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Nemocnice Sokolov otevřela spánkovou laboratoř  

Sokolov, 23 února 2022 - První polygrafickou spánkovou laboratoř v Karlovarském kraji otevřela pro veřejnost 
Nemocnice Sokolov. Nové pracoviště se zabývá diagnosJkou a léčbou poruch dýchání ve spánku, především 
syndromu spánkové apnoe. Dosud museli lidé za specializovanými službami tohoto druhu dojíždět do Plzně 
nebo Chomutova. 

“Je to určitě velký posun, který zlepší dostupnost diagnosAky pro pacienty v našem kraji, i komfort, protože 
odpadne dojíždění na vzdálená pracoviště,” říká Aleš Novák, vedoucí lékař  iktového centra neurologického 
oddělení nemocnice Sokolov. Podobné problémy se toJž týkají velkého počtu lidí a zdaleka nejde jen o známé 
hlasité chrápání. “Je to obecně podceňovaný problém. Řada lidí si neuvědomuje, že chrápání může být 
signálem poměrně závažných zdravotních problémů. A riziko následků není vůbec malé,” konstatuje lékař. 
Lidé by se proto měli soustředit i na další průvodní jevy možného onemocnění.  

“Pokud se budíte unavení, s bolestmi hlavy, suchem v ústech, nebo máte přes den problém se soustředit a 
cíPte nadměrnou únavu, nebo máte pocit, že se nedokážete soustředit, tak to může souviset se syndromem 
spánkové apnoe. A to znamená, že vedle chrápání a zástav dechu je u vás i větší riziko kardiovaskulárních 
nemocí, mozkových příhod, obezity, či kratší délka života,” upozorňuje doktor Novák.  

Příčiny takových obTží ale není možné zjisJt při běžném ambulantním vyšetření a je nutná specializovaná diag-
nosJka. Ta ale dosud v Karlovarském kraji chyběla.  

“V tuto chvíli provádíme vyšetření vždy od pondělí do čtvrtku a pacient se může na úvodní vyšetření do am-
bulance objednat i bez doporučení odborného lékaře,” vysvětluje doktor Novák s Tm, že na počátku očekávají 
v Sokolově větší nával, ale do budoucnosJ by měla být kapacita čtyř až pěJ pacientů týdně pro potřeby kraje 
dostačující.  

Pobyt ve spánkové laboratoři přitom není pro pacienta nijak zatěžující. “Samotné vyšetření je prováděno 
během jedné noční hospitalizace pomocí moderního elektronického systému, který umí průběh spánku 
následně i vyhodnoAt. Získaná data pak slouží lékařům k další diagnosAce. Při ní zjisPme, zdali vaše problémy 
nevychází právě ze spánkové apnoe a poté pacienta kontaktujeme za účelem dohodnuP dalšího postupu,” 
dodává Aleš Novák s Tm, že pro pacienty je k dispozici i každý pracovní den od 7:00 do 8:00 a dále od 14:00 do 
15:00 hodin telefonní linka 604 280 502, na které se lze objednat na konzultaci a případné vyšetření.   
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Nemocnice Sokolov vznikla jako městské zdravotnické zařízení v roce 1846. Již v roce 1911 ji ale, z kapacitních 
důvodů, nahradila nemocnice nová, vybudovaná na vrchu Hart, která se zde nachází dosud. Dnes patří Nemoc-
nice Sokolov mezi páteřní zdravotnická zařízení v Karlovarském kraji a poskytuje jak akutní, tak plánovanou péči 
v širokém rozsahu, od základních oborů, až specializovanou oční kliniku.  

Od roku 2017 je nemocnice součásT skupiny Penta Hospitals CZ. Ta zahrnuje jak šest nemocnic, ambulantní 
služby, tak síť specializovaných center péče o pacienty 
s Alzheimerovou chorobou – Alzheimer Home, a je tedy jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů zdravotnick-
ých služeb v České republice.  
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