organisation Conference.
OCENĚNÍ
Cena předsedy Česko-slovenské konference mladých neurologů – 1999
Cena předsedy Severočeské neurologické konference – 2002
Certifikát World Federation of Neurology – 2011
Výroční cena Krajské zdravotní, a. s., za 3. nejlepší vědeckou publikaci v kategorii vědecká práce lékařů – 2015 a 2018
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NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Akreditované pracoviště II. typu.
Zajišťuje léčebnou péči pro
nemoci centrálního a periferního
nervového systému i nervosvalových onemocnění v jihozápadní
oblasti Ústeckého kraje.
Zajišťuje
postgraduální
vzdělávání pro lékaře a zdravotní
sestry.
Statut centra vysoce specia
lizované péče o pacienty s iktem
(iktové centrum – IC).
Statut regionálního centra pro diagnostiku a léčbu spasticity.
STRUKTURA ODDĚLENÍ
Jednotka intenzivní péče
Standardní lůžkové oddělení
Ambulantní část s příjmovou
a všeobecnou neurologickou ambulancí, odbornými poradnami
a infuzním stacionářem
Dětská neurologie se specia-
lizovanou ambulancí a EEG
laboratoří
Klinická logopedie
Elektrofyziologické laboratoře:
EEG, EMG, evokované potenciály
Neurosonografická laboratoř

LÉKAŘI NEUROLOGICKÉHO
ODDĚLENÍ
Na oddělení pracuje 17 lékařů
na plný či částečný úvazek:
prim.
MUDr. Jiří
Neumann,
MUDr. Petra Bodnárová, Svetlana
Bukina, lékař, Ph.D., MUDr. Lenka Hönigová, MUDr. Pavlína
Josefíková,
MUDr. Michaela
Jüngerová, MUDr. Jan Kubík,
MUDr. Ján Macko, MUDr. Jan
Pouzar, MUDr. Helena Rytířová,
MUDr. Kamil Slowik, MUDr. Martina Stará, MUDr. Helena Straková, MUDr. Renáta Sušická,
MUDr. Monika
Šimečková,
MUDr. Alena
Táboříková,
MUDr. Milena Zdvořilá
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STRUKTURA NEUROLOGICKÉHO ODDĚLENÍ

Bc. JIŘINA NEPOVÍMOVÁ

Neurologické oddělení je rozděleno do tří
funkčních celků – na lůžkové stanice, ambulance a specializované poradny se stacionářem a na diagnostický komplement.

VRCHNÍ SESTRA ODDĚLENÍ

1990 – absolvovala Střední zdravotnickou
školu Chomutov

Dvě stanice lůžkové péče tvoří jednotku
intenzivní péče (JIP) s 8 lůžky a standardní
lůžkové oddělení s 30 lůžky.

2017 – absolventka FZS UJEP Ústí nad
Labem, bakalářský obor ošetřovatelství, Bc.
1990–2015 – všeobecná sestra na Neurologickém oddělení Nemocnice Chomutov
2015–dosud – vrchní sestra Neurologického
oddělení Nemocnice Chomutov

POSKYTOVANÉ SPEKTRUM PÉČE

ODBORNÉ STÁŽE A KURZY
Kurz ARIP, kurz bazální stimulace, kurz grafologie a psychologie, ambasadorka
preventivního programu CMP HOBIT FN USA Brno, kurz polysomnografie

Neurologické oddělení poskytuje komplexní diagnostickou, léčebnou a preventivní péči v celém rozsahu oboru
neurologie. Veškeré postupy pravidelně
aktualizujeme dle nejnovějších vědeckých
doporučení a poznatků.

KONTAKT NA NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ
Sekretariát: Markéta Bittnerová, tel.: 474 447 246, fax: 474 447 497
Web: www.neurocv.cz

VĚDA, VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ
Oddělení má od roku 2006 akreditaci nejvyššího druhého stupně pro vzdělávání
v oboru neurologie, kterou obhájilo v roce 2014. Pravidelně školíme lékaře z ostatních oddělení a nemocnic v rámci vzdělávacího programu během postgraduálních
stáží. Za posledních deset let byly na oddělení realizovány 2 granty, 4 edukativní
a inovativní projekty a 17 randomizovaných klinických studií.

LÉKAŘI
Naši lékaři se pravidelně účastní domácích i zahraničních vzdělávacích akcí.
Na většině z nich vykazujeme aktivní účast formou přednášek či posterů.
Jsme hlavními organizátory celostátní konference Podkrušnohorské elektrofyziologické dny, která se letos koná již po 25.
V rámci oddělení každý měsíc pořádáme ústavní semináře. V poslední době se
jednalo například o syndrom obstrukční spánkové apnoe, výživu v neurointenzivní péči či Fábryho nemoc. Organizujeme školení pro zdravotnickou záchrannou
službu a podílíme se na krajských neurologicko-neurochirurgických seminářích.
Každý rok připravujeme jeden z lékařských večerů na vybrané téma, kterým bylo
v letošním roce spánek a poruchy dýchání vázané na spánek.
Primář oddělení je součástí pracovní skupiny pro tvorbu klinických doporučených
postupů v diagnostice a léčbě cévních onemocnění mozku.

SESTRY
Od roku 2017 pořádáme ústavní sesterské vzdělávací semináře, na kterých se
podílí nejen lékaři oddělení, ale i samotné sestry. Příkladem je Simulace postupu
u akutní CMP v podání sester Jany Pospíchalové a Martiny Zalabové, Epileptické
záchvaty z pohledu sestry Jitky Sládkové nebo Akutní stavy v neurologii od sester
Simony Dvořákové a Andrey Liskové.
V současnosti se vybrané sestry JIP účastní pravidelných školení a workshopů
v cerebrovaskulární péči QASC (Quality in Acute Stroke Care) k získání mezinárodně platného certifikátu iktové sestry. Kurz je pořádán Komplexním cere-

brovaskulárním centrem v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem a Angels
initiative.

www.kzcr.eu

Naši lékaři a sestry se navíc úzce specia
lizují do jednotlivých podoborů neurologie a vytváří specializované programy
v rámci oddělení.
PROGRAM NEUROVASKULÁRNÍ
Nejvýznamnější program našeho oddělení zaměřený na diagnostiku a léčbu akutní
cévní mozkové příhody (CMP) nebo mozkové žilní trombózy. Součástí programu je
akreditované iktové centrum (neboli centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem), které patří k předním pracovištím v ČR. Za posledních 5 let jsme ošetřili
3 090 pacientů s CMP, u 502 pacientů
s mozkovým infarktem bylo provedeno
502 systémových trombolýz. V rámci iktového programu funguje úzká spolupráce
s KCC Masarykovy nemocnice v Ústí n. L.
PROGRAM NEUROMUSKULÁRNÍ
Druhý nejvýznamnější program našeho
oddělení se zabývá onemocněním periferních nervů, nervosvalového spojení a kosterních svalů. Mezi nejčastější diagnózy
patří polyneuropatie všech etiologií včetně autoimunitních. Mezi vzácnější onemocnění patří amyotrofická laterální skleróza nebo myastenia gravis. U dystonií
a spasticity je v rámci nadregionální péče
používána lokální léčba botulotoxinem.
V roce 2018 bylo provedeno 282 aplikací tohoto léku. Neurologické oddělení má
jako jediné pracoviště v Ústeckém kraji
statut regionálního centra pro diagnostiku
a léčbu spasticity.
PROGRAM EPILEPTOLOGICKÝ
Dalším významným segmentem je péče
o pacienty s epilepsií. Pacientům

Ambulance poskytují péči v pěti ordinacích
– všeobecná neurologie, dětská neurologie, akutní neurologie, specializované poradny a klinická logopedie. Součástí ambulantního provozu je infuzní stacionář.
Diagnostický komplement tvoří laboratoře elektroencefalografie (EEG), laboratoře

s epilepsií je poskytována standardní
péče od stanovení diagnózy a pravděpodobné prognózy jejich onemocnění přes
léčbu a dlouhodobou dispenzární péči ve
specializované poradně. V současné době
je na našem pracovišti dispenzarizováno
více než 1 100 pacientů. Na JIP se též provádí bedside EEG monitorace u pacientů
s epileptickým statem nebo nejasnou poruchou vědomí. U pacientů, jejichž stav
vyžaduje specializovaný video-EEG monitoring nebo zvážení jiného typu léčby
než farmakologické, je výhodou úzká spolupráce s epileptologickým centrem při
Neurologické klinice 2. LF UK a FN Motol.
PROGRAM NEUROKOGNITIVNÍ
Vysoký nárůst kognitivních poruch, více
známých jako demence, si vyžádal vznik
programu, který je cíleně zaměřen na tuto
velice širokou skupinu onemocnění. Hlavním cílem je odhalení sekundární příčiny
kognitivní poruchy a zahájení léčby k zamezení další progrese a ztráty soběstačnosti se vznikem závislosti na druhé osobě. Mezi nejčastěji diagnostikované stavy
patří poruchy paměti, poruchy řeči nebo
změna chování a osobnosti.
PROGRAM NEUROONKOLOGICKÝ
Nádorová onemocnění centrálního nervového systému (velmi vzácně se vyskytují nádory periferních nervů) diagnostikujeme ve spolupráci s radiologickým
oddělením. Při léčbě je zásadní spolupráce s neurochirurgií (nejčastěji v Ústí
nad Labem) a onkologickým centrem
v Chomutově.
PROGRAM NEUROPEDIATRICKÝ
Dětská neurologie je při našem oddělení blíže zaměřena na epilepsie dětského
věku. Lůžkovou péči poskytuje dětské
oddělení chomutovské nemocnice. Velmi dobrá spolupráce je s Klinikou dětské

elektromyografie (EMG), evokovaných potenciálů (SSEP, MEP, VEP a BAEP) a laboratoř neurosonologie.
Specifické postavení mají iktové centrum,
logopedické pracoviště, regionální centrum diagnostiky a léčby spasticity a začínající pracoviště spánkové medicíny.

neurologie FN Motol u komplikovaných
stavů malých pacientů.
PROGRAM SOMNOLOGICKÝ
Program somnologický je zaměřen na poruchy spánku a bdění u dospělých pacientů. Jedná se o nejmladší ze všech programů, ve kterém jsme zahájili činnost
ve druhé polovině roku 2018. V současnosti poskytujeme převážně diagnostická
vyšetření a u vybraných poruch i terapii.
Cílem je získání akreditace pro centrum
poruch spánku a bdění se zavedením
komplexní diagnostiky i léčby.
PROGRAM EXTRAPYRAMIDOVÝ
Léčba extrapyramidových onemocnění,
z nichž nejznámější je Parkinsonova nemoc, má na našem oddělení dlouhou
historii. Věnujeme se nejen léčbě a dispenzarizaci pacientů s Parkinsonovou
nemocí, ale také diferenciální diagnostice
parkinsonského syndromu jako takového
a též diagnostice i terapii dyskinetických
syndromů.
PROGRAM VERTEBROGENNÍ
Program určený pro pacienty s vertebrogenně podmíněnými neurologickými příznaky, jako jsou spondylogenní radikulární syndromy, myelopatie a neurogenní
klaudikace. Bohužel též program nejvíce
zneužívaný neindikovanými stavy, jako
jsou prosté segmentální syndromy (lumbalgie, cervikalgie), pseudoradikulárními syndromy či failed back surgery syndromy. Tento program svou vytížeností
limituje rozvoj našeho oddělení v jiných
oblastech.
PROGRAM PRO BOLESTI HLAVY
Mezi diagnózy sledované a řešené v rámci programu patří komplikované primární
bolesti hlavy, jako jsou migrény nereagující na standardní medikaci, cluster headache a jiné trigeminálně podmíněné bolesti
hlavy.
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NEUROLOGICKÁ JEDNOTKA INTENZIVNÍ PÉČE A IKTOVÉ CENTRUM
MUDr. Ján Macko
vedoucí lékař JIP

Petra Pöschlová
staniční sestra JIP

SESTRY, OŠETŘOVATELKY A SANITÁŘKY JEDNOTKY INTENZIVNÍ PÉČE
Blanka Bidmonová, Dana Blahová, Rudolf Barták, Simona Dvořá
ková, Pavlína Friedlová, Gabriela Kokošková, DiS., Andrea Lisková,
Lenka Merxbauerová, Pavlína Marková, Svatava Mazalová, Šárka
Neradová, Simona Procházková, Jana Pospíchalová, Kateřina
Vaníčková, Silvie Valešová, Martina Zalabová, Jana Hošková,
Lenka Řeháčková, Ludmila Šerá

NEUROLOGICKÁ JIP
Z POHLEDU SESTRY

JIP – všeobecné sestry Jana Pospíchalová (vlevo) a Pavlína Friedlová
Jednotka intenzivní péče (JIP) a iktové
centrum (IC) představují vysoce specia
lizovaná pracoviště poskytující intenzivní péči neurologickým pacientům se
selháváním nebo hrozícím selháváním
životních funkcí.
Jednotka je tvořena 8 monitorovanými
lůžky, z toho 5 lůžek je umístěno v centrálním sále, jedno lůžko je v izolačním
boxu a dvě lůžka jsou na samostatném
pokoji. Jeden pokoj se dvěma lůžky je
rezervován pro spánkové pracoviště.
Vybavení JIP odpovídá platné legislativě
pro pracoviště intenzivní péče druhého
typu. Standardně provádíme kardiorespirační monitoraci (kontinuální EKG,
měření krevního tlaku invazivní i neinvazivní metodou, měření centrálního

žilního tlaku, kapnometrie, saturace hemoglobinu kyslíkem…) nebo kontinuální EEG monitoraci. Bedside ultrazvukový
přístroj nám umožňuje sledování extrakraniálních nebo intrakraniálních tepen
mozku či základní echokardiografické
vyšetření srdce. Tři plicní ventilátory
jsou určeny k léčbě umělou plicní ventilací nebo k neinvazivní ventilaci.
Klinická péče o pacienty je zajištěna
vysoce erudovaným personálem v oblasti intenzivní medicíny se zaměřením
na neurologické pacienty pod vedením
vedoucího lékaře MUDr. Jána Macka
a staniční sestry Petry Pöschlové.
MUDr. Ján Macko v roce 2018 převzal
vedení jednotky od jeho předchůdce
MUDr. Jana Pouzara. Ve spolupráci se

Práce zdravotní sestry na jednotce
intenzivní péče je velmi psychicky
i fyzicky náročná. Příčinou je
hlavně spektrum diagnóz našich
pacientů a rozsah jejich postižení.
Příkladem jsou i velice mladí lidé
s akutní cévní mozkovou příhodou
vedoucí k omezení hybnosti s nut
ností zvýšené nebo plné ošetřova
telské péče.
Široké spektrum námi posky
tované ošetřovatelské péče začíná
od základních úkonů, jako je
vaření čaje, krmení, sledování klin
ického stavu až po odbornou péči
o ventilované pacienty, asistence
u zavádění centrálních žilních
vstupů nebo titrace kontinuálně
podávaných léčiv dle vymezených
indikací lékařů.
A právě tuto péči jsme schop
ny poskytovat na velmi vysoké
úrovni i díky výborné spolupráci
v rámci našeho sesterského kolek
tivu, který je dále podporován
staniční a vrchní sestrou k dalšímu
vzdělávání i zavádění nových pos
tupů. Příkladem je spolupráce
v rámci Angels initiative od února
2019.
Jana Pospíchalová
všeobecná sestra JIP
Neurologické oddělení
Nemocnice Chomutov, o. z.

PODĚKOVÁNÍ SESTŘIČKÁM...
Na tomto místě bychom rádi kolektivně poděkovali za každodenní i každonoční spolupráci našim neúnavným a šikov
ným sestřičkám z jednotky intenzivní péče, standardní lůžkové stanice, z laboratoří, stacionáře i sestřičkám z ambu
lancí našeho oddělení. „Dobře vybudovaný tým může dosáhnout takového úspěchu, o kterém jste nikdy ani nesnili.“
John C. Maxwell, americký pastor
kolektiv lékařů neurologického oddělení
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staniční sestrou Petrou Pöschlovou, která nahradila začátkem roku 2019 Evu
Zbíralovou, nadále udávají směr vývoje
intenzivní péče o naše pacienty.
Doktor Macko v minulém roce absolvoval kurz intenzivní metabolické péče,

čímž dále zdokonaluje péči na našem
pracovišti.
V minulém roce bylo na JIP hospitalizováno 442 pacientů. Jednalo se především se o pacienty s akutní cévní mozkovou příhodou (CMP) či s kumulovanými

epileptickými záchvaty. Další skupinou
nemocných vyžadující intenzivní péči
jsou pacienti s reálným rizikem rychlé progrese zdravotního stavu, jako
jsou akutní zánětlivé polyradikulopatie
(AIDP) nebo sepse či hraniční kardiorespirační kompenzace.

STANDARDNÍ LŮŽKOVÁ STANICE NEUROLOGICKÉHO ODDĚLENÍ
Standardní lůžková stanice má 30 akutních lůžek ve 14 pokojích, z toho jeden
pokoj je jednolůžkový s nadstandardním vybavením.

Dita Černá
staniční sestra
standardní stanice

Součástí standardního oddělení je
expektační pokoj se dvěma lůžky pro
akutní pacienty v ústavní pohotovostní
službě.
Na akutních neurologických lůžkách
jsou hospitalizováni pacienti, jejichž
stav neumožňuje vyšetření a léčbu v domácích podmínkách, ale zároveň není
přítomné selhávání základních životních
funkcí. Mezi nejčastější diagnózy a stavy
patří cévní mozkové příhody, epileptické
záchvaty, nádorová onemocnění nervového systému, akutní polyradikulopatie,
myelopatie či encefalopatie, myastenie,
centrální i periferní vertigo, těžké radikulární syndromy a samozřejmě náhle vzniklé dekompenzace chronických
neurologických onemocnění vyžadující
hospitalizační léčbu.

Nadstandardní pokoj má vlastní sociální
zařízení, lednici a sedací soupravu.

Vybavení oddělení splňuje legislativní požadavky na standardní lůžkovou
stanici akutní péče. Na každém pokoji
je televize, uzamykatelné osobní skříně, umyvadlo, jídelní stoly a klasická či
polohovací postel. Sociální zařízení je
společné dvěma sousedícím pokojům.

V letech 2017–18 prošlo standardní
oddělení částečnou rekonstrukcí s kompletní výměnou oken a podlahy, novou
výmalbou a částečnou obměnou nábytku i postelí. Na každý pokoj byla instalována televize ke zpříjemnění pobytu
našich pacientů.

SESTRY, OŠETŘOVATELKY
A SANITÁŘKY LŮŽKOVÉ STANICE
Barbora Balašová, Michaela
Gemsová, Eliška Judytková, Věra
Kocourková, Alena Lebartová,
Lenka Liebigová, Bc. Eva Nekola,
Monika Pešťák-Hrbková, Renata
Radová, Marcela Rychetská, Jitka
Sládková, Anna Šístková, Veronika Moravcová, Marie Patková,
Irena Schindlerová, Dagmar Zahradilová, Martin Isteník

Společenská místnost pro pacienty
slouží jako jídelna s lednicí a odpočinkový prostor s velkoformátovou televizí
a knihovnou.
K dispozici je bezplatná pacientská síť
Wi-Fi k přístupu na internet.

Denní místnost lůžkové části
neurologického oddělení

AMBULANCE NEUROLOGICKÉHO ODDĚLENÍ
Vlasta Nová
staniční sestra ambulance

SESTRY AMBULANTNÍHO PROVOZU
A LABORANTKY DIAGNOSTICKÉHO
KOMPLEMENTU
Jaroslava Bajerová, Jindřiška Hrubá,
Hana Jirásková, Vladimíra Kelbichová, Hana Kohoutová, Renata
Michánková, Lenka Patková, Milena Schönfeldová, Lada Součková,
Michaela Wittmanová, Eva Zbíralová

AMBULANCE VŠEOBECNÉ NEUROLOGIE
Všeobecná neurologie se zabývá diferenciální diagnostikou všech neurologických příznaků a je zpravidla vstupní

branou pro nové pacienty. Většina pacientů je také v rámci všeobecných ambulancí řádně zaléčena a předána zpět
do péče praktických lékařů. Vybraná

skupina pacientů s chronickým onemocněním zůstává v dispenzarizaci nebo je
předána do specializovaných poraden
našeho oddělení. Ve všeobecné ambulanci se střídají lékaři dle platného pracovního rozpisu.
AMBULANCE AKUTNÍ A KONZILIÁRNÍ
NEUROLOGIE
Akutní ambulance je určena pro náhle
vzniklé neurologické příznaky s rizikem
z prodlení, zpravidla transportované
na naše oddělení zdravotnickou záchrannou službou. Ambulance má nepřetržitý provoz 24 hodin denně 7 dní
v týdnu a v pohotovostních hodinách
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plní funkci konziliární pro chomutovskou, kadaňskou a žateckou nemocnici. Pravdou bohužel zůstává extrémní
zneužívání ambulance neindikovanými
stavy.
AMBULANCE DĚTSKÉ NEUROLOGIE
Provoz dětské ambulance zajišťuje atestovaná dětská neuroložka MUDr. Renáta
Sušická. Součástí ambulance je dětská
elektroencefalografie (EEG). Spektrum
péče je komplexní pro děti od narození po dovršení 19. roku věku. V roce
2018 bylo provedeno 2400 specializovaných klinických vyšetření a 1006 EEG
u dětí s neurologickými nemocemi nebo
symptomy.
SPECIALIZOVANÉ PORADNY
Poradny jsou vedeny jednotlivými lékaři
úzce specializovanými v dané problematice a jsou určeny pro pacienty se vzácnými chorobami nervového systému nebo
komplikovanými či nestandardními průběhy neurologických onemocnění.

»»

PRACOVIŠTĚ KLINICKÉ LOGOPEDIE

Poradna pro neurovaskulární one
mocnění (primář MUDr. Neumann,
MUDr. Táboříková, MUDr. Macko)

»»

Poradna
pro
neuromuskulár
ní onemocnění (MUDr. Kubík,
MUDr. Bodnárová)

»»

Poradna
pro
neurokognitiv
ní onemocnění (MUDr. Zdvořilá,
MUDr. Slowik)

»»

Poradna pro extrapyramidová one
mocnění (primář MUDr. Neumann)

»»

Poradna
pro
(MUDr. Zdvořilá)

»»

Poradna pro epilepsie (MUDr. Hönigová, MUDr. Rytířová, MUDr.
Šimečková)

»»

Poradna pro poruchy spánku a bdě
ní (MUDr. Slowik)

bolesti

Ambulance klinické logopedie vedená Mgr. Petrou Kadlecovou
úspěšně zajišťuje diagnostiku a léčbu poruch řeči a polykání.
Služby logopeda využívají především pacienti po cévní mozkové příhodě, ale také pacienti po kraniotraumatech nebo s neurodegenerativními poruchami řeči (např. u primární progresivní afázie nebo logopenické varianty Alzheimerovy nemoci).

PRACOVIŠTĚ DĚTSKÉ NEUROLOGIE

hlavy

INFUZNÍ STACIONÁŘ
Ambulantní aplikace infuzní terapie je vyhrazena čistě pacientům našeho oddělení. Stacionář poskytuje

Laboratoř elektromyografie (EMG)
analgeticko-myorelaxační léčbu s kortikoidy pro těžké radikulární syndromy,
imunoterapii intravenózními imunoglobuliny či pulzní kortikoterapii neuroimunologických onemocnění (ataky roztroušené sklerózy, chronická zánětlivá
demyelinizační polyneuropatie, vaskulitidy CNS…) nebo antibiotickou infuzní
léčbu neuroinfekcí (typicky neuroborrelióza či neurosyfilis).

DIAGNOSTICKÝ KOMPLEMENT NEUROLOGICKÉHO ODDĚLENÍ
LABORATOŘE ELEKTROENCEFALOGRAFIE (EEG)
EEG představuje vyšetření elektrické
aktivity povrchu mozku pomocí elektrod umístěných na vlasovou část hlavy pacienta. Naše oddělení disponuje
3 EEG přístroji pro dospělé a 1 přístrojem pro děti. V roce 2018 bylo provedeno celkem 3 303 EEG vyšetření (včetně
dětských) ve spolupráci s EEG laborantkami (Kohoutová, Součková, Jirásková
a Schönfeldová).
LABORATOŘE ELEKTROMYOGRAFIE (EMG)
EMG patří mezi elektrofyziologická vyšetření, která hodnotí elektrickou aktivitu periferních nervů, nervosvalového
spojení a kosterních svalů. V roce 2018

Laboratoř elektroencefalografie (EEG)
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bylo uskutečněno celkem 1 802 EMG vyšetření, která provedli EMG specialisté MUDr. Kubík, MUDr. Bodnárová
a MUDr. Straková za asistence laborantek (Michanková, Schönfeldová
a Patková).
LABORATOŘE EVOKOVANÝCH POTENCIÁLŮ (EP)

Evokované potenciály se využívají
ke zhodnocení elektrické aktivity sluchově-rovnovážné (BAEP), zrakové (VEP),
somatosenzitivní (SSEP) nebo motorické (MEP) nervové dráhy. V roce 2018
provedli MUDr. Kubík, MUDr. Bodnárová
a MUDr. Straková celkem 731 evokovaných potenciálů.

Laboratoř neurosonologie,
MUDr. Pavlína Josefíková

LABORATOŘ NEUROSONOLOGIE (NS)
Ultrazvukové vyšetření krčních a nitrolebních tepen, případně se stanovením
cerebrovaskulární rezervní kapacity,
provádí MUDr. Macko, MUDr. Josefíková,
prim. MUDr. Neumann a MUDr. Táboříková ve spolupráci s laborantkou Hanou
Kohoutovou. V minulém roce bylo provedeno celkem 644 neurosonologických
vyšetření.

Ambulantní pracoviště dětské neurologie zajišťuje cestou dětské neuroložky MUDr. Renáty Sušické a dětské sestry Jindřišky
Hrubé péči o dětské pacienty od narození po dovršení 19. roku
věku.
Bližší zaměření je na dětské epilepsie. Součástí pracoviště je
dětská elektroencefalografie.
V případě nutnosti hospitalizace je u jednodušších případů využíván lůžkový fond dětského oddělení naší nemocnice. U závažnějších onemocnění je zavedena výborná spolupráce s Dětskou neurologickou klinikou ve Fakultní nemocnici v Motole.

PRACOVIŠTĚ SPÁNKOVÉ MEDICÍNY
Nejmladší pracoviště našeho oddělení
bylo založeno ve druhé polovině roku
2018 a v současné době je v přípravě
na získání akreditace od České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou
medicínu (ČSVSSM).
Cílem je získání statutu centra pro poruchy spánku a bdění s možností zahájení
léčby všech spánkových onemocnění

Zleva MUDr. Renáta Sušická, EEG sestra Hana Jirásková a dětská
sestra Jindřiška Hrubá
včetně ventilační terapie poruch dýchání
vázaných na spánek.
Nyní poskytujeme především diagnostiku poruch dýchání vázaných na spánek
(zejména syndromu spánkové apnoe),
poruch cirkadiánního rytmu, diferenciální diagnostiku suspektně sekundární
insomnie, diagnostiku i léčbu bruxismu
a syndromu neklidných nohou.

www.kzcr.eu

Spánkové medicíně se věnují MUDr. Kamil Slowik, spánkové sestry Bc. Jiřina
Nepovímová, Svatava Mazalová a diplomovaná sestra Gabriela Kokošková.

NEUROREHABILITAČNÍ ÚSEK
Neodmyslitelnou součástí komplexní
péče o neurologické pacienty je kvalitní
rehabilitace s cílem obnovení poškozených funkcí (především motorických)
nebo s vytvořením náhradních kompenzačních mechanismů k úspěšnému
začlenění zpět do běžného života. Tento
rehabilitační proces začíná již v akutní
fázi neurologických onemocnění (například cévní mozkové příhody) a na našem oddělení je zajišťován erudovanými
fyzioterapeutkami a ergoterapeutkami
z rehabilitačního oddělení.

AMBULANTNÍ LUMBÁLNÍ PUNKCE
Významnou neurologickou diagnostickou metodou je vyšetření mozkomíšního
moku odebraného z lumbální punkce.
Tento odběr provádíme nejen za hospitalizace, ale také ambulantní cestou
pomocí atraumatické lumbální jehly.
Výkon zpravidla provádí lékaři a sestry
standardní lůžkové stanice na expektačním pokoji, kde je následně pacient
nezbytně dlouhou dobu observován.
Nadstandardní zhodnocení likvoru provádí likvorologická laboratoř RNDr. Petra
Kelbicha, Ph.D., v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Díky této spolupráci
dále rozvíjíme a zrychlujeme diagnostiku složitých paraneoplastických i neparaneoplastických autoimunitních encefalomyelopatií, neurodegenerativních
procesů a periferních neuropatií.

Plánovaným pořízením video-polysomnografu v letošním roce rozšíříme
diagnostiku o kompletní spektrum
spánkových onemocnění včetně diferenciální diagnostiky nočních epilepsií.

Fyzioterapeutka Míla Dvořáčková
předvádí Armeo Spring ® – robotický
přístroj k rehabilitaci ruky

Naši pacienti mají během rehabilitace
k dispozici veškeré pomůcky, jako jsou
vertikalizační stůl Erigo ® nebo robotický přístroj k rehabilitaci ruky Armeo
Spring ®.
Vertikalizační stůl Erigo ®
Pacientka Nicole

V indikovaných případech překládáme
pacienty na lůžka akutního rehabilitačního oddělení u primáře Richtra.
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ROZHOVOR S ADÉLKOU, NAŠÍ PACIENTKOU S TROMBÓZOU MOZKOVÝCH ŽIL

zdravě jím, vždyť to se v podstatě rovná
nesmrtelnosti.

Adélka je mladá dívka, která byla ještě
nedávno pacientkou našeho oddělení.
Onemocněla cévní mozkovou příhodou, respektive trombózou mozkových
žil. Nyní je to ale zdravá mladá žena,
na které byste díky jejímu temperamentu a věčnému úsměvu nepoznali, jak těžkým obdobím procházela.

Jak jste celkově
v nemocnici?

Adélko, dokážete popsat, jak vypadal
začátek mozkové příhody, jaké byly vaše
pocity?

Následovalo vyšetření, během kterého
mi paní doktorka oznámila, že jsem částečně ochrnutá na levou stranu. Tehdy
jsem ale ještě levostranné oslabení nepociťovala, především jsem si ho tedy
nepřipouštěla. Po konzultaci ošetřující
lékařky s primářem oddělení mi byla doporučena okamžitá hospitalizace v chomutovské nemocnici na neurologickém
oddělení.

Nepociťovala jsem žádný strach ani nejistotu, ale všechna ta vyšetření pro mě
byla obtěžující, protože mi kradla čas.
I hospitalizaci jsem vnímala spíš z pohledu toho, že nestihnu tréninky, budu
ve skluzu s prodejem lístků na svůj maturitní ples a zapomenu kroky z předtančení. To, že bych mohla být jakkoliv nemocná jsem si ani v nejmenším
nepřipouštěla – jsem mladá, sportuji,

V září roku 2016 jsem nastoupila
do čtvrtého ročníku gymnázia, byla
jsem zdravá, plná energie, aktivně jsem
sportovala (vzpírala jsem), zdravě jedla
a neznala jsem únavu, stejně tak jako
jsem neznala odpočinek, a soustředila
jsem se primárně na maturitu. Krátce
po nástupu do školy se mi začal velice
rychle zhoršovat zrak. Sedávala jsem
v poslední lavici a už v říjnu jsem nebyla
schopná rozluštit z tabule vůbec nic. Návštěvu očního lékaře jsem oddalovala,
jak nejdéle to šlo, zkrátka nebyl čas, vše
pro mě bylo důležitější. Problémy se ale
stupňovaly, ke špatnému zraku se přidalo vnímání mlhy či „sněžení“ v pravém
oku, to časem přerostlo ve výpadky vidění. Po pár týdnech přibyly ještě migrény, které přicházely se sebemenším delším pokusem o zaostření. I migrény se
stupňovaly, až došly do stadia, kdy mě
dokázaly vyřadit „z provozu“ i na tři dny.
Bolesti byly nesnesitelné, nikdo na mě
nemohl ani promluvit, sebemenší paprsek světla mě mučil. Konečně jsem se
rozhodla pro návštěvu lékaře. V té době
jsem často od svého okolí slýchávala, že
jsem pomalejší, všechno mi dlouho trvá,
není na mě spolehnutí, protože hodně
zapomínám, také se mi zmenšila slovní
zásoba v angličtině. Nic z toho mi nepřišlo divné, měla jsem hodně povinností
a brala jsem si na sebe až přehnaně moc
úkolů, někde to přeci muselo být vidět.
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pobyt

Po nástupu do nemocnice šlo všechno velmi rychle. Velice mě překvapilo,
že první otázka, která z úst pana doktora padla, byla, zda beru hormonální
antikoncepci. Brala jsem nízkohormonální antikoncepci něco málo přes rok
a neviděla jsem v tom jediný problém.
Vždyť tuhle „kouzelnou tabletku“ berou
všechny mé kamarádky. Antikoncepci
jsem musela okamžitě vysadit, nechápala jsem proč, nikdy mi nikdo neřekl,
že pilulka, která je tak běžná a populární, může mít nějaké „vedlejší účinky“.
Ani má gynekoložka mě ani náznakem
neinformovala o tom, že je možné, že
antikoncepce negativně ovlivní mé zdraví. Samozřejmě ne sama o sobě, ale
spolu s genetickou mutací. To ale nic
nemění na tom, že jsem byla z tohoto
hlediska neinformovaná. Na rodinnou
anamnézu se mě poprvé zeptali snad až
v nemocnici, přestože v rodině mozkové
příhody máme. Ano, v dnešní době internetu není těžké si informace najít, ale
upřímně, která náctiletá dívka si po nasazení antikoncepce zasedne k počítači
a hledá rizika, když je téměř pravidlem,
že téměř hned jak dívka oslaví patnácté
narozeniny, slavnostně zapíjí první pilulku? Já tedy žádnou takovou neznám.
Následovala série vyšetření v nemocnici, a nakonec jsem jela sanitkou hned
ten samý den večer do ústecké nemocnice na magnetickou rezonanci, která jen
potvrdila to, co si lékaři už stejně mysleli – trombózu mozkových žil a splavů.
Ihned po návratu zpět do Chomutova
mi byly výsledky sděleny a pan doktor
mi všechno vysvětlil. Stále jsem si svou
nemoc neuvědomovala, celý den byl pro
mě spíše dobrodružstvím, byla jsem
poprvé v nemocnici, poprvé jsem také
absolvovala většinu vyšetření. Navíc
jsem opět neměla čas nad tím přemýšlet, čekalo mě motání tomboly, musela
jsem si zařídit doprodání lístků, kdo mi
vyzvedne šaty, kde budou mít naši stůl.
Zdraví nebylo prioritou. Když se na to
teď podívám zpětně, přijde mi to hrozně
úsměvné.

Kde proběhlo vaše první ošetření a docházelo vám, že se něco děje?
Navštívila jsem očního lékaře, kde ale
nebylo zjištěno nic, co by způsobovalo
příznaky, které jsem popisovala. Byla
mi proto doporučena návštěva neurologie, kam jsem dorazila začátkem
ledna 2017. Nejprve mi bylo natočeno
EEG, kde se ukázaly určité abnormality
a vše nasvědčovalo tomu, že mé obtíže
budou opravdu neurologického rázu.

vnímala

Adélka by si přála, aby její příběh otevřel oči mladým lidem. Foto: archiv pacientky

www.kzcr.eu

Lékaři mi naordinovali aplikaci série injekcí s heparinem na ředění krve a mně
přišlo, jako bych byla s každou injekcí
slabší. Pan primář mi rezolutně zakázal

účastnit se maturitního plesu, který byl
dosud mou prioritou, a já konečně začala přemýšlet. Vůbec poprvé od září jsem
si připustila, že jsem opravdu nemocná.
V noci se mi velice přitížilo, cítila jsem
brnění levé poloviny obličeje, levá strana jako by mi ztěžkla. Dostala jsem nějakou kapačku se slovy, že náhlé zhoršení
k mozkové příhodě patří. Tu noc jsem
poprvé pochopila, že jsem prodělala
„mrtvičku“. Uvědomění mi spíše uškodilo, začala jsem si připouštět veškeré
své potíže, začala jsem se pozorovat, začala jsem slábnout a chřadnout. Příznaky, které na mně do té doby pozorovali
jen lékaři, například spadlý koutek, byly
najednou viditelné i pro okolí. Po deseti dnech, kdy byla ustálena hladina INR,
jsem byla propuštěna s tabletovým Warfarinem domů.

A co následovalo
z nemocnice?

po

propuštění

Přerušila jsem studium na gymnáziu, nezvládla bych odmaturovat. Nebyla jsem
schopná se soustředit, vyjadřování nebylo mou silnou stránkou, hodně jsem
zapomínala a vytvořila jsem si strach
z lidí. Získala jsem podvědomý pocit, že
mi lidé nebo spíše jejich chování způsobuje migrény.

A dokážete popsat svou rekonvalescenci?
Při rekonvalescenci mi nejvíce pomohli
rodiče, kteří mi pořídili štěně. To mě zaprvé přivedlo úplně na jiné myšlenky,
a navíc mi pomáhalo rozhýbat levou
půlku těla. Také kamarádi mě hodně
podrželi. Především tím, že si z mé nemoci a z toho „jak jsem dopadla“ dělali
legraci, aby to zlehčili. Nesnášela jsem,
když mi někdo projevoval lítost. Nic nebylo horší a nic mi víc neubližovalo, tedy
až na sebelítost. Warfarin jsem brala půl
roku, kdy jsem docházela na pravidelné
kontroly INR. Bohužel mi moc nesedl,
hladina INR mi neustále kolísala, navíc
jsem hodně za tu dobu zhubla.
Po kontrolní magnetické rezonanci a vysazení Warfarinu jsem se zase mohla zapojit do normálního života. Vrátila jsem
se do školy, užila jsem si vysněný ples,
odmaturovala, nastoupila do práce a žiji
vlastně šťastně až dosud.

Adélko, zůstaly vám nějaké následky?
Následky mám pouze minimální. Jsem
neustále unavená, subjektivně stále vnímám zúžené zorné pole, jsem šeroslepá,
zapomínám a mám křeče do pravé nohy.

Myslíte, že vás nemoc osobnostně
změnila?
Jestli mě nemoc nějak změnila? Změnila
mě strašně moc. Příhodou jsem vnitřně zestárla, cítím se minimálně o pět
let starší, přehodnotila jsem svůj žebříček hodnot. Tak jako dřív jsem toužila
po studiu na vysoké škole a úspěchu
ve sportu. Teď je mou prioritou samozřejmě zdraví, přeji si usadit se, založit
rodinu, žít klidný život a splnit si co nejvíc snů.
Proč? Protože teď už jsem si vědoma
toho, že člověk nikdy neví, kdy jeho dny
skončí. Daleko víc si vážím rodičů, přátel. Mnohem více dokážu ocenit takové
ty „kouzelné okamžiky“, které se mění
na vzpomínky. Více si vážím lásky, více
děkuji, mnohem více používám věty jako
„mám tě ráda“, „jsem ráda, že tě mám“,
„děkuji za to, že jsi“, protože vím, že mě
v nemocnici nejvíc děsilo to, že kdybych
nepřišla včas, už bych tohle svým milovaným nikdy neřekla.
Jsem opatrnější, domýšlím důsledky
a začala jsem se o sebe bát. Vyhýbám
se lékům, pokud nejsou nezbytně nutné, snažím se zbytečně se nerozčilovat.
Jako velký úspěch vidím to, že jsem se
ve svých jednadvaceti letech naučila
odpočívat.

Adélko, chtěla byste vzkázat něco mladým lidem, kteří by chtěli vědět o nemoci něco víc?
Přála bych si, aby můj příběh otevřel oči
mladým lidem a ukázal jim, že mládí se
nerovná nesmrtelnosti. Že „zobat“ dennodenně bezmyšlenkovitě nějakou pilulku jen proto, že to tak dělají všichni,
a protože je to jednoduché, není úplně
v pořádku. Přála bych si, aby se rozšířilo
povědomí o trombóze a mozkových příhodách u mladých žen. Aby se dívky více
zajímaly o možnosti, ale i rizika užívání
hormonální antikoncepce. Že si vyžádají
vyšetření před jejím nasazením a pokud
si budou vědomy toho, že mají tyto podobné problémy v rodině, zkusí najít alternativní cestu.
Adélko, moc vám děkuji za to, že jste
byla ochotná se podělit o svůj příběh.
A moc vám přeji, ať se vám vaše sny
splní.
ptala se Bc. Jiřina Nepovímová
vrchní sestra
Neurologické oddělení
Nemocnice Chomutov, o. z.
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BUDOUCNOST NEUROLOGICKÉHO ODDĚLENÍ V CHOMUTOVĚ
Základním cílem našeho oddělení je pokračování personální stability a získání
dalších kolegů i kolegyň k dalšímu rozvoji oddělení. Samozřejmostí je sledování, zdokonalování a zavádění nových
poznatků z celého oboru neurologie
do běžné klinické praxe.

zažádat o akreditaci ČSVSSM k získaní
statutu centra pro
poruchy
spánku
a bdění se zahájením terapeutické
části programu.

Mezi konkrétní cíle patří rekonstrukce
JIP, rozvoj pracoviště spánkové medicíny, další rozvoj iktového programu
a intenzivní péče, vzdělávání lékařského
i sesterského personálu a podpora informačních technologií a telemedicíny.

ROZVOJ IKTOVÉHO
PROGRAMU
A INTENZIVNÍ PÉČE
Nejvýznamnějším
pokrokem v péči
o pacienty s akutní CMP v minulém
Vedoucí lékař somnologické ambulance MUDr. Kamil Slowik
roce bylo zavedení
a vrchní sestra ambulance Bc. Jiřina Nepovímová
rendez-vouz
setkávání se záchrannou službou na CT při diagnostice poruch srdečního rytmu
pracovišti radiologického oddělení. Prů- (spolupracujeme s MDT centrem v Praměrná doba do zahájení terapie intrave- ze). Další využití telemedicíny lze očekánózní trombolýzou se radikálně snížila vat ve spánkové medicíně.
o několik desítek minut. Tento trend
se budeme jistě snažit udržet a nadá- OSTATNÍ
le zlepšovat. Diskutovanou otázkou je Nejen naše oddělení, ale celá nemocnizaložení poradny pro prevenci cévních ce se v průběhu letošního roku připravumozkových příhod, jejíž náplní by bylo je na získání akreditace SAK ke zvýšení
(mimo jiné) zvýšení informovanosti kvality poskytovaných služeb.
laické i odborné veřejnosti o CMP a co Správné fungování našeho oddělení by
nejefektivnějším postupu v úvodních nebylo možné bez spolupráce s ostatminutách.
ními pracovišti naší nemocnice, přede-

REKONSTRUKCE JEDNOTKY INTENZIVNÍ PÉČE
Na jaro letošního roku je plánována
rozsáhlejší rekonstrukce jednotky intenzivní péče s výměnou oken, stavebními
úpravami pracoviště sester a lékařů
a vytvořením spánkového monitorovacího a titračního pokoje s video-polysomnografickým přístrojem.
ROZVOJ PRACOVIŠTĚ SPÁNKOVÉ MEDICÍNY
S novým polysomnografem rozšíříme
diagnostiku dosavadních poruch dýchání vázaných na spánek o diferenciální
diagnostiku nadměrné denní spavosti
a poruchy chování ve spánku. V plánu je
získání funkční odbornosti v somnologii
pro vedoucího lékaře (MUDr. Slowik)
a odpovídajícího vzdělání pro budoucí spánkové laborantky (Bc. Nepovímová, s. Wittmanová). To nám umožní

PODPORA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ
A TELEMEDICÍNY
V roce 2018 jsme založili internetové
stránky prezentující
naše oddělení laické
i odborné veřejnosti.
Samozřejmostí je další rozvoj webu, nicméně v plánu máme
vytvoření informačního portálu pro naše
kolegy i pacienty s tématy cévní mozkové
příhody,
spánková
medicína a kognitivní poruchy. Ke století
informačních technologií patří neodmyslitelně telemedicína,
V letech 2015 a 2018 získal prim. MUDr. Jiří Neumann
kterou
využíváme
výroční cenu Krajské zdravotní, a. s., za 3. nejlepší vědeckou
u pacientů po cévních
publikaci v kategorii vědecká práce lékařů
mozkových příhodách

vším je důležitá vzájemná spolupráce
s interním oddělením pod vedením primáře MUDr. Šofra, s rehabilitačním oddělením primáře MUDr. Richtra, radiologickým oddělením primářky Kollertové,
biochemií primáře Mgr. Louba, hematologií primářky MUDr. Kaškové a anesteziologicko-resuscitačním oddělením
primářky MUDr. Voříškové.

Rádi bychom také udrželi a nadále zlepšovali spolupráci s hlavními externími
partnery, především s likvorologickou
laboratoří v Ústí nad Labem pod vedením RNDr. Kelbicha, s kardiologickou
ambulancí MUDr. Malechy v Chomutově
nebo s neurochirurgickou klinikou profesora Sameše v Masarykově nemocnici
v Ústí nad Labem a radiologickou klinikou přednosty Cihláře v téže nemocnici.
kolektiv Neurologického oddělení
Nemocnice Chomutov, o. z.

Redakce děkuje kolektivu Neurologického oddělení Nemocnice Chomutov, o. z.,
za spolupráci při vzniku této odborné přílohy.
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