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Auditem komise Ministerstva zdravotnictví ČR, byl Ministerstvem zdravotnictví ČR dne 14. 3. 
2012 udělen s platností od 1. 4. 2012 Oblastní nemocnici Náchod a.s. statut Iktového centra 
(IC). Iktové centrum se specializuje na poskytnutí akutní péče pacientům s cévní mozkovou 
příhodou (CMP). Cévní mozkové příhody jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí a invalidity u 
lidí středního a vyššího věku. Důležitým prostředkem ke zmírňování následků CMP je zřizování 
specializovaných pracovišť typu iktových center v rámci ČR. 
 
Léčba akutní CMP 
Novou léčebnou metodou se stala tzv. nitrožilní trombolýza. Do periferní žíly se podá lék, který 
má za úkol jednak potlačit srážení krve, tak i rozpustit cévní zátku a tím umožnit obnovení 
průtoku krve cévou. Zmíněný léčebný zásah se musí provést nejpozději do 4,5 hodiny od 
prvních příznaků, které pociťuje pacient. Dle statistik je pouze určité procento pacientů 
vhodných pro léčbu touto metodou. 
 
Primární a sekundární péče 
Před samotnou trombolýzou předchází vyšetření CT a odběr vzorků krve, které jsou urgentně 
vyšetřeny na odděleních komplementu.(Oddělení klinické biochemie a diagnostiky, Oddělení 
klinické hematologie a transfuzní služby atd.) Na základě výsledků rozhodne tým lékařů o 
možnosti provedení výkonu - trombolýze. Nedílnou součástí léčby je následná péče na lůžkách 
rehabilitace a úzká spolupráce s týmy lékařů a odborných pracovníků. (fyzioterapeut, 
internista, logoped, psycholog, nutriční terapeut, sociální pracovník a další). 
 
Personální a materiálně technická kritéria 
Pro získání akreditace Iktového centra bylo nutné splnit stanovené podmínky jak v 
personálním, tak materiálním vybavení. Vedoucím týmu ošetřujících lékařů na IC je lékař se 
specializovanou způsobilostí v oboru neurologie s certifikovaným kurzem intenzivní medicíny. 
V náchodské nemocnici je součástí Iktového centra neurologická jednotka intenzivní péče, 
vlastní oddělení neurologie, radiologické oddělení s 24 hodinovou službou počítačové 
tomografie (CT), klinické laboratoře, služba internisty, oddělení akutní rehabilitace, oddělení 
následné péče. 
 
Iktové centrum pravidelně sleduje a vyhodnocuje indikátory výkonnosti a kvality 
poskytované zdravotní péče. Dle věstníku Ministerstva zdravotnictví ČR vyhodnocuje 12 
indikátorů v pololetních intervalech a zveřejňuje je na stránkách poskytovatele zdravotních 
služeb. 
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