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Neurologická konference České asociace sester, která se 
uskutečnila dne 16.května 2007 v Kolíně: 
 

 
 Dne 16. 5. 2007 proběhla v Kolíně konference neurologické sekce ČAS ve spolupráci 
s UNII sester. Hlavním tématem byly Cévní mozkové příhody a možnosti léčby pomocí 
trombolýzy.Semináře se zúčastnilo 240 účastníků a z toho 150 členek ČAS. 
 V1.bloku přednášek byli posluchači seznámeni s léčbou ischemické  cévní mozkové 
příhody pomocí trombolýzy. Primářka Neurologického oddělení ONK,a.s. MUDr. Ludmila 
Bláhová přednesla celkový postup při podání trombolýzy z lékařského hlediska, indikace a 
kontraindikace k podání trombolytika. 
 Poté následovala přednáška MUDr. Lebedy, který přednesl zajištění pacienta 
v přednemocniční péči a parametry k výběru vhodného kandidáta k trombolýze. 
Další přednáška MUDr. Jany Rosické představila kasuistiky pacientů, kterým byla 
trombolýza již podána. 
Sestra Jitka Sixtová z Neurologie JIP, představila kasuistiku jednoho pacienta s podanou 
trombolýzou a ošetřovatelskou péči, která mu byla poskytnuta. 
Sestra Plačková Romana DiS  přednesla metodický postup v případě přijetí vhodného 
kandidáta k trombolýze a podávání trombolýzy z pohledu sestry. 
 
 2.blok přednášek byl zaměřen na diagnostiku cévních mozkových příhod. 

 
MUDr. Topinka přednesl sonografické vyšetření cévních onemocnění mozku. 
Pan primář MUDr. Kašík přednesl diagnostiku CMP na RTG oddělení. Ukázal i názorné 
snímky jednotlivých CMP. 
Přípravu pacienta k CT vyšetření přednesl Neumann Petr.   
V následující přednášce ukázali lékaři MUDr. Houra a MUDr. Slabý průběh vyšetření ECHA 
srdce a jícnového ECHA srdce. Vysvětlili posluchačům, že ECHO srdce je u pacienta 
s ischemickou mozkovou příhodou nutností, neboť právě v srdci může být příčina CMP. 
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Po lékařích z ECHA nám sestra z ECHO vyšetřovny prezentovala přednášku na téma 
Asistence sestry při vyšetření pacienta u jícnového ECHO. 
Paní primářka MUDr. Hofmanová,CSc z oddělení nukleární medicíny seznámila posluchače 

s vyšetřením SPECT mozku i s názornými ukázkami.  
 3. blok přednášek byl zaměřen především na rehabilitaci  a aktivizaci pacientů po 
CMP.  Dále pak na možnost dalšího řešení sociální situace pacienta. 
Hlavní sestra ONK ,a.s Mgr. Válková Monika představila prezentaci na téma Evropský 
projekt Zdraví ve 21.století.      
 
 
Zapsala: Plačková Romana DiS.  
              Místopředsedkyně neurologické sekce ČAS 
 
 
 


