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Neurologové př iblíží pacientům problematiku mozkových př íhod 
 
Neurologové českobudějovické nemocnice poř ádají ve čtvrtek 13. května sérii př ednášek pro 
laickou veř ejnost na téma cévních mozkových př íhod. Blok tř í př ednášek se uskuteční od 
9.30 do cca. 12.00 hodin v 1. patř e Informačního centra v horním areálu nemocnice 
(pavilon T6 - vedle infekčního oddělení).  Akce je součástí Dnů pro prevenci a léčbu 
cévních mozkových př íhod.  
Primářka Neurologického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. MUDr. Drahoslava 
Tišlerová seznámí zájemce ve své úvodní př ednášce s organizací péče o pacienty s cévní 
mozkovou př íhodou v českobudějovické nemocnici. „Př íchozí se tak dozvědí, jak vše po 
vzniku cévní mozkové př íhody probíhá a co mají pacienti konkrétně očekávat. Např íklad 
jaká vyšetření  podstoupí, jaké jsou následné možnosti léčby, a řadu dalších, spíše 
organizačních informací“ uvedla prim. MUDr. Tišlerová. 
Cévní mozková př íhoda, někdy zvaná mozkový infarkt či iktus, je po infarktu myokardu a 
nádorových onemocněních tř etí nejzávažnější př íčinou úmrtí obyvatel vyspělého světa. Jen 
v České republice v loňském roce onemocnělo cévní mozkovou př íhodou zhruba 30 tisíc lidí, 
z toho 30 procent zemř elo a 30 procent se potýká s nepř íjemnými následky. Patř í k nim 
trvalá invalidita v podobě částečného nebo úplného ochrnutí těla, poruchy ř eči a pod. 
„Vzhledem k tomu, že lékařská věda prošla v posledních letech bouř livým vývojem a 
existují vhodné terapeutické postupy, číslo těchto tragických úmrtí by nemuselo být tak 
vysoké, pokud by buď pacient sám nebo jeho okolí věnovalo více pozornosti varovným 
př íznakům tohoto onemocnění,“ uvedl MUDr. František Pfeifer z Neurologického oddělení 
Nemocnice České Budějovice, a.s. 
Nejčastější př íčinou mozkového infarktu je civilizační nemoc zvaná ateroskleróza. Cévy 
postižené aterosklerózou bychom mohli př irovnat k zrezivělému potrubí, ve kterém se 
nečistoty v podobě aterosklerotických plátů ukládají na vnitř ní stěny cévy a – jako rez či 
vodní kámen - zabraňují tak průtoku krve. Hlavní podíl na vzniku aterosklerózy má kouř ení, 
nadváha, vysoký krevní tlak, cukrovka, vysoká hladina cholesterolu v krvi a nadměrná 
konzumace alkoholu. 



„Češi, a Jihočeši nejsou výjimkou, se v počtu mozkových př íhod pohybují bohužel na 
nejvyšších př íčkách v pomyslné tabulce evropských zemí. Ze studií vyplývá, že zatímco 
př íznaky akutního infarktu myokardu zná více než 50 procent populace, tak př íznaky 
mozkové př íhody už jen pět procent lidí,“ poznamenal MUDr. Pfeifer. 
Typickým projevem cévní mozkové př íhody je slabost (ochrnutí) jedné poloviny těla, event. 
jedné poloviny obličeje. Nemocný není schopný ovládat ruku nebo nohu, není schopný je 
zvednout, vzít něco do ruky. Důsledkem ochrnutého svalstva obličeje je např íklad pokles 
koutku, ze kterého někdy vytékají sliny. Někdy  bývá porušena citlivost na polovině tvář e, 
v jedné končetině nebo v celé polovině těla. Nemocný necítí teplo a chlad, bolest nebo 
dotek. 
„Den pro prevenci a léčbu cévních mozkových př íhod pořádáme nejen proto, abychom 
veřejnosti sdělili, jak vypadají př íznaky tohoto akutního onemocnění, jak vypadá jeho 
léčba, ale zejména proto, abychom upozornili na možnosti prevence a tou je rozhodně 
zdravý životní styl,“ doplnila MUDr. Miroslava Nevšímalová z Neurologického oddělení 
Nemocnice České Budějovice, a.s. 
 
Přehled přednášek: 
 
Organizace péče o pacienty s cévní mozkovou př íhodou v Nemocnici České Budějovice, a.s. 
Prim. MUDr. Drahoslava Tišlerová - primář ka Neurologického oddělení Nemocnice České 
Budějovice, a.s. 
 
Co je to cévní mozková př íhoda a jaké má př íznaky 
MUDr. František Pfeifer - Neurologické  oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 
 
Jak umíme cévní mozkovou př íhodu léčit a jaké jsou možnosti prevence 
MUDr. Miroslava Nevšímalová - Neurologické  oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 
 
Neurologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. poskytuje lůžkovou a ambulantní 
péči pacientům s onemocněním nervové soustavy. Oddělení disponuje 38 lůžky pro pacienty 
se závažnými onemocněními. Pro život ohrožující stavy je k dispozici společná jednotka 
intenzivní péče interních oborů. Nemocní využívají př ímo na oddělení rehabilitaci, služby 
psychologa a logopeda. V ambulantní části se oddělení zabývá péčí o vybrané pacienty s 
cévními mozkovými př íhodami, epilepsií, Parkinsonovou nemocí a dystoniemi.  
Součástí oddělení je MS centrum (Multiplex Sklerosis centrum), které poskytuje komplexní 
léčebnou péči pacientům s roztroušenou sklerózou a dalšími demyelinizačními onemocněními.  
Oddělení disponuje elektroencefalografickou a elektromyografickou laboratoř í. Ve spolupráci s 
ECHO laboratoř í interního oddělení se zde provádí ultrazvukové vyšetř ení mozkových tepen. 



 
Nemocnice České Budějovice, a.s. patř í se svou lůžkovou kapacitou 1600 lůžek mezi 
největší zdravotnická zař ízení v České republice. Poskytuje základní, specializovanou i vysoce 
specializovanou péči, prakticky ve všech medicínských oborech zejména pro celý jihočeský 
region. 
V Nemocnici České Budějovice, a. s., jejímž jediným akcionář em je Jihočeský kraj, je ročně  
hospitalizováno okolo 49 tisíc pacientů. Lékař i zde provedou více než 24 tisíc operačních 
zákroků a téměř 600 tisíc ambulantních vyšetř ení a léčebných výkonů. Každoročně se zde 
narodím okolo 2500 dětí. 
Nemocnice má 2350 zaměstnanců a je tedy jedním z největších zaměstnavatelů v 
Jihočeském kraji. 
 
 
Kontakt: 
 
Prim. MUDr. Drahoslava Tišlerová - primář ka Neurologické oddělení Nemocnice České 
Budějovice, a.s., tel.: 387 875 801 
MUDr. František Pfeifer - Neurologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., tel: 387 
875 821 
MUDr. Miroslava Nevšímalová - Neurologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., tel: 
387 875 821 
 


