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TISKOVÁ ZPRÁVA ZE DNE 29. 10. 2019/16:00 HODIN 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
Světový den cévní mozkové příhody je příležitostí opět upozornit: u člověka zasaženého mrtvicí rozhodují 
minuty 
 

Světový den cévní mozkové příhody (CMP) připadá právě na dnešní den 29. října. Lékařští specialisté 
v Krajské zdravotní, a. s., (KZ) proto připomínají: CMP je závažné invalidizující až smrtelné onemocnění, u 
kterého může rozhodovat doslova každá minuta.   
 
Komplexní cerebrovaskulární centrum při Krajské zdravotní, a. s. – Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, 
o. z., (KCC) se ve spolupráci se Záchrannou službou Ústeckého kraje (ZZS) a Iktovými centry v nemocnicích KZ 
v Děčíně, Teplicích a Chomutově a v Nemocnici Litoměřice podařilo nastavit v rámci České republiky logisticky 
unikátní systém, který s vysokou efektivitou a rychlostí poskytuje pacientům s uzávěrem velké mozkové 
tepny šanci na plné uzdravení provedením mechanické embolektomie.  
 
„Časové okno od vzniku příznaků, kdy je relativní šance na záchranu mozkové tkáně a můžeme pomoci, je 
však výrazně krátké. Proto  i v tento den připomínáme, že při vzniku příznaků mrtvice, jako jsou pokles 
koutku, porucha řeči, porucha hybnosti končetin, se pacient nikam svépomocí netransportuje, na nic nečeká 
a jediná správná cesta je volat ZZS  – 155, a to ihned,“ upozorňuje na nejdůležitější nutné kroky MUDr. Ing. 
David Černík, Ph.D., MBA, vedoucí lékař Komplexního cerebrovaskulárního centra Krajské zdravotní, a. s. – 
Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z. 
 
V rámci osvětové kampaně pro další zlepšení péče o pacienty s CMP v následujících dnech začíná ústecké KCC 
s přednáškovými kurzy pro zdravotníky v jednotlivých nemocnicích KZ. „Pro veřejnost v rámci KCC 
připravujeme ve spolupráci s neziskovou organizací Čas je mozek již třetí ročník charitativního běhu s 
doprovodnou osvětovou kampaní o CMP na počátek června 2020. O přesném termínu budeme včas 
informovat,“ sdělil MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA. 
 
„Velmi si cením, čeho specialisté KCC v ústecké nemocnici Krajské zdravotní dosáhli, navíc úloha centra je 
s ohledem na rozsah spádové oblasti nezastupitelná. Společnost se chystá, s cílem rozšiřovat pro obyvatele 
Ústeckého kraje dostupnost zdravotní péče, vybudovat iktové centrum druhého stupně v mostecké 
nemocnici, v níž toto pracoviště dosud chybí,“ upozornil Ing. Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní, a. 
s. 
 
KCC, přesněji Centrum vysoce specializované cerebrovaskulární péče Krajské zdravotní, a. s. - Masarykovy 
nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., je jedním ze 13 center v České republice poskytujících nejvýše 
specializovanou péči u pacientů s cévním onemocněním mozku, a to jak v oblasti primární, tak v oblasti 
sekundárně preventivní. Provoz centra zajišťuje velmi dobře fungující spolupráce neurologického oddělení, 
radiologické kliniky, neurochirurgické kliniky, kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny, 
rehabilitačního oddělení a v neposlední řadě Emergency. Ústecké KCC v rámci celé České republiky patří 
dlouhodobě mezi tři nejvýkonnější. Zdravotnické pracoviště zajišťuje na poli cerebrovaskulární problematiky 
plnou škálu intervenčních i operačních postupů.  
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