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Iktové centrum obhájilo evropský cer7fikát 

Sokolov, 2 srpna 2022 - Iktové centrum Nemocnice Sokolov obhájilo za rok 2021 evropskou cer?fikaci ESO (Eu-
ropean Stroke Organisa?on). Ta je potvrzením vysokých standardů tohoto centra a garancí, že pacient dostává v 
sokolovské nemocnici kvalita?vně zcela srovnatelnou diagnos?ckou i léčebnou péči jako v nejlepších iktových 
centrech v Evropě. V Sokolově ji ročně využije kolem 400 pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou.. 

“Cer7fikace hodno= především nastavení standardů péče a její kvalitu na daném pracoviš7. Jde například o 
rychlost managementu příjmu pacienta, rychlost a komplexnost provedení vyšetření, nebo podání léčby. V 
součtu parametrů nám byl udělen takzvaný zlatý status,” říká Aleš Novák, vedoucí lékař Iktového centra a zás-
tupce primáře Neurologického oddělení Nemocnice Sokolov. Tímto cer?fikátem inicia?va Angels, která pod záš-
?tou ESO hodnocení provádí potvrzuje, že Iktové centrum v Sokolově splňuje potřebné parametry a pacient zde 
dostane léčbu na stejné odborné úrovni, jako na kterémkoliv obdobném pracoviš? v Evropské unii. 

Evropská cer?fikace ESO přitom není jediným hodnocením kvality péče, kterým Iktové centrum v Sokolově 
úspěšně prošlo. V březnu 2021 obdrželo také cer?fikaci QASC (Quality of Acute Stroke Care) zaměřenou na 
hodnocení kvality sesterské ošetřovatelské péče v akutní fázi CMP. Při té se hodno?la poskytovaná péče v soko-
lovském centru za roky 2017 až 2021 a tato cer?fikace je platná až do roku 2025. „Samozřejmě pro nás jako 
menší nemocnici je velmi důležité držet krok s těmi nejlepšími. Proto si úspěšné cer7fikace ESO Angels 
Awards za rok 2021 velmi cením a věřím, že budeme úspěšní i v nadcházejících letech.“ 

Iktové centrum Nemocnice Sokolov je jedním ze dvou pracovišť svého druhu v regionu. V roce 2021 ošetřilo 
400 pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou, z toho většina (86 procent) byli pacien? s cévní mozkovou 
příhodou ischemického původu, tedy při uzávěru některé mozkové tepny. Specifická tromboly?cká léčba byla 
poskytnuta téměř stovce pacientů.  

Iktové centrum Nemocnice Sokolov velmi úzce spolupracuje také s dalšími specializovanými pracoviš?, jako je 
FN Plzeň, ÚVN Střešovice nebo FN Motol, například při realizaci mechanické trombektomie a některých dalších 
vysoce specializovaných výkonech. Spolu s nimi tak loni řešilo péči o téměř desítky nejzávažnějších sokolovských 
pacientů. Kromě akutní iktové péče poskytuje oddělení svým pacientům i služby neurosonografické laboratoře a 
cerebrovaskulární poradnu s nadregionální působnosd.  

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. 
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Od roku 2017 je nemocnice součásd skupiny Penta Hospitals CZ. Ta zahrnuje jak sedm nemocnic, ambulantní 
služby, tak síť specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou – Alzheimer Home, a je tedy 
jedním z největších poskytovatelů zdravotnických a sociálních služeb v České republice. 

.  

V uplynulém roce tak bylo na očním oddělení Nemocnice Sokolov hospitalizováno celkově 1200 pacientů. Počet 
operací dosáhl čísla 1350 a objem katarakt, tedy operací šedého zákalu, činil 820. Celkově pak oddělení v roce 
2021 ošetřilo dohromady 25 783 pacientů.  

“K tomuto číslu je pak nutné připočítat dalších více než 3600 ošetření na pohotovos7 oční ambulance Ne-
mocnice Sokolov,” poukazuje primář Farkaš. V průměru tak jen zde lékaři ošetřili 15 pacientů denně. Nejčastěji 
šlo o cizí předměty v oku, jako jsou třeba kousky kovu odletující při broušení. Dále převažovaly různé druhy zá-
nětů, jako je třeba zánět spojivek, rohovek, duhovky, nebo zrakového nervu. Často přitom šlo, hlavně u úrazů, o 
poměrně drama?cké situace.  

“Asi nejzávažnějším případem, se kterým jsme se v loňském roce setkali, bylo devastující poranění hlavy ko-
toučem okružní pily. Vedle zničujícího a nevratného poškození oka došlo k i rozsáhlé poranění lebky a celý 
případ jsme museli řešit společně s neurology, stomatochirurgy a dalšími specialisty. Bylo to neskutečně 
náročné, ale společným úsilím se nakonec podařilo pacienta zachránit a dnes může vést v zásadě plnohod-
notný život, což považuji, s ohledem na rozsah zranění, za velký úspěch,” říká Farkaš.  

I přes složitou epidemickou situaci pak v loňském roce oční oddělení Nemocnice Sokolov zrekonstruovalo také 
své operační sály a v nadcházejících měsících se připravuje také na další část postupné obměny technického 
vybavení.  
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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 součásd 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 zdravot-
nických služeb v České republice.  
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