
Ambulance pro cerebrovaskulární onemocnění  
 
Ambulance je nedílnou součástí komplexní péče o cévní mozkové příhody (CMP) v celém 
jihočeském regionu. Smyslem ambulance je usnadnit péči o pacienty po prodělané CMP.  
Sloužíme jako konzultační pracoviště a poradna.  
 
Zajišťujeme úvodní kontroly po prodělaných CMP, které slouží ke zhodnocení efektu akutní léčby 
a časné rehabilitace. Kompletujeme a vyhodnocujeme základní soubor vyšetření sloužící 
k podchycení příčiny prodělané CMP.  Rozhodnutí o předání do péče spádového 
pracoviště/ambulance, případně dlouhodobějšího sledování závisí na povaze nálezů a rozhodnutí 
lékaře. 
 
Jak se k nám objednat 
 
Pokud nemáte termín k vyšetření uveden již přímo v propouštěcí zprávě z hospitalizace, 
kontaktujte nás na čísle 387 87 4017. Optimální čas na telefonické konzultace a objednávky je 
v pracovní dny 10:00-12:00. 
 
Jak se k nám fyzicky dostat 
 
Sídlíme v přízemí pavilonu CH. Hlavní vchod vede ze Schneiderovy ulice a je společný se vstupem 
do traumacentra. Od vchodových dveří vás do naší ordinace dovede oranžová čára na dlažbě. 
 
Co si připravit před vstupem do ordinace  
 
Pokud jste však byli v souvislosti s vaší nemocí vyšetřováni i na pracovišti mimo naši nemocnici 
připravte si prosím dostupnou dokumentaci k nastudování.  Připravte si zejména seznam vaší 
aktuálně užívané medikace, včetně dávkování a gramáže (číselná hodnota za názvem léku). 
Klademe důraz na správné vedení léčby dle aktuálních doporučení odborných společností.  
 
Doprovod pacienta – je možný a je určitě vítán.  Jsme si vědomi možných hendikepů řady našich 
pacientů. Doprovod významně pomáhá a usnadňuje vedení péče o pacienta. Na doprovodu je, aby 
upřesnil údaje o obtížích, soběstačnosti, užívané léčbě, apod.  
 
Co vás ordinaci čeká  
 
Standardní vyšetření trvá většinou půl hodiny, během které proběhne následující. Zvláštní příprava 
není nutná. 
- zjištění vašich aktuálních obtíží 
- provedení neurologického vyšetření, které se odehrává většinou na lehátku.  
- změření tlaku a pulzu a provedení odběrů krve 
- vyhodnocení dlouhodobého sledování srdeční činnosti (tzv. Holter) zajišťovaný firmou MDT s.r.o. 
- předpis receptů na relevantní léky (ostatní zajišťuje praktický lékař, nebo příslušní specialisté) 
 
Vždy obdržíte písemnou zprávu s doporučením pro Vás i Vašeho ošetřujícího lékaře. 
 
Mimořádné situace: 
 



V případě, že potřebujete akutně předepsat léky užívané v prevenci CMP, které vám váš praktický 
lékař nemůže z titulu své odbornosti předepsat, neváhejte nás kontaktovat telefonicky i mimo 
rámec objednaných návštěv. E-Recept vám zašleme elektronicky formou SMS. 
 
RTG snímky z našeho pracoviště zasíláme pouze formou ePACS do nemocnic v rámci ČR. V případě, 
že byste potřebovali RTG dokumentaci pro soukromé potřeby, obraťte se prosím na ředitelství 
nemocnice, kde si zažádáte o výpis. Jedná se o zpoplatněnou službu. Kontakt a pokyny naleznete 
na webových stránkách nemocnice. 
 
Kontakty:  
 
Vedoucí lékař:    MUDr. Martin Reiser 
Lékaři (v abecedním pořadí):  MUDr. Ondřej Krtička, MUDr. Miroslava Nevšímalová,  

MUDr. Jan Rosol, jr. 
 
Sestra: Eva Honnerová 
Telefon: 387 87 4017 
Email: nervove@nemcb.cz 


