TISKOVÁ ZPRÁVA
V Sokolově dne 2013-11-27

Pořízení a obnova přístrojového vybavení Iktového centra Nemos Sokolov s.r.o.
Cílem projektu bylo zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče.
Iktové centrum vzniklo 1.1.2011 proměnou již fungující Iktové jednotky Neurologického
oddělení Nemocnice Sokolov, kterou provozujeme od ledna 2008. Cíl projektu je v souladu s
cílem oblasti intervence 3.2a IOP zajištění kvalitní a dostupné zdravotní péče v souladu se
standardy bezpečnosti provozu a evropskými standardy kvality péče v rámci Iktového centra
v NEMOS SOKOLOV s.r.o. (Nemocnici Sokolov).
Zajištění cíle kvalitní, odborné a dostupné péče bylo dosaženo prostřednictvím stavebních
úprav v pavilonu B a D a dále pořízením přístrojového vybavení.
Iktové centrum tvoří následující pracoviště: Iktová jednotka intenzivní péče (IJIP), standardní
lůžkové neurologické oddělení, Neurologická ambulance + stacionář, ultrazvuková laboratoř,
pracoviště CT, oddělení Radiodiagnostiky a oddělení Rehabilitace (RHB).
Pořízené přístroje jsou umístěny především na Iktové jednotce a Rehabilitačním oddělení a
budou sloužit výhradně a pouze k diagnostice, terapii a péči o pacienty s akutním
cerebrovaskulárním onemocněním, k jejich léčbě a následné rehabilitaci.
Stará Iktová jednotka (v letech 2008-2011) fungovala coby referenční centrum pro 200.000
pacientů okresů Cheb a Sokolov. Nově vzniklé Iktové centrum je koncipováno pro celkovou
spádovou oblast cca 320.000 obyvatel celého Karlovarského kraje.
Bylo tedy potřebné zvýšit kapacitu oddělení intenzivní péče ve vztahu k nárůstu objemu
ošetřených pacientů, zrealizovat vznik lůžkového Rehabilitačního oddělení, souběžně nově
vybavit oddělení přístrojově ve snaze dostát požadavkům odborných společností k
poskytování péče na žádané úrovni.
Naší snahou bylo centralizovat péči, potencovat kvalitu diagnostiky i terapie, zvýšit počet
pacientů, jimž bude poskytnuta včasná pomoc v podobě specifické trombolytické léčby, dále
zkracovat časy stroke-needle coby indikátor kvality u pacientů s akutním cévním
onemocněním mozku, zkompletovat a zkoordinovat činnost centra tak, aby umožňovalo
nabídnout pacientovi ucelený komplex péče akutní i následné rehabilitační bez nutnosti
využívat externích služeb jiných zařízení.
Do Iktového centra byly díky dotaci a integrovanému operačnímu programu pořízeny
tyto přístroje (popsáno včetně umístění):
 Centrální monitorovací systém (10x monitor vitálních funkcí vč. 4CH EEG modulu, 1x
monitorovací centrála a 1x transportní monitor vitálních funkcí) - IJIP
 Lůžka (2x resuscitační lůžko s vážícím systémem,
6x intenzivní lůžko, 1x Intenzivní transportní lehátko)
- IJIP
 Plicní ventilátor 4x - IJIP
 Dokovací infuzní systém (36x dávkovač, 20x infuzní
pumpa) - IJIP
 Mobilní odsávačka 2x - IJIP
 Defibrilátor/Monitor/Pacer - IJIP
 Transkraniální ultrazvuk - IJIP
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Ultrazvuk pro vaskulární vyšetřování – ultrazvuková laboratoř
Kombinovaný přístroj pro vertikalizaci, mobilizaci a proprioceptivní stimulaci - RHB
Přístroj pro funkční terapii horní končetiny - RHB
Motodlahy pro dolní končetiny 5x – RHB
Motodlahy pro horní končetiny 2x - RHB
Motomedy pro horní a zároveň dolní končetiny 2x - RHB
Motomedy pro dolní končetiny 3x - RHB
Vířivky pro horní končetiny 2x - RHB
Vířivka pro dolní končetiny - RHB

Ministerstvo zdravotnictví a jím utvořená výběrová komise
rozhodla o přidělení dotace ve výši 20 milionů pro projekt
Iktového centra Sokolovské nemocnice z programu IOP.
Dotace slouží na vybavení centra přístrojovou technikou.
Stavební úpravy budou zainvestovány z vlastních zdrojů.

Projekt byl doporučen v celkové výši 21.185.000,00 Kč.
Konečná cena za všechny přístroje po ukončeném výběrovém řízení je 15.575.000,00 Kč

Harmonogram projektu:
Od 1.1.2011 je sokolovské Iktové centrum součástí nově utvořené akreditované
páteřní sítě center, která zajišťují včasnou specializovanou péči klientovi s cévní
mozkovou příhodou (tzv. mrtvicí).
1.1.2012 byla zahájena realizace projektu: „Pořízení a obnova přístrojového vybavení
Iktového centra Nemos Sokolov s.r.o.“
V červnu 2012 Nemocnice Sokolov úspěšně prošla výběrovým řízením Ministerstva
zdravotnictví ČR a získala tak 20 lůžek rehabilitační a fyzikální medicíny. Zároveň
uspěla i v oboru rehabilitační ambulance při výběrovém řízení Krajského úřadu
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Karlovarského kraje. Vybudování rehabilitačního oddělení je poslední podmínkou pro
statut plnohodnotného Iktového centra.
Do září 2012 probíhala příprava zadávací dokumentace a výběrových řízení.
První přístroje (tzv. Etapa I) byly dodány v červnu 2013. Jednalo se převážně o
vybavení IJIP
Další přístroje (tzv. Etapa II) byly dodány v říjnu 2013. Jednalo se převážně o
vybavení RHB
29.11.2013 je projekt oficiálně dokončen.
Iktová centra v ČR jsou certifikovaná Českou neurologickou společností a Ministerstvem
zdravotnictví. Udělením statutu iktového centra dává společnost i Ministerstvo zdravotnictví
objektivní garanci, že medicínská péče je na certifikovaném pracovišti poskytována na
nejvyšší možné úrovni, plně erudovaným personálem, nepřetržitě a za pomoci špičkového
přístrojového vybavení. Oproti ostatním pracovištím, podílejícím se na managementu péče
o pacienty s cévní mozkovou příhodou, je v iktových centrech vypracován mj. systém
indikátorů kvality, vše s cílem poskytovat pacientům maximálně kvalitní péči a zajištění péče
související a navazující.

Původní Iktová jednotka

Nová Iktová jednotka
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