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Avízo – Krajská zdravotní připomene osvětovou akcí Světový den proti mrtvici  
datum vzniku: 13. 5. 2022/zveřejněno: 14:30 hodin 

Mrtvice je závažné onemocnění s vysokou úmrtností a často s následnou trvalou invaliditou v případě přežití. 
Před riziky cévní mozkové příhody varuje i Světový den proti mrtvici, který si připomeneme 15. května. 
Odborníci z Krajské zdravotní, a.s., (KZ) nabídnou zájemcům v návaznosti na to veškeré důležité informace o 
tomto onemocnění i možnost následného preventivního vyšetření. 

Znáte příznaky cévní mozkové příhody? Víte, jak správně reagovat a jak pomoci postiženému při mrtvici? 
Chcete vědět důležité informace o iktovém centru v nemocnici ve vašem městě? Iktová centra a neurologická 
oddělení KZ ve spolupráci s iniciativou Čas je mozek připravily osvětovou akci, která proběhne u příležitosti 
Světového dne proti mrtvici v pondělí 16. května v prostorách nemocnic KZ, kde budou připraveny také 
tištěné materiály, i v obchodním centru. 

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem (atrium pavilonu A) 10.00 – 14.00 hodin stánek, také s možností 
měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi 

Nemocnice Chomutov (předsálí neurologické jednotky intenzivní péče a neurologické ambulance, 4. patro, 
budova D) informační stánek  

OC Central Most 9.00 – 15.30 hodin stánek, také s možností měření krevního tlaku a hladiny cukru v krvi 

Nemocnice Teplice 9.00 – 13.00 hodin dva týmy sester z iktového centra s informacemi pro pacienty a 
návštěvníky areálu nemocnice a polikliniky 

Ve všech iktových centrech KZ od roku 2021 probíhá akce iktového programu Ústeckého kraje - „Odhal své 
aneuryzma“ k prevenci rodinných výskytů mozkových krvácení v souvislosti s prasknutím mozkové výdutě 
(aneuryzmatu). Pokud se v rodině pacienta vyskytla krvácivá cévní mozková příhoda nebo přímo poznaná 
ruptura aneuryzmatu, bude po poučení nabídnuto pacientovi a blízkým příbuzným vyšetření, které skrytou 
výduť odhalí.  

Možnost přihlásit se na vyšetření mají zájemci i nadále cestou emailového kontaktu na adrese 
kcc.mnul@kzcr.eu. 

 

 
 
Zdroj: info@kzcr.eu 
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