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Nemocnice Blansko získala ocenění za léčbu CMP
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Nemocnice Blansko patří do sítě center vysoce specializované péče 
o pacienty s iktem v ČR

	 Při	cévní	mozkové	příhodě	(CMP)	je	důležitá	jednak	rychlá	pomoc,	a	jednak	
následná	 rehabilitace.	 O	 celý	 proces	 od	 vyšetření	 pacienta	 přes	 léčbu	 až	 po		
rekonvalescenci	a	návrat	do	běžného	života	se	postarají	zdravotníci	blanenské	
nemocnice.	Opět	po	roce	získali	ocenění	za	kvalitu	péče	poskytované	v	rámci	
tohoto	onemocnění.	
	 Pro	úspěšnou	léčbu	CMP	je	nejdůle-
žitější	 její	včasné	podání.	To	znamená,	
že	je	nutné,	aby	lidé	v	případě	podezření	
na	 mozkovou	 mrtvici	 bezodkladně	 za-
volali	 rychlou	 záchrannou	 službu.	 Ná-
sledně	 je	 nezbytné	 okamžité	 vyšetření	
ve	 zdravotnickém	 zařízení	 a	 započetí	
léčby.	A	to	se	v	Nemocnici	Blansko	daří,	
protože	 jedním	 z	 kritérií	 hodnocení,		
které	probíhá	v	rámci	největší	evropské	
iktové	konference	ESO	(European	Stro-
ke	Organisation)	a	iniciativy	Angels,	je	
právě	doba	od	příjezdu	pacienta	po	zahá-
jení	rekanalizační	léčby.	
	 Celorepublikový	 průměr	 aplikace	
trombolýzy	(léku	na	rozpouštění	sraže-
niny	 v	 mozkové	 cévě)	 od	 příjezdu	 zá-
chranky	je	22	minut,	v	Nemocnici	Blan-
sko	je	to	dokonce	18	minut.	„Čím	dřív	se	
léčba	zahájí,	tím	víc	buněk	se	zachrání;	
každou	 minutu	 odumírají	 dva	 miliony	
neuronů,“	 upozorňuje	 primář	 neurolo-
gického	 oddělení	 Nemocnice	 Blansko	
Dušan	 Tenora,	 který	 se	 svými	 kolegy	
ocenění	 převzal	 letos	 v	 červnu	 na	 Ce-
rebrovaskulárním	kongresu	v	Mikulově.
	 „Za	 vysoce	 profesionální	 a	 kvalitní	
péči	patří	dík	nejen	personálu	neurolo-
gického	oddělení,	ale	také	celému	týmu	
spolupracujících	odborníků	napříč	celou	

nemocnicí,	 především	 rehabilitačnímu,	
radiodiagnostickému	a	internímu	oddě-
lení,	 laboratoři,	 logopedii,	 psychologii		
a	dalším,“	vyjmenovává	ředitelka	Nemoc-
nice	Blansko	Vladimíra	Danihelková.	
	 Za	 rok	 se	 do	 blanenské	 nemocnice	
dostane	350–400	lidí	s	mozkovou	přího-
dou,	přičemž	každý	čtvrtý	až	pátý	do-
stane	trombolýzu.	„Mohu	uvést	konkrét-
ní	případ.	Nedávno	k	nám	byl	přivezen	
–	do	té	doby	zdravý	–	dvaašedesátiletý	
pacient	pro	těžké	ochrnutí	pravých	kon-
četin	a	těžkou	poruchu	řeči.	Na	základě	
vyšetření	byla	situace	vyhodnocena	jako	
akutní	 ischemická	 mozková	 příhoda.	
Naštěstí	přijel	včas.	Do	devíti	minut	do-
stal	trombolýzu	a	po	týdnu	hospitalizace	
odešel	bez	jakékoliv	známky	postižení,	
ve	stejném	stavu,	jako	byl	před	mozko-
vou	 příhodou.	 A	 to	 je	 fantastické,	 to	
jsme	si	nikdo	před	dvaceti,	pětadvaceti	
lety,	 když	 jsme	 začínali	 pečovat	 o	 lidi		
s	CMP,	nedokázali	ani	představit,“	popi-
suje	primář.	
	 Před	třiceti	lety	totiž	prakticky	žádná	
léčba	neexistovala.	„Situace	se	postupně	
začala	měnit	kolem	roku	2000,	kdy	za-
čaly	vznikat	iktové	jednotky,	ale	teprve	
v	roce	2010	vznikla	sí	 iktových	center		
a	iktových	jednotek,	které	poskytují	péči	

pacientům	s	CMP	v	ČR	tak,	jak	ji	známe	
nyní,“	vzpomíná	Tenora	s	tím,	že	Česká	
republika	je	v	péči	o	pacienty	s	iktem	na	
úrovni	nejvyspělejších	států,	jako	je	tře-
ba	Německo	či	Rakousko.
	 Mezi	první	příznaky	cévní	mozkové	
příhody	patří	zejména	pokleslý	koutek,	
ochrnutí	 končetin	 na	 jedné	 straně	 těla		
a	 porucha	 řeči.	 Pokud	 máte	 pocit,	 že		
s	 člověkem	 ve	 vašem	 okolí	 není	 něco		
v	 pořádku,	 řekněte	 mu,	 aby	 se	 usmál	
nebo	 vycenil	 zuby.	 Jestliže	 se	 jedna		
strana	hýbe	méně	a	obličej	se	zdá	být	

asymetrický,	volejte	okamžitě	155.	Stej-
ně	tak,	pokud	nevydrží	mít	předpažené	
ruce	 dlaněmi	 vzhůru	 deset	 vteřin	 bez	
poklesu,	nebo	když	mluví	nesrozumitel-
ně	a	neumí	pojmenovat	základní	věci.
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2	 Ze	 statistik	 vyplývá,	 že	 jednou		
z	 častých	příčin	dopravních	nehod		
v	 České	 republice	 je	 nedodržování	
bezpečné	 vzdálenosti	 mezi	 vozidly.	
Pravidla	pro	dodržování	vzdálenosti	
mezi	 vozidly	 v	 silničním	 provozu	
upravuje	§	19	zákona	č.	361/2000	Sb.,	
o	provozu	na	pozemních	komunika-
cích,	ze	kterého	mj.	vyplývá,	že	řidič	
vozidla	jedoucí	za	jiným	vozidlem	za	

ním	musí	ponechat	dostatečnou	bez-
pečnostní	 vzdálenost,	 aby	 se	 mohl	
vyhnout	 srážce	 v	 případě	 náhlého	
snížení	rychlosti	nebo	náhlého	zasta-
vení	 vozidla,	 které	 jede	 před	 ním		
a	 řidič	 motorového	 vozidla	 o	 maxi-
mální	 přípustné	 hmotnosti	 převyšu-
jící	 3	 500	 kg,	 jízdní	 soupravy,	 je-	
jíž	 celková	 délka	 přesahuje	 10	 m,		
a	zvláštního	vozidla	musí	mimo	obec	
zachovávat	 za	 vozidlem	 jedoucím	
před	ním	takovou	vzdálenost,	aby	se	
předjíždějící	vozidlo	mohlo	před	něj	
bezpečně	zařadit;	 to	neplatí,	připra-
vuje-li	 se	 k	 předjíždění,	 při	 před-	
jíždění	a	při	 souběžné	 jízdě.	Za	ne-
dodržení	 těchto	 pravidel	 hrozí	 řidi-	
či	 pokuta	 příkazem	 na	 místě	 do		
2	 000	 Kč	 a	 ve	 správním	 řízení	 po-	
kuta	v	rozmezí	od	1	500	do	2	500	Kč	
a	 úhrada	 nákladů	 řízení	 ve	 výši		
1	000	 Kč.	 Pravidla	 pro	 bezpečnou	
vzdálenost	 mezi	 vozidly	 obsažená		
v	zákoně	č.	361/2000	Sb.,	o	provozu	
na	 pozemních	 komunikacích	 jsou	
však	velmi	obecná,	a	tak	často	záleží	
na	 subjektivním	posouzení	každého	
řidiče,	co	 ještě	považuje	za	bezpeč-
nou	vzdálenost	a	co	již	ne.	V	posled-
ních	 několika	 letech	 se	 sice	 hod-	
ně	 diskutuje	 o	 zpřesnění	 bezpečné	
vzdálenosti	 mezi	 vozidly,	 která	 by	

mohla	 být	 přímo	 v	 zákoně	 uvede-	
na,	 např.	 v	 metrech,	 avšak	 do	 doby	
účinnosti	 takové	 legislativní	 úpravy	
doporučují	 dopravní	 experti	 jako		
základní	 pomůcku	 dodržovat	 tzv.	
pravidlo	2	sekund.	Dvě	sekundy	to-
tiž	 představují	 minimální	 dobu,	 za	
kterou	je	řidič	jedoucí	rychlostí	oko-
lo	 50	 km/h	 v	 běžných	 podmínkách	
schopen	 zareagovat	 na	 nenadálou	
událost	 v	 silničním	 provozu	 a	 bu	
zcela	zastavit,	nebo	minimálně	zpo-
malit	tak,	aby	nedošlo	ke	střetu	s	vo-
zidlem	jedoucím	před	ním.	Při	vyš-

ších	rychlostech	nebo	za	zhoršených	
povětrnostních	podmínek	se	pak	mi-
nimální	 doporučená	 doba	 pro	 bez-
pečné	 zastavení	 nebo	 alespoň	 zpo-
malení	vozidla	prodlužuje	na	5	až	6	
sekund.	 Jedná	 se	o	 snadno	zapama-
tovatelná	a	 jednoduchá	pravidla,	 je-
jichž	 dodržování	 však	 může	 účinně	
zabránit	 vzniku	 materiálních	 škod,	
újmám	na	zdraví	či	dokonce	ztrátám	
na	lidských	životech.	
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