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Podnikáte? Chcete víc klientů?
Můžeme se na to podívat.

info@lotusworld.cz / www.lotusworld.cz

 

Dûkujeme na‰im klientÛm 
a partnerÛm za spolupráci 
v uplynulém období a pfiejeme 
veselé vánoce a v‰e nejlep‰í 
do nového roku. T˘m Realitní kanceláfie Artoss

PF 2023PALIVOVÉ DŘEVO
– Buk, dub, jasan, olše, smrk, bříza
– Dřevo připravíme přesně 
 dle vašich požadavků
– Zvolíte si délku, hrubost polen, 
 druh dřeva a dobu dodání
– Palivo vyrábíme již 15 let, ručíme vám za kvalitu

Tel.: 775 223 287
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Kdy navštívit pohotovost či volat záchranku? 

STŘEDA
9. 11. 2022

Jak testujeme?
Požádejte osobu s podezřelými příznaky, ať se usměje nebo vycení zuby. 
Zdá se vám jedna strana úst ochablá? Pozorujete povislý koutek?

Jak testujeme?
Vyzvěte osobu s podezřelými příznaky, aby předpažila a ruce takto 10 vteřin udržela. 
Klesá jedna ruka, byť jen o jednotky centimetrů?

Jak testujeme?
Položte osobě s podezřelými příznaky několik otázek. Pozorujete poruchu řeči, 
komolení slov nebo používání nesprávných výrazů?

Při mozkové mrtvici hraje naprosto zásadní roli čas.
Rychlost, s jakou se pacient dostane do péče odborníků, rozhoduje o míře následného postižení 
a často i o životě nebo smrti.

Přijďte 9. 11. 2022 mezi 10. a 13. hodinou do vestibulu Nemocnice Blansko

Dozvíte se, jak poznat cévní mozkovou příhodu a jak nemoci předcházet

Zdravotníci Vám na místě změří krevní tlak a vyšetří hladinu cukru v krvi

S péčí o pacienta po CMP poradí personál neurologie, rehabilitačního oddělení, 
logopedka a sociální pracovnice 

	 Dostali	 jste	 se	někdy	do	 situace,	kdy	 jste	 si	nebyli	 jistí,	 zda	vytočit	
telefonní	 číslo	 záchranky,	 případně	 navštívit	 pohotovost	 (LSPP)?	 Sa-
mozřejmě	pokud	se	dostanete	do	bezradné	situace,	je	telefonát	na	155	
tím	nejlepším	řešením.	Tato	linka	i	lékařská	pohotovostní	služba	však	
bývají	bohužel	často	zneužívány.	

	 Nikdo	nechce	zlehčovat	subjektiv-
ní	potíže	pacientů,	 jenže	pokud	 jsou	
tyto	 služby	 blokovány	 neakutními	
případy,	může	na	ně	marně	čekat	ně-
kdo,	kdo	právě	bojuje	o	život.	„Napří-
klad	u	cévní	mozkové	příhody	(CMP)	
hraje	čas	naprosto	zásadní	roli.	Každá	
minuta	 se	počítá.	Volejte	 tedy	 ihned	
155,	jestliže	někdo	z	vašeho	okolí	má	
pokleslý	 koutek,	 ochrnuté	 končetiny	
nebo	 poruchy	 řeči,“	 radí	 primář	 ne-	
urologického	oddělení	blanenské	ne-
mocnice	Dušan	Tenora.	
	 U	onemocnění	CMP	se	potíže	do-
staví	podle	 toho,	 jaká	 část	mozku	 je	
nedokrvena.	„Pokleslý	koutek	je	snad	
již	docela	známá	věc,	ale	lidé	mnohdy	
nevědí,	 že	 je	potřeba	všímat	 si	 i	 po-
ruch	řeči.	To	znamená,	že	když	člověk	
mluví	 nesrozumitelně,	 nebo	 nedoká-
že	pojmenovat	základní	věci,	je	nutné	
volat	záchranku,“	vyzývá	lékař.	
	 Podle	něj	v	rámci	 tohoto	onemoc-
nění	dochází	k	druhému	extrému:	lidé	
si	myslí,	že	to	nic	není,	že	se	z	toho	do	
rána	vyspí.	Potíže	zlehčují	a	záchran-
ku	 nevolají.	 „Jenomže	 ráno	 se	 pro-	
budí	třeba	již	částečně	ochrnutí	a	my	
už	 jim	 nemůžeme	 pomoci,“	 varuje	
Dušan	Tenora	s	tím,	že	lékařská	péče	
v	 Nemocnici	 Blansko	 je	 na	 vysoké	
úrovni,	 ovšem	 lidé	 velmi	 často	 při-	
jedou	pozdě.	Při	CMP	je	přitom	nut-	
né	zahájit	léčbu	do	čtyř	a	půl	hodiny	
od	vypuknutí	prvních	příznaků.	
	 V	 jakých	 dalších	 případech	 volat	

155?	 „Objeví-li	 se	 poruchy	 vědomí		
či	bezvědomí,	bolest	na	prsou,	vyso-
ký	 krevní	 tlak	 s	 doprovodnými	 pří-
znaky,	 jako	 tlak	 na	 hrudi,	 dušnost	
nebo	 točení	 hlavy.	Dále	 když	 se	 vy-
skytnou	 závažné	 potíže	 s	 dýcháním,	
křeče,	 vážný	 úraz,	 silné	 krvácení		
a	 velké	 rány,	 cizí	 těleso	 obzvláště		
v	 partiích	 jako	 je	 trup,	 břicho	 nebo	
stehna,	plus	všechny	situace,	kdy	jsou	
dle	 vás	 ohrožené	 základní	 životní	
funkce,	 jako	 je	 dýchání	 a	 oběhový	
systém,“	stojí	na	webových	stránkách	
ZZS	 JMK.	 Dále	 také	 pokud	 se	 jed-	
ná	o	otravu	a	náhodné	požití	 léků	či	
chemikálií.	
	 Jde-li	tedy	o	život,	okamžitě	volejte	
záchrannou	službu.	Jestliže	život	pří-
mo	ohrožen	není,	ale	jedná	se	o	akut-
ní	 zdravotní	 problém,	 vyhledejte	 lé-
kařskou	pohotovostní	službu	(LSPP).	
Ta	 je	 určena	 pro	 pacienty	 s	 akutní-	
mi	zdravotními	problémy,	které	nově	
vznikly,	 anebo	 se	 výrazně	 zhoršily.	
Pohotovost	nemá	zastupovat	praktic-
kého	lékaře.	Na	pohotovost	nechote	
s	 žádostí	 o	 vystavení	 receptu	 či	 ne-
schopenky.	 Problém,	 který	 vás	 trápí	
již	 nějaký	 čas,	 může	 počkat	 na	 běž-
nou	 ordinační	 dobu	 vašeho	 praktic-	
kého	 lékaře.	 Ten	 vás	 zná	 stejně	 nej-	
lépe	a	v	případě	potřeby	vás	může	po-
slat	k	dalším	specialistům,	kteří	mají	
přes	den	mnohem	 lepší	 diagnostické	
možnosti	než	ve	večerních	a	nočních	
hodinách.	

	 „Opravdu	 velmi	 často	 se	 setká-	
váme	 s	 lidmi,	 kteří	 netrpí	 žádným		
chronickým	 onemocněním,	 jež	 by		
se	 mohlo	 akutně	 zhoršit,	 přesto	 vy-
hledají	LSPP,	aniž	by	se	dané	potíže	
pokusili	 řešit	 pomocí	 volně	 prodej-
ných	 léčiv	–	 jedná	 se	 zejména	o	ho-
rečnaté	stavy	(nezkusí	si	vzít	nejprve	
paracetamol	 či	 ibuprofen),	 průjmo-	
vá	 onemocnění	 (k	 dispozici	 pro	 do-
mácí	 léčbu	 je	 např.	 živočišné	 uhlí,	
Smecta,	 Endiaron,	 Imodium),	 při-	

cházejí	 s	 lehčími	 bolestmi	 hlavy,		
zad,	 v	 krku…,“	 vyjmenovává	 ná-	
městek	pro	 léčebně	preventivní	pé-	
či	Nemocnice	Blansko	Vladimír	Na-	
vrátil.	
	 Jestliže	se	tedy	nejedná	o	pacienta	
se	závažným	chronickým	onemocně-
ním,	 kde	 hrozí	 riziko	 přechodu	 do	
těžkého	průběhu,	všechny	tyto	stavy	
zcela	jistě	mohou	počkat	na	ordinační	
dobu	praktického	lékaře.	

Text: Marie Kalová 

Jak rozpoznat cévní mozkovou příhodu


