TISKOVÁ ZPRÁVA NEMOCNICE BLANSKO
IKTOVÉ CENTRUM Nemocnice Blansko získalo mezinárodní ocenění
Iktové centrum Nemocnice Blansko získalo ocenění ESO Angels Awards - platinový
statut iktového centra v rámci největší evropské iktové konference ESOC 2018. Ta se
uskutečnila ve Švédském Goteborgu. Cílem soutěže je zlepšování kvality péče o
pacienty.
V rámci soutěže se sledovala kvalita péče v iktových centrech. Hodnotilo se sedm
položek, mimo jiné kolik bylo trombolýz (včasné rozpuštění sraženiny v mozkové tepně),
jak rychle měl pacient po příjezdu provedené CT mozku, kolik trombolýz bylo podáno
do jedné hodiny, případně zda byla vyšetřena eventuální porucha polykání či jaké léky
dostal pacient při propuštění. Ocenění bylo uděleno na jeden rok.
1.8.2013 získala Nemocnice Blansko statut Iktového centra, tzn. byla zařazena do sítě
specializovaných pracovišť v ČR, které poskytují odbornou péči a léčbu pacientů s
cerebrovaskulárním onemocněním. Jednalo a jedná se o velkou prestiž pro neurologické
oddělení a celou nemocnici a zároveň je to závazek do budoucna. Personál i vybavení na
vysoké úrovni a kontinuální dlouhodobé zvyšování kvality péče o pacienty s diagnózou
mrtvice je naprostou samozřejmostí.
Zařazení do sítě iktových center bylo zásluhou bezchybně odváděné každodenní práce lékařů
a sester neurologického oddělení pod vedením primáře MUDr. Dušana Tenory a celého
managementu nemocnice, který si dosažení tohoto statutu dal mezi své hlavní cíle. Jeho
dosažení je velkým uznáním nejen pro nemocnici, ale i pro Město Blansko, které je
zřizovatelem nemocnice, a toto úsilí managementu od začátku podporovalo.
Cerebrovaskulární program byl v blanenské nemocnici zahájen již v roce 2000 společně se
vznikem iktové jednotky. Nejedná se jen o řešení akutních stavů, které zabezpečuje iktová
jednotka. Péče o pacienta postiženého cévní mozkovou příhodou si žádá komplexní přístup.
Iktové centrum Nemocnice Blansko je tvořeno JIP neurologického oddělení, neurologickým
standardním oddělením, lůžkovou rehabilitací a dalšími spolupracujícími odbornostmi, které
se podílí na léčbě a péči o pacienty s CMP. Neurologické oddělení disponuje 30 lůžky.
Součástí oddělení je dále kromě pracoven lékařů a sester moderně vybavená tělocvična.
Ročně je zde hospitalizováno více než 1 500 pacientů.
Kolektiv neurologického oddělení Nemocnice Blansko, ale i celý tým spolupracujících
odborníků napříč celou nemocnicí, zaslouží nejen za výborné umístění v mezinárodní a velice
prestižní soutěži, ale především za svoji dlouhodobou vysoce kvalitní práci, obrovské
poděkování.
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