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Tato publikace byla vydána za podpory 
Ministerstva zdravotnictví.

Informační zpravodaj Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách v ČR
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Když jsme byli batolata
zem se nám zdála svatá.
Všechno jsme ochutnávali
o virech šajnu jsme neměli.

Až ve škole nám bylo řečeno
to znalo děvče i hoch,
že existoval nějaký pan Koch
a ten objevil virus Koch.

Dále jsme skotačili v blátě
vir nevir, to byl ještě rozhlas po drátě,
který nám nic nenakazoval.
Tak vesele jsme si žili a Kocha přežili.

Ejhle zhruba za 70 let
je zde tu nový virus, jak by smet.
Nazýván je vědecky Coronavirus
– po celém světě račte rozumět.

Báseň na úvod

Virusová
óda
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Media nás děsí jste ‑li starší 70let
můžete umřet za chvilku nebo hned.
Nikam nechodit to je náš cíl.
Nikoho nelíbat, natož podat ruku.

My nic nevzdáváme, nejsme batolata.
Nenecháme se vyděsit jsme trpělivý,
ale už to značně vadí.
Nepodávejme se cele, vždyť jsme mladí.

Bude lépe a radostněji
na virusy jsme zapomněli.
V klidu to ňák přežijem
viru máme nějak dosti, života si užijem.

Báseň na úvod
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Sdružení pro rehabilitaci osob po 
cévních mozkových příhodách (dále 
jen Sdružení CMP) vzniklo v roce 
1990. Je významnou neziskovou orga-
nizací v České republice, která se kom-
plexní následnou péčí o takto nemocné 
pacienty zabývá. Naše působnost je 
celorepubliková. V současné době evi-
dujeme kolem 1300 členů. Podle sta-
tistických údajů ročně postihne cévní 
mozková příhoda v České republice 
více než 30 000 osob, kolem 10 000 zů-
stává s trvalými následky.

Smyslem naší práce je ulehčit člo-
věku po CMP v jeho složité životní 
situaci a pomoci mu v pochopení, že 
ani tímto závažným onemocněním 
život nekončí, ale může, byť v jiné 

kvalitě, důstojně pokračovat. Vždyť 
dnešní hektická doba je díky stre-
sům podhoubím cévní mozkové pří-
hody a pacientem může být v příští 
minutě každý z nás.

REKONDIČNÍ POBYTY

Každoročně zajišťujeme pět až šest 
čtrnáctidenních rekondičních pobytů 
v rekreačních zařízeních v Čechách 
a na Moravě.

Smyslem pobytů je intenzivní kom‑
plexní rehabilitace, při které se účast‑
ník současně učí, jak se vyrovnávat 
s novou životní situací.

Náplň celodenního programu:
• individuální a skupinové cvičení

• ergoterapie
• psychoterapie a arteterapie
• při poruchách řeči logopedická ree‑

dukace
• nácvik používání kompenzačních 

pomůcek ke zlepšení soběstačnosti 
v běžných denních i pracovních čin‑
nostech

• přednášky se zdravotní a sociální te‑
matikou

• vycházky a výlety do okolí
• společenské a sportovní akce – ta‑

neční večery, karneval, olympiá‑
da apod.

Nezapomínáme ani na rodinné pří‑
slušníky, kteří se zúčastňují našich RP 
jako doprovod. Na každém rekondič‑
ním pobytu je tým zdravotníků slože‑

INFORMACE o Sdružení pro rehabilitaci osob  
po cévních mozkových příhodách
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INFORMACE o Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách

ný z lékaře, většinou neurologa nebo 
internisty, logopeda, psychologa, dvou 
až čtyř fyzioterapeutů a ergoterapeuta.

Rekondičních pobytů se účastní až 
tři sta pacientů ročně.

Každoročně narůstá zájem pacientů 
o rekondiční pobyty. Je to způsobeno 
prokazatelným zlepšením zdravotní‑
ho stavu účastníků i po uplynutí delší 
doby od mozkové příhody.

KLUBY CMP

Kluby CMP svojí činností navazu‑
jí na rekondiční pobyty. Zakládáme 
a provozujeme je po celé České re‑
publice. Fungují v závislosti na počtu 
členů v jednotlivých regionech dvakrát 
až čtyřikrát měsíčně a probíhá v nich 
fyzioterapie, logopedie a psychotera‑
pie. Zejména v klubech dochází k veli‑
ce cenné rehabilitaci sociální, která je 
prakticky ve všech složkách léčebného 

procesu úplně opomenuta. Vědomí, že 
nejsem sám, že stále patřím mezi ostat‑
ní, že mohu být něco platný, mnohdy 
zázračně vylepší i zdravotní stav paci‑
enta. Docházka do klubu je pro většinu 
nemocných tak důležitou skutečností, 
jako pro zdravého člověka docházka 
do práce.

PORADENSKÁ ČINNOST

Cévní mozková příhoda je nejčas‑
tějším příčin invalidity. Postižení po 
CMP je často velmi závažné, rozsáh‑
lé a mnohdy zahrnuje kromě postiže‑
ní tělesného i zhoršení komunikač‑
ních schopností a velmi často změny 
psychiky. Většinou se pacient stane 
neschopným pracovat, zabezpečit fi‑
nančně sebe i rodinu a naopak se stává 
závislým na druhé osobě. Zřídka ví, 
na jakou instituci se má obrátit, jaká 
jsou jeho práva, na které služby a pří‑

spěvky má nárok, jaké jsou další mož‑
nosti rehabilitace a pomoci. V rámci 
poradenství a ve spolupráci s dalšími 
institucemi chceme naše klienty in‑
formovat o optimálních postupech při 
ucelené rehabilitaci a to jak zdravotní, 
tak i společenské a sociální.

KONTAKT

Sdružení CMP
Elišky Peškové 17
150 00 Praha 5

e ‑mail: scmp@volny.cz
telefon: 776 721 519, 777 610 827

Úřední dny:
Pondělí: 9–15 hod.
Středa: 9–15 hod.
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Nabídka rekondičních pobytů na rok 2021
Rekondiční pobyty jsou pořádány 
za podpory Ministerstva zdravot-
nictví.

Doprava na všechny rekondiční poby‑
ty je vlastní. Pokud někdo s účastníků 
nebude mít zajištěnou dopravu, označí 
na přihlášce a Sdružení CMP pomůže 
dopravu zajistit.

Upozorňujeme, že na rekondiční pobyt 
lze vzít psa pouze po předchozí domlu‑
vě se Sdružením CMP!!!

Pečlivě si vše pročtěte a přiloženou 
a řádně vyplněnou přihlášku zašlete 
na adresu Sdružení CMP.

Termín uzávěrky přihlášek:
jaro do 31. 3. 2021
podzim do 31. 7. 2021

Údaje o zdravotním stavu musí vyplnit 
a potvrdit lékař.

Vyplňte pečlivě celou přihlášku a po‑
depište čestné prohlášení!

Při zařazování pacienta na pobyt 
bude výkonná rada zohledňovat sta‑
novisko lékaře a možnosti ubytova‑
cího zařízení. Předem upozorňujeme 
na možnost ubytování ve vícelůž‑
kových pokojích, pokud bude pobyt 
plně obsazen. Vyrozumění o zařa‑
zení na příslušný pobyt dostanete 
nejpozději 14 dní před nástupem 
současně s poukázkou na zaplacení 
a s dalšími informacemi. V případě, 
že pobyt bude již naplněn, budete za‑
řazeni na místa náhradníků a obdrží‑
te včas zprávu o případném nástupu 
na pobyt.

Storno podmínky:
Pokud zrušíte svoji účast na poby‑

tu ve lhůtě kratší než jeden měsíc před 
nástupem pobytu), jsme oprávněni po‑
žadovat po Vás storno poplatek ve výši 
50 % z ceny pobytu. pokud zrušíte svo‑
ji účast 3 a méně dní před nástupem, 
budeme po Vás požadovat stornovací 
poplatek ve výši 100 % ceny pobytu, 
pokud nebude zajištěn náhradník.
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Nabídka rekondičních pobytů na rok 2021

HOTEL ŠEDÝ VLK
HARRACHOV
www.hotel ‑sedy ‑vlk.cz

Hotel Šedý vlk je umístěn v centru Ha‑
rrachova, který se nachází v západních Kr‑
konoších na rozhraní Jizerských hor a údolí 
řeky Mumlavy, pod Čertovou horou a patří 
mezi naše významná horská letoviska.

Ubytování je v hotelu bez výtahu ve 
dvou a třílůžkových pokojích s vlastním 
sociálním zařízením Pobyt je vhodný pro 
fyzicky zdatnější klienty, protože hotel 
nemá výtah. Hotel má bazén.

HOTEL BEZDĚZ
STARÉ SPLAVY
www.hotelbezdez ‑machovojezero.cz

Hotel Bezděz se nachází necelých 80 km 
od Prahy. ve Starých Splavech a leží prak‑
ticky přímo na břehu Máchova jezera. Uby‑
tování je ve dvoulůžkových a třílůžkových 
pokojích, které jsou vybaveny samostat‑
ným sociálním zařízením, balkonem a TV se 
satelitem. V hotelu je k dispozici recepce, 
směnárna, trezory, restaurace, denní bar 
s terasou, minitělocvična se stolním teni‑
sem, kulečník, krytý bazén (18×6 m), sauna, 
vířivé koupele, masáže a minigolf.

Splavech a leží prakticky přímo na břehu Má‑
chova jezera. Ubytování je ve dvoulůžkových 
a třílůžkových pokojích, které jsou vybaveny 
samostatným sociálním zařízením, balkonem.

DEPENDACE F. KOUBA
STARÉ SPLAVY
www.hotelbezdez ‑machovojezero.cz

Budova je obklopená zahradou. Každý po‑
koj má samostatné sociální zařízení, TV a na‑
chází necelých 80 km od Prahy ve Starých 

HOTEL ASTORIA
JANSKÉ LÁZNĚ
www.hotel ‑astoria.cz

Hotel Astoria je umístěn na kraji Jan‑
ských Lázní, ale pouze 350 metrů od lázeň‑
ské kolonády a 10 min od kabinové lano‑
vé dráhy na Černou horu. Okolí hotelu je 
vhodné k rovinatým procházkám po kolo‑
nádě. Ubytování bude ve dvou kategoriích. 
V pokojích 2 – 3 lůžkových s vlastním so‑
ciálním zařízením (sprcha, umyvadlo, WC, 
TV/SAT) v prvním a druhém patře hotelu 
a v pokojích 2 – 3 lůžkových se společným 
sociálním zařízením, kde je bezbariérový 
přístup. Na každý turnus bude k dispozici 
jeden bezbariérový pokoj pro vozíčkáře. 
Podrobnější informace o hotelu najdete na 
webových stránkách.
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Koronavirus – požehnání nebo prokletí?
V 90. letech zjistili psychologové 

při kontrolách přeživších vážných ka‑
tastrof (potopení lodí, srážky vlaků, 
zemětřesení apod.), že až 45 % „účast‑
níků“ to nepovažuje za tragédii, ale za 
příležitost začít znovu a lépe.

Postupně se vyvinula pozitivní psy‑
chologie. Vývoj pokračoval i po roce 
2000, postupně jsme se dostali přes 
obory jako je psychosomatika až k po‑
jetí léčení jako „celostní medicína“ (ale‑
spoň někteří lékaři). Přežili jsme mrtvi‑
ci. Zařadíte sami sebe mezi 45 % nebo 
mezi 55 %. A jak je to se strašidlem 
současné doby – koronavirem (tragédie 
nebo příležitost)? Chceme ‑li začít zno‑
vu, je dobré o problematice hodně znát 
a to znamená být aktivní a současně 
znát hodně o sobě (vždyť věta: „Poznej 
sám sebe“ pochází už z antického Řec‑
ka). V tomto kroku Vám mohu nabíd‑
nout následující pomoc.

V níže uvedeném seznamu literatu‑
ry naleznete téměř všechny informace, 
které budete potřebovat.

ZÁKLADNÍ PUBLIKACE

100 otázek a odpovědí, jak se 
uzdravit po mrtvici
Mike Dow, David Dow, Megan Suttou 
(2018)

Jasná mysl
Mike Dow (2017)

Váš mozek se dokáže změnit
Norman Doidge (2012)

Váš mozek se dokáže uzdravit
Norman Doige (2017)

Mozek, duše a tělo
Johann Caspar Ruegg (2020)

Příručka pro uživatele mozku
Pierce J. Howard (2002) dotisk
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Poškození mozku
Trevor Powell (2010)

Jak pracuje váš mozek
David Rock (2010)

100 jednoduchých věcí, které můžete 
udělat proti Alzheimerově nemoci 
a úbytku paměti
Jean Carperová (2011)

Jak přelstít Alzheimera
Kenneth S. Kosik, Alisa Bowmanová 
(2016)

KONKRÉTNÍ CVIČENÍ, 
TRÉNINK, MOTIVACE

Nestárnoucí mozek
John Medina (2017)

Nenechte svůj mozek zahálet
Christiane Stenger (2015)

Tajemství efektivního učení
Martin Krengel 
(2015)

Každý krok se počítá
Markus Rossmann, Bernd Neumann 
(2019)

Trénujte si paměť
Jitka Suchá (2015)
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Koronavirus – požehnání nebo prokletí?

Neztraťte motivaci v době blahobytu
Marian Jelínek, Kamila Jetmarová 
(2018)

Posilování mentální kondice
Jana Bílková (2020)

Zlepšování paměti pro (ne)chápavé
John B. Arden (2016)

Velká kniha učení tréninku paměti 
a koncentrace
Kolektiv autorů (2009)

Mějte paměť jako slon
Gunther Karsten (2015)

Mozek v kondici
David Perlmutter (2016)
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Otázky a odpovědi
Otázka:

Dobrý den. Mám mamku 54 let po 
cmp v únoru 2019. Od dubna ji mám 
doma. Má afázii, pravostrannou he-
miparézu, inkontinentní, chodí v cho-
dítku na kratší vzdálenosti doma, na 
vozíku po lékařích a na procházky, 
je po onkologických operacích a má 
i výduť aorty. Vypsali nás z rehabili-
tace a mám cvičit doma, což se snažím 
a dál si najít fyzioterapeuta, který jez-
dí domů. Nikdo s námi nechce nic mít. 
Sehnala jsem logopeda, kam s mam-
kou dojíždím, vyběhávám lékaře, kteří 
jsou potřeba a měla bych zájem o láz-
ně nebo rekondici. Můžete mi prosím 
pomoci?

Děkuji, J. T.

Odpověď:
Dobrý den, domácí rehabilitaci 

může napsat praktický lékař v rámci 

domácí péče, ale nevím, jak to funguje 
ve Vašem regionu. Jsou    ‑li k dispozici 
agentury domácí péče, cvičení doma 
je možné napsat i několikrát týdně.

Lázeňská léčba tč. při inkontinen‑
ci indikovaná není, spíše je možné se 
pokusit o pobyt v rehabilitačním ústa‑
vu – např Chotěboř, Luže–Košum‑
berk, LRS Chvaly, i když vzhledem 
k dalším onemocněním je intenzita 
rehabilitace značně limitovaná.

O rekondičních pobytech Vás budou 
informovat kolegyně z SCMP.

MUDr. Alena Hyhlíková

Otázka:
Dobrý den.
Dostali jsme se do složité situace 

a teď nevíme, jak ji řešit, na koho se 
obrátit. Psala jsem ombudsmanovi 
pro zdraví a dostalo se mi nějakých 

odpovědí a také jsem dostala kontakt 
na Vaše sdružení, tak píši Vám.

Stalo se následující:
Babička, 77 let, stařecká cukrovka, 

docházela na ortopedii kvůli artró-
ze, vyšší tlak, šedý i zelený zákal, po 
2 drobných mrtvičkách před mnoha 
lety, víceméně bez následků, tachykar-
die. Vše sledováno, na vše brala práš-
ky nebo nějakou léčbu, přestože je to 
množství obtíží a léků, v praxi napros-
to samostatná vitální žena, denně cho-
dila nakupovat, prala, vařila, venčila 
psa několikrát denně starala se o ce-
lou domácnost atd.

Ve středu 11. 12. babička poslá-
na praktickou lékařkou na neurolo-
gii kvůli zádům. Na neurologii došla 
a tam se sestře skácela k zemi. Oka-
mžitě jí byla přivolána záchranka, kte-
rá tam byla do pěti minut a byla převe-
zena do ÚVN ve Střešovicích.
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Otázky a odpovědi

Utrpěla masivní krvácení do levé 
mozkové hemisféry. Krvácení je o ve-
likosti mužské pěsti, hluboko v moz-
ku, prý se tedy nedá ani operovat, ani 
odsát.

Babička je paralyzovaná na pravou 
polovinu těla, nemluví, má zavedenou 
sondu na výživu, katetr na vyprazdňo-
vání, ale není v kómatu – je vzhůru, 
druhou polovinou těla hýbe, reaguje 
na zvuk, zmáčkne ruku, podrbe se na 
obličeji, odkryje si peřinu, podívá se 
na nás, otočí hlavou, zdá se, že snad 
i ví, kdo jsme, byť na vyzvání nedoká-
že například přikývnout, jestli rozumí, 
nebo zamrkat, ale podá ruku na vy-
zvání.

Doktoři nám od začátku tvrdí, že 
babička do pár dní pravděpodobně ze-
mře, že se bude zhoršovat, že rozhod-
ně není naděje, aby se zlepšila a kdyby 
nezemřela, nebude chodit mluvit a vě-
dět kdo jsme, ale je to už týden a ne-
zhoršuje se, je stabilní.

Zkusili jsme si zjistit názor jiného 
lékaře, ten nám potvrdil, že situace je 
opravdu velmi vážná, ale že už mnoho-
krát také viděl stejné i větší poškození 
a přes všechny negativní prognózy se 
z toho pacient v rámci možností do-
stal, mluvil, polovinou těla hýbal, sám 
se najedl atd.

V tuto chvíli už babička není na JIP, 
je stabilizovaná a už se jí pomalu, ale 
jistě, chystají poslat z nemocnice ně-
kam na trvalo ležet. Polohují jí, to ano, 
ale nejsem si vědoma toho, že by jí ně-
jak rehabilitovali, zkoušeli stimulovat 
zrak, sluch, vnímání… Ptala jsem se 
na to lékařky a ta mi v podstatě řekla, 
že to nemá smysl, takže jí vlastně od-
mítají rehabilitovat a tvrdí mi, že ani 
nikdo jiný to neudělá. Chápeme, že je 
dost možné, že se s tím opravdu nebu-
de dát nic udělat, ale chtěli bychom to 
alespoň zkusit, ale nevím jak ji správně 
stimulovat nebo kdo by nám s tím mohl 
pomoci. Zaplatili bychom rehabilitace 

nebo cokoliv, jen potřebujeme něko-
ho, kdo by byl ochotný to zkusit. Budu 
ráda, za jakoukoliv radu, informaci, 
pomoc.

Děkuji.
S pozdravem, K. T.

Odpověď:
Vážená paní T.,
u masivních krvácení je v prvních 

dnech a týdnech intenzivní rehabili‑
tace jen obtížně proveditelná, dříve 
se s pacienty vlastně vůbec nehýbalo 
z obavy z nárůstu hematomu a projevů 
dráždivých, dnes se alespoň polohová‑
ním a jemným pasivním cvičením za‑
braňuje dalším komplikacím. Pacienti 
bývají i hodně nestabilní, co se týče 
např. kolísání tlaku a pod.projevy, kte‑
ré popisujete mohou být automatismy, 
které nemusí dělat vědomě, pokud jsou 
postiženy kmenové struktury, a je vel‑
mi obtížné teď spekulovat, jak se stav 
může vyvinout.



 

17

Otázky a odpovědi

Jistě můžete pomoci tím, že bu‑
dete za babičkou pravidelně chodit, 
mluvit na ní, hladit jí, ev. po domlu‑
vě s fyzioterapeutem provádět masáž 
či lehké cvičení, ukazovat jí obrázky, 
pouštět oblíbenou hudbu, jen je potře‑
ba tyto aktivity dávkovat po malých 
časových úsecích, aby nebyla unave‑
ná. Zcela jistě rehabilitační sestra za 
babičkou dochází, ÚVN je špičkové 
pracoviště, nemyslím si, že by se tato 
léčba zanedbávala. Chápu, že se Vám 
to zdá jako dlouhá doba, ale je opravdu 
otázkou minimálně týdnů než se bude 
moci nahlédnout dalšího vývoje.

Tedy domluvte se s vrchní sestrou 
a rehabilitačním pracovníkem, dále ev. 
se poraďte s místní logopedkou, i když 
ta asi za babičkou nechodí, ale může 
poradit Vám ohledně komunikačních 
možnostech, a hlavně se sociální pra‑
covnicí, která bude zařizovat přelože‑
ní na následné lůžko. O tom, na jaký 
typ, musí pochopitelně rozhodnout 

lékař podle momentální situace a bo‑
hužel zařízení, která by byla schopna 
převzít pacienta v takto těžkém stavu, 
je málo. V Praze snad LRS Chvaly, ale 
výborná ošetřovatelsko ‑rehabilitační 
péče je i v některých LDN.

Pokud možno racionálně postupujte 
po malých krůčcích, snažte se nemít 
velká očekávání, i když zázraky se 
i v medicíně občas dějí.

Moc Vám přeju, aby se babička 
s Vaší pomocí zlepšila, a k tomu hodně 
sil a trpělivosti

MUDr. Alena Hyhlíková

Otázka:
Dobrý den, můj otec je nyní u mne 

v USA 3 roky. V 3/2019 měl ataku 
a pak CMP 1/11/2019 a 13/11/2019.

Je stále v USA, ale chtěli bychom, 
aby se vrátil do ČR. Řešíme nyní pře-
voz, zda letadlem nebo 9 dní lodí.

Předem moc děkuji, J. M.

Odpověď:
Dobrý den, J. M.,
V první řadě musí o možnosti a způ‑

sobu převozu rozhodnout ošetřující lé‑
kař, dále předpokládám, že se řeší přes 
pojišťovnu, která bude hradit cestu, ev. 
se zdravotnickým doprovodem?

Obecně se cesta letadlem nedoporu‑
čuje do půl roku po příhodě, obzvlášt 
ne po hemoragiích, ale opravdu je nut‑
né věc řešit individuálně

S pozdravem
Sdružení CMP



18 Javor – informační zpravodaj Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách

BrainJogging
BrainJogging  
JIŽ NELZE  
ZAKOUPIT  
(zánik licence).  
MŮŽETE ale  
VYUŽÍT TENTO 
PROGRAM U NÁS  
na klubu nebo  
rekondičním pobytu.
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Distanční 
procvičovaní

ergo, logo a fyzio  
+ individual
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Posílení imunity
Imunita je odolnost organismu 

bránit se vůči vnějším či vnitřním bak‑
teriím a virům. Správná funkce imu‑
nitního systému tak je velmi důležitá 
pro zdraví člověka. Zabraňuje vzniku 
veškerých nemocí, které se mohou 
projevovat například záněty, infekce‑
mi, oslabením funkcí orgánů aj. a cel‑
kově špatnému fungování organismu. 
Čím slabší je imunitní systém, tím 
jsme náchylnější k onemocnění.

Posílení imunity je tak důležitým 
tématem, které v posledních letech zís‑
kává více pozornosti. Žijeme v uspě‑
chané době, ve které se stále zvyšují 
nároky na naše schopnosti a tím i na 
náš organismus. Dopad to má i na náš 
imunitní systém, který musí být odol-
nější vůči stresu, tlaku, špatnému stra‑
vování, nekvalitním potravinám, ne‑
příznivému ovzduší apod.
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Výzkumný projekt TAČR
Sdružení CMP v roli aplikačního 
garanta projektu spolupracuje 
s Ostravskou univerzitou na 
výzkumu a vývoji podpůrných sítí 
a vývoji informačních systémů pro 
rodinné a ostatní pečující o blízké 
po CMP v domácím prostředí.

Cílem projektu je v propojení 
technické a netechnické sféry 
výzkumy vytvořit informační 
systémy pro neformální pečující 
o osoby po cévních mozkových 
příhodách (NPC) využívající 
moderní informační technologie, 
které uživatelům umožní získat 
relevantní, včasné a propojené 
informace o podpůrných sítích 
pro prevenci jejich možné sociální 

izolace a exkluze, fyzického 
a psychického vyčerpání, poruch 
zdraví a dalších rizikových 
faktorů v souvislosti s jejich 
náročnou životní situací. 
Informační systémy (IS) přispějí 
i ke zlepšení informovanosti 
o podpůrných systémech cílové 
skupiny projektu napříč dalšími 
subjekty dlouhodobé péče 
zejména subjekty veřejné správy, 
sdružení praktických lékařů atd. 
Záměrem projektu je formou 
agilního vývoje software vytvořit 
a ověřit pilotní model IS ‑NPC 
v Moravskoslezském kraji, který 
lze následně aplikovati v jiných 
krajích a/nebo na jiné cílové 
skupiny neformální péče.

Bližší informace o projektu: 
visnep.osu.cz

Web pro neformální pečující  
o blízké po CMP:
cmp  ‑radce.cz
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SAFE Research Dissemination 2020

Dr. Eleni Korompoki, MD, PhD, FESO
Clinical Research Fellow in Stroke Me-
dicine
Division of Brain Sciences
Imperial College London

SAFE: Kdybyste měla vysvětlit smy-
sl tohoto výzkumného projektu ně-
komu bez medicínského vzdělání, co 
byste řekla?
EK: Provádíme výzkumnou studii aby 
se zjistilo, zda pacienti, kteří prodělala   ‑li 
mozkové krvácení, mají dostávat antiko‑
agulační léčbu k prevenci sraženin, které 
mohou být způsobeny srdeční arytmií, 
nazývanou fibrilace síní. Dosud nevíme 
nejlepší způsob jak předejít mozkové 
mrtvici u těchto pacientů.

SAFE: Jaký druh partnerů potřebu-
jete k provedení této studie?
EK: Tento projekt pokrývá mnoho 
specializací, takže potřebujeme part‑
nery s expertizou v mozkových iktech, 
kardiologii, genetice, biomarkerech, 
neurozobrazování, a předpovědních 
modelech – mám            ‑li jmenovat alespoň 
pár důležitých!

SAFE: Můžete krátce popsat svou 
roli v tomto projektu?
EK: Jsem členkou centrální klinické 
skupiny, která obsluhuje všech (70!) 
nemocnic, které shromažďují osoby 
do naší klinické studie. Jsem k dispo‑
zici, abych poskytla lékařkou podporu, 
zodpověděla otázky o zařaditelnosti 
pacienta a kontrolovala zprávy o bez‑
pečnosti (nazývané nežádoucí účinky), 
neboť přísně monitorujeme všechny 
zdravotní potíže, které pacienti mají 

po dobu co jsou ve studii. Ke konci 
projektu budu zapojena do analýzy dat 
a sepsání výsledků studie.

SAFE: Jaké jsou (pokud nějaké) po-
tíže s naplněním této práce?
EK: Cévní příhoda mozková je vedou‑
cí příčina invalidity v Evropě a pří‑
hody způsobené krvácením jsou ještě 
závažnější. Takže může být problém 
vyhledat pacienty, kteří jsou ochotni 
a vhodní zúčastnit se ve studii jako je 
tato.

 
SAFE: Co vás osobně přilákalo vstou-
pit do tohoto projektu?
EK: Jsem zapojena do výzkumu moz‑
kových příhod více než 10 let; se za‑
měřením na prevenci iktů a vztahy 
mezi srdcem a mozkem. Jako lékařka 
a výzkumnice pevně věřím, že pre‑
vence je pro zdravotní pohodu klí‑
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čová. PRESTIGE ‑AF je preventivní 
studie, zaměřená na individualizovaný 
přístup a lepší kvalitu života po iktu. 
Studie také zodpoví důležité aspekty, 
jako jsou rozdíly postižení dle pohlaví 
a postoje a preference pacientů.

Jako členka výboru PRESTIGE ‑AF 
mám mnoho příležitostí jednat s mezi‑
národně uznávanými experty z deseti 
vedoucích Evropských akademických 
institucí, pracovat společně s multidis‑
ciplinárním teamem z několika Evrop‑
ských zemí, získat mnoho zkušeností 
a zlepšit své vědecké schopnosti.

SAFE: Až tento projekt skončí, co 
očekáváte, že se změní, tedy jak se to 
promítne do léčby iktů?
EK: Očekáváme, že budeme schopni 
poskytnout léčbu založenou na důka‑
zech pacientům, kteří prodělali mozko‑
vé krvácení a mají fibrilaci síní, která 
je nejčastější formou srdeční arytmie. 
Navíc doufáme, že budeme schopni 

zahájit u těchto pacientů přístup lépe 
osobně centrovaný, s použitím infor‑
mací, získaných ze sledování mozko‑
vých obrazových skenů, kterních testů, 
pohlavních rozdílů a psychologických 
postřehů.

PRESTIGE ‑AF je financován vý-
zkumným a inovačním programem 
Evropské Unie Horizont 2020 pod 
číslem grantu No. 754517.

Jeroen de Jonge
Neurology Resident, UMC Utrecht

SAFE: Kdybyste měl vysvětlit smysl 
tohoto výzkumného projektu něko-

mu bez medicínského vzdělání, co 
byste řekl?
JdJ: Studie PRECIOUS znamená 
‚PREvence komplikací (C) ke zlep‑
šení (I) ke zlepšení následků (OUT‑
come u starších pacientů s iktem (St‑
roke)‛. Tato lékařská studie je project 
výzkumné spolupráce financovaný 
EU, zaměřený na hledání cest, jak 
zlepšit uzdravení pacientů s iktem, 
starších než 66 let. Po cévní příhodě 
mozkové mohou mít pacienti kom‑
plikace, jako je horečka, nebo zápal 
plic. Pacienti s takovouto komplikací 
po iktu se obvykle uzdravují hůř, než 
pacienti bez komplikace. Normálně 
se komplikace léčí, když se příznaky 
stanou zřetelnými. Horečka se léčí 
paracetamolem, nevolnost a zvracení 
metoclopramidem, a infekce se léčí 
antibiotiky. V této studii stavíme léč‑
bu před vznik symptomů, abychom 
otestovali, zda prevencí komplikací 
zlepšíme uzdravení.

SAFE Research Dissemination 2020
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SAFE Research Dissemination 2020

SAFE: Jaký druh partnerů potřebu-
jete k provedení této studie?
JdJ: Sestavení, provádění a organizace 
studie, jako je PRECIOUS zahrnuje 
mnoho různých partnerů a organizací. 
PRECIOUS se provádí asi v 80 nemoc‑
nicích v 9 Evropských zemích. Než se 
začne lékařských výzkum s pacienty, 
musí být schválen řídícími orgány, 
které stanoví, zda je vaše studie uži‑
tečná, bezpečná, etická a proveditelná. 
V každé ze zúčastněných nemocnic je 
smluvní doktor, který pomůže se se‑
stavením studie. Někdy jsou však pra‑
vidla a předpisy tak složité, že se zapojí 
ještě specializovaná výzkumná orga‑
nizace, aby v tom procesu pomohla.

V průběhu studie se zúčastní několik 
partnerů, každý se specifickým úko‑
lem. Například je tam bezpečnostní 
team, který sbírá informace o mož‑
ných vedlejších příznacích léků, aby 
se dohlédlo na bezpečnost léčby. Jiný 
team navrhuje elektronický datový 

systém, což je bezpečná on         ‑line plat‑
forma, v níž místní výzkumníci mo‑
hou vyplňovat data pacientů. Také je 
tam team, který pravidelně navštěvu‑
je nemocnice aby monitoroval, zda se 
studie provádí podle pravidel. Na kon‑
ci studie je také shromážděno množ‑
ství informací a proto potřebujeme sta‑
tistickou skupinu aby provedla analýzu 
všech informací ke stanovení, zda ty 
léčebné postupy byly efektivní. Toto 
však je pouze pár příkladů; k uskuteč‑
nění takovéhoto projektu pak potřebu‑
jete ještě mnoho partnerů.

SAFE: Můžete krátce popsat svou 
roli v tomto projektu?
JdJ: Mým úkolem v pozici manažera 
studie je dozírat na všechny procesy 
ve vztahu k PRECIOUS ode dne ke 
dni. Ta práce je velmi široká a sestává 
například z vrchního dozoru na studii, 
podpory v získávání regulačních po‑
volení, sestavování nemocnic k účasti, 

zařazování pacientů do studie a zodpo‑
vídání otázek místních výzkumníků 
na zapojení pacientů, sběr dat a sledo‑
vání nemocných.

SAFE: Jaké jsou (pokud nějaké) po-
tíže s naplněním této práce?
JdJ: Získání úředních schválení v růz‑
ných zemích a nemocnicích vyžaduje 
spoustu papírování a zvládnutí byro‑
kratických úkolů. Tato činnost zabere 
spoustu času. Samozřejmě je velmi 
důležité, že se výzkum stanoví velmi 
pečlivě dříve než může začít, ale ně‑
kdy se specifické okolnosti výzkumu 
stanovují několikrát. Zabere to hodně 
času, než může vlastní výzkum začít, 
a to je někdy náročné.

SAFE: Co vás osobně přilákalo 
vstoupit do tohoto projektu?
JdJ: Mozkový iktus je celosvětově dru‑
há nejčastější příčina smrti a třetí nej‑
častější příčina dlouhodobé invalidity.
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Mnozí nemocní trpí následky iktu 
každodenně. Přitom dostupné léčebné 
možnosti jsou dosud omezené. V dů‑
sledku lékařského výzkumu se dosáhlo 
v léčbě mozkové cévní příhody zřetel‑
ného pokroku a nové efektivní léčebné 
možnosti se staly v posledním desetile‑
tí dostupnými. Co mě osobně přitahuje 
k tomuto projektu je možnost podpořit 
výzkum který hledá nové cesty, jak lé‑
čit mozkové ikty.

SAFE: Až tento projekt skončí, co 
očekáváte, že se změní, tedy jak se to 
promítne do léčby iktů?
JdJ: Doufáme, že najdeme jednodu‑
chou, bezpečnou a účinnou léčebnou 
strategii pro pacienty, kteří měli moz‑
kovou příhodu. Takovou, která zabrání 
vývoji komplikací a zlepší uzdravení 
po iktu.

PRECIOUS obdržel finanční zajiš-
tění od výzkumu Horizon 2020 re-

search and innovation programme 
Evropské Unie pod číslem grantu No 
634809.

Danielle Kerkhofs
PhD candidate
Maastricht University

SAFE: Kdybyste měla vysvětlit smy-
sl tohoto výzkumného projektu ně-
komu bez medicínského vzdělání, co 
byste řekla?
DK: Tento SVDs@target projekt za‑
mýšlí objasnit základní mechanismy 
tzv. nemoci malých cév v mozku (ce‑
rebral Small Vessel Disease – cSVD) 

a objevit nové léčebné možnosti této 
nemoci. Termín cSVD je nadřazená 
kategorie, označující různé chorobné 
děje na malých cévách mozku. Ty způ‑
sobují až čtvrtinu všech iktů a téměř 
45% všech demencí. Poznáním původ‑
ních mechanismů této nemoci doufá‑
me vytvořit předpoklady k vytvoření 
nových léčebných postupů, specific‑
kých pro cSVD.

SAFE: Jaký druh partnerů potřebu-
jete k provedení této studie?
DK: Partneři, které potřebujeme k této 
studii potřebují mít jak klinickou, tak 
pre ‑klinickou zkušenost s výzkumem. 
Abychom dále objasnili podkladové 
mechanismy nemoci, potřebujeme 
začít na základní úrovni, poté násle‑
dované klinickými studiemi na paci‑
entech. Myslím, že rovnováha mezi 
pre ‑klinickým a klinickým výzku‑
mem je jednou ze silných stránek to‑
hoto projektu.
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SAFE: Můžete krátce popsat svou 
roli v tomto projektu?
DK: Pracuji na tomto projektu jako 
PhD student Maastrichtské Univerzity, 
účastnící se jak pre ‑klinické, tak kli‑
nické studie. Naše hlavní výzkumné 
téma v Maastrichtu je pátrat po speci‑
fické roli zánětu, a ještě detailněji po 
různých populacích imunitních buněk 
při vývoji cSVD. Dále se účastním na 
klinických studiích Investigate@SVDs 
a TREAT ‑SVDs.

SAFE: Co vás osobně přilákalo 
vstoupit do tohoto projektu?
DK: Co skutečně miluji na tomto pro‑
jektu, je mezinárodní spolupráce mezi 
různými výzkumnými skupinami 
a zaměření jak na pre ‑klinickou, tak 
klinickou práci.

SAFE: Až tento projekt skončí, co 
očekáváte, že se změní, tedy jak se to 
promítne do léčby iktů?

Tento projekt nám dá větší pochopení me‑
chanismů, způsobujících chorobný vznik 
cSVD. Získané vědomosti umožní, dou‑
fejme, následný krok, kde budeme moci 
zkoumat konkrétnější léčbu, která může 
omezit rozvoj choroby. Dále, tyto vědo‑
mosti nás mohou vyzbrojit novými mož‑
nostmi pro časnější detekci této nemoci.

SVDs@Target obdržel finanční zajiště-
ní od výzkumu Horizon 2020 research 
and innovation programme Evropské 
Unie pod číslem grantu No 666881.

Dr Sven Poli
Deputy Medical Director
Dept Neurology & Stroke
University of Tuebingen

SAFE: Kdybyste měl vysvětlit smysl 
tohoto výzkumného projektu něko-
mu bez medicínského vzdělání, co 
byste řekl?
SP: Rekanalizace (zprůchodnění) uza‑
vřené tepny je dnes zavedenou léčbou 
mozkového iktu.

Navzdory úspěšné rekanalizaci však 
mnozí pacienti utrpí těžký iktus, proto‑
že jejich mozkové buňky odemřou dří‑
ve, než bylo opětovného zprůchodně‑
ní cévy dosaženo. Hlavním úvodcem 
smrti mozkových buněk při mozkové 
mrtvici je nedostatek kyslíku v ische‑
mických oblastech.

Dýchání čistého kyslíku (místo po‑
kojového vzduchu) zvyšuje hladinu 
kyslíku rozpuštěného v krvi. Zvýšený 
kyslík v krvi by měl vynahradit jeho 
nedostatek a tak udržet mozkové buň‑
ky naživu až do úspěšného zprůchod‑
nění uzavřené tepny.
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SAFE: Jaký druh partnerů potřebu-
jete k provedení této studie?
SP: Mnoho studijních center s vysoce 
motivovanými studijními teamy a lé‑
kaři specializovanými na ikty.

SAFE: Můžete krátce popsat svou 
roli v tomto projektu?
SP: Výzkumník koordinátor je zodpo‑
vědný za protokol studie, za jeho plně‑
ní a komunikaci mezi studijními cent‑
ry a kompetentními úřady.

SAFE: Jaké jsou (pokud nějaké) po-
tíže s naplněním této práce?
SP: Nábor pacientů vyžaduje vysokou 
motivaci a personál, připravený 24 ho‑
din 7 dnů v týdnu, zařazovat pacienty ve 
velmi krátkém časovém okně pro léčbu.

SAFE: Co vás osobně přilákalo 
vstoupit do tohoto projektu?
SP: Svou kariéru na poli medicíny moz‑
kový iktů jsem začal v roce 2006. Špat‑

né výsledky vzdor standardní léčbě, to 
je rekanalizace buď nitrožilní trombolý‑
zou nebo endovaskulární trombektomií 
(vynětí trombu z tepny katétrem zavede‑
ným do cévy), mě dohnaly k výzkumu 
neuroprotekce (farmakologická ochrana 
nervové tkáně). Mé dva oblíbené postu‑
py byly kyslík a snížení teploty. Zatímco 
to druhé je dosud obtížné aplikovat na 
lidi, to první se mi zdálo snadné zavést 
do pracovní rutiny u klinického iktu.

SAFE: Až tento projekt skončí, co 
očekáváte, že se změní, tedy jak se to 
promítne do léčby iktů?
SP: Pokud bude kyslík fungovat, bude 
možné zahájit takovou léčbu hned po 
nástupu příznaků. To může léčbu iktů 
revolučně změnit získáním času pro 
mozek a pacienta dokud neproběhne 
zprůchodnění cévního řečiště.

Studie PROOF obdržela finanční 
zajištění od výzkumu Horizon 2020 

research and innovation programme 
Evropské Unie pod číslem grantu 
No. 733379.

Dr. Claus Simonsen
Dept. Of Neurology
Aarhus University Hospital

SAFE: Kdybyste měl vysvětlit smysl 
tohoto výzkumného projektu něko-
mu bez medicínského vzdělání, co 
byste řekl?
CS: Léčba mozkových mrtvic se zlepšu‑
je. Většina takových iktů je způsobena 
uzávěrem tepny. Odstranění takové sra‑
ženiny/uzávěru znamená, že pacient do‑
padne mnohem lépe. Je   ‑li sraženina vel‑
ká, můžeme ji odstranit katétrem. To je 
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skvělá myšlenka, je   ‑li škoda na okolním 
mozku malá. Je   ‑li škoda pokročilejší, 
nevíme, zda pacient získá odstraněním 
sraženiny. Náš project se pokusí doká‑
zat, že takoví pacienti rovněž profitují. 
Pak bychom mohli takto léčit a pomoci 
vice pacientům.

SAFE: Jaký druh partnerů potřebu-
jete k provedení této studie?
CS: Abyste se mohli stát partnerem pro‑
jektu, musíte mít centrum pro provádění 
trombektomií (vyjmutí uzávěru z tepny). 
A také pravděpodobně musíte mít velkou 
sběrnou oblast z níž se nemocní rekrutu‑
jí. Mnoho takových pacientů s pokroči‑
lou škodou není, aby splňovali současně 
všechna kritéria pro zařazení. Váš per‑
sonál by měl mít nějaké zkušenosti se 
studiemi a zařazováním do studií. Sestra 
výzkumnice by byla velmi dobrá.

SAFE: Můžete krátce popsat svou 
roli v tomto projektu?

CS: Jsem hlavní PI (hlavní řešitel) 
v Dánsku. Jsem v kontaktu s řídícími 
kolegy studie a s monitory v Dánsku. 
Pokouším se zařadit více dánských 
center do studie. A usiluji zvýšit zařa‑
zování ve svém vlastním centru připo‑
mínáním studie ostatním kolegům.

SAFE: Jaké jsou (pokud nějaké) po-
tíže s naplněním této práce?
CS: Nesnáze: udržovat všechny infor‑
mované o projektu. Rozdělovat náhod‑
ně pacienty na léčené a neléčené. Zís‑
kávat souhlas od příbuzných v případě 
kritické situace. (V Dánsku rozděluje‑
me náhodně bez souhlasu, avšak po‑
třebujeme od příbuzných souhlas, zda 
může pacient ve studii setrvat).

SAFE: Co vás osobně přilákalo 
vstoupit do tohoto projektu?
CS: Ošetření akutního iktu je v mém 
velkém výzkumném zájmu. Toto téma 
(léčba nemocných s velkým iktem 

a pokročilou škodou ve tkání) je jedna 
z nejzajímavějších kapitol v léčbě iktů.

SAFE: Až tento projekt skončí, co 
očekáváte, že se změní, tedy jak se to 
promítne do léčby iktů?
CS: Myslím, že projekt vyjde úspěšně 
(Jinak bych se asi nezúčastnil). Mys‑
lím si proto, že budeme moci ošetřovat 
takto více pacientů, až projekt skončí. 
Nebo budeme lépe poučeni, když dělá‑
me léčebná rozhodnutí pro tuto skupi‑
nu pacientů.

Studie TENSION obdržela finanční 
zajištění od výzkumu Horizon 2020 
research and innovation programme 
Evropské Unie pod číslem grantu 
No. 754640.

SAFE Research Dissemination 2020
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ADRESA TELEFON E‑mail Web

Státní léčebné lázně Jánské lázně, s. p.
542 25 Jánské lázně 499 860 111 info@janskelazne.com www.janskelazne.com

Léčebné lázně Mariánské lázně a. s.
Masarykova 22, 353 29 Mariánské Lázně 354 655 501–4 info@badmarienbad.cz www.badmarienbad.cz

Priessnitzovy léčebné lázně a. s.
Priessnitzova 12/299, 790 03 Jeseník

pobyty hrazené pojišťovnou: 
584 491 865
pobyty samoplátců: 584 491 869

rezervace@priessnitz.cz www.priessnitz.cz

Lázně Vráž – Rehabilitační sanatorium
398 32 Vráž I 382 737 111 info@sanatorium‑vraz.cz www.lazne‑vraz.cz

Lázně Bechyně
391 65 Bechyně 203 381 476 100, 381 213 734 info@laznebechyne.cz www.laznebechyne.cz

Lázně Darkov, a. s.
Čsl. Armády 2954/2,
733 12 Karviná – Hranice

Léčebna Darkov: 596 376 203–204
Rehabilitační sanatorium: 596 372 
362, 596 372 320, 596 373 302

info@darkov.cz www.darkov.cz

Fratiškovy lázně
Jiráskova 3, 351 01 Fratiškovy Lázně 354 201 104 franzensbad@franzensbad.cz www.franzensbad.cz

Annenské slatinné lázně – Lázně 
Bělohrad
Lázeňská 165, 507 81 Lázně Bělohrad

493 767 111, 493 767 351,  
493 767 356 lazne@belohrad.cz www.belohrad.cz

Léčebné lázně Jáchymov, a. s.
Dukelských hrdinů 1000, 362 51 Jáchymov 353 833 333 info@laznejachymov.cz www.laznejachymov.cz

Lázně po CMP
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ADRESA TELEFON E‑mail Web
Alžbětiny lázně Karlovy Vary
Smetanovy sady 1145/1,
360 01 Karlovy Vary

353 222 536–7, 724 032 536 info@spa5.cz www.spa5.cz

Lázně Teplice v Čechách a. s.
Mlýnská 253, 415 38 Teplice 417 977 111 info@lazneteplice.cz www.lazneteplice.cz

Bertiny lázně Třeboň
Tylova 1, 379 15 Třeboň 384 754 111, 384 754 461 info@berta.cz www.berta.cz

Lázně Aurora Třeboň
Lázeňská 1001, 379 13 Třeboň 384 750 111 nebo 777 aurora@aurora.cz www.aurora.cz

Lázně Bechyně
391 65 Bechyně 203 381 476 100, 381 213 734 info@laznebechyne.cz www.laznebechyne.cz

Lázně Teplice nad Bečvou a.s.
753 51 Teplice nad Bečvou č.p. 63 Call centrum: 581 818 181 lazne@ltnb.cz www.ltnb.cz

Lázně Dolní Lipová
Lipová – lázně 248, 790 61 Lipová – lázně 584 421 353 nebo 351 info@lazne.cz www.lazne.cz

Sanatoria Klimkovice
742 84 Klimkovice

recepce: 556 422 111
přijímací kancelář: 556 422 105 info@sanklim.cz www.sanatoria‑klimkovice.cz

Lázně Poděbrady, a. s.
Jiřího náměstí 39, 290 33 Poděbrady

325 606 500, 353 222 536–7
Mobil: 724 032 536
Fax: 353 585 884

c@lazne‑podebrady.cz www.lazne‑podebrady.cz

Lázně po CMP
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ADRESA TELEFON E ‑mail Web
Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé
538 54 Luže – Košumberk 469 648 111 info@hamzova ‑lecebna.cz hamzova ‑lecebna.cz

Léčebné a rehabilitační středisko Chvaly
Stoliňská 920, 193 00 Praha 9 281 040 771–780 lrs@lrs ‑chvaly.cz www.lrs ‑chvaly.cz

Rehabilitační ústav Kladruby
257 62 Kladruby u Vlašimi

317 842 425, 317 842 461,
317 881 111 www.rehabilitace.cz

Rehabilitační ústav, s. r. o. Chotěboř
Dr. Rykra 859, 583 01 Chotěboř 560 590 752 ruch@chnet.cz www.rehustav.cz

Odborný léčebný ústav Jevíčko
569 43 Jevíčko

461 326 111, 461 326 431,
461 550 788 kancelar.rhb@olujevicko.cz www.olujevicko.cz

Geriatrické oddělení Všeobecné fakultní
nemocnice
Londýnská 15, 120 00 Praha 2

222 516 219, 222 510 106,
225 374 111 geriatrie.sekretariat@lf1.cuni.cz geri.lf1.cuni.cz

Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla
Boromejského, Pod Petřínem
Vlašská 36, 110 00 Praha 1

257 197 111 fnmskb@nmskb.cz www.nmskb.cz

Rehabilitační lékařství Fakultní nemocnice 
Královské Vinohrady
Šrobárova 50, 100 00 Praha 10

267 162 300, 267 163 492 lazne@belohrad.cz www.fnkv.cz

Rehabilitace
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ADRESA TELEFON E ‑mail Web
Vojenský rehabilitační ústav Slapy
Slapy nad Vltavou 257 750 071, 257 750 163 rezervace@sl. vlrz.cz www.volareza.cz

Denní stacionář kliniky rehabilitačního lékařství 
VFN a 1 LF UK Albertov
Praha 2, Albertov 7

224 968 491 reha.lf1.cuni.cz

Rehabilitační klinika Malvazinky
Praha 5, U Malvazinky 5

251 116 602, 251 116 712, 
251 116 604 recepce.a@malvazinky.cz www.malvazinky.cz

Léčebna dlouhodobě nemocných na Vojkově
K nemocnici 83, 251 62 Mukařov 323 660 812 ldn.vojko@quick.cz

Rehabilitace



36 Javor – informační zpravodaj Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách

Nemocnice vybavené tzv. iktovými jednotkami, kde se 
provádí trombolýza, jsou zapojeny do evropského mo-
nitorovacího systému SITS (Safe Implementation of 
Thrombolysis in Stroke).

Seznam iktových jednotek

Všeobecná fakultní nemocnice Praha

Nemocnice Na Homolce

Fakultní nemocnice Thomayerova

Ústřední vojenská nemocnice

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Fakultní nemocnice Motol

Pr
ah

a

Krajská nemocnice Liberec

Nemocnice Chomutov

Nemocnice Teplice

Nemocnice Děčín

Masarykova nemocnice Ústí nad Labem

Nemocnice Sokolov

Fakultní nemocnice Plzeň

Fakultní nemocnice Hradec Králové
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Oblastní nemocnice Kladno

Nemocnice Kolín

Nemocnice České Budějovice

Nemocnice Písek

Pardubická nemocnice

Nemocnice Jihlava

Fakultní nemocnice u sv. Anny, Brno

Fakultní nemocnice Brno–Bohunice
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Fakultní nemocnice Ostrava

Městská nemocnice Ostrava–Fifejdy

Vítkovická nemocnice, Ostrava

Sdružení zdravotnické zařízení Krnov

Sdružení zdravotnické zařízení  
Karvinská hornická nemocnice

Sdružení zdravotnické zařízení Nemocnice Třinec

Fakultní nemocnice Olomouc

Krajská nemocnice T. Bati, Zlín
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Seznam iktových jednotek
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Máme nové webové stránky…
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Vše nejlepší 
do roku 2021
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