SPEKTRUM PÉČE NA NEUROLOGICKÉM ODDĚLENÍ NEMOCNICE ŠUMPERK a.s.
Lůžkové oddělení
Zajišťuje léčbu pacientů s onemocněními mozku, míchy a periferních nervů, s některými
onemocněními páteře a svalů (vertebrogenní poruchy provázené současným postižením nervových
kořenů, cévní mozkové příhody, roztroušená skleróza mozkomíšní, epilepsie, mozkové nádory,
neurodegenerativní onemocnění, poruchy nervosvalového přenosu, bolesti hlavy, neuralgie, obrna
lícního nervu aj.).
Ambulantní část
Konsiliární ambulance provádí vyšetření hospitalizovaných pacientů v rámci Nemocnice Šumperk a.s.
Neurologická ambulance zajišťuje péči o pacienty s vertebrogenními poruchami provázenými
současným postižením nervových kořenů, cerebrovaskuklárním onemocněním, s roztroušenou
sklerózou mozkomíšní, epilepsií, mozkovými nádory, bolestmi hlavy, neuralgiemi, neuropatiemi,
neurodegenerativními onemocněními, chorobami s poruchou nervosvalového převody, některými
svalovými chorobami či Alzheimerovou chorobou.
Příjmová neurologická ambulance – zajišťuje akutní vyšetření pacientů, kteří jsou odesláni z
ambulancí naší nemocnice či z ambulancí mimo nemocnici
Laboratoř evokovaných potenciálů (EP) vyšetřuje především zrakové (PR-VEP) a sluchové (BAEP)
evokované potenciály u pacientů z očního, ORL a neurologického oddělení s onemocněním zrakové či
sluchové dráhy.
Laboratoř elektromyelografie (EMG) provádí elekrodiagnostiku u nemocí periferních nervů
(traumata, neuropathie, kompresivní syndromy), některých onemocnění míchy, svalů, poruch
nervosvalového přenosu a latentní tetanie.
Laboratoř elektroencefalografie (EEG) provádí elektrodiagnostiku nemocí mozku (epilepsie,
encefalopathie, traumata, nádory, cévní mozkové příhody).
Pacienti s neuroinfekcemi jsou odesíláni na Infekční oddělení Slezské nemocnice v Opavě
nebo na Kliniku infekčního lékařství FN Ostrava. Pacienti indikovaní k operativním neurochirurgickým
výkonům jsou odesíláni na Neurochirurgickou kliniku FN Olomouc nebo FN Ostrava. Pacienti určení
k léčbě gama nožem jsou směřováni do Nemocnice na Homolce v Praze (Stereotaktická a radiační
neurochirurgie). Pacienty k dlouhodobé EEG monitoraci objednáváme do spánkové
laboratoře Neurologické kliniky FN Brno u Sv. Anny. Pacienti s akutní CMP, indikovaní k trombolýze,
jsou odesíláni do iktového centra Neurologické kliniky FN Olomouc. Ostatní neurologičtí pacienti s
cerebrovaskulární problematikou s indikací k intervenční terapii jsou směřováni na
Neurochirurgickou kliniku FN Olomouc. Pacienti, indikovaní k vyšetření magnetickou rezonancí, jsou
od ledna 2017 vyšetřováni na MR pracovišti naší nemocnice, některá vyšetření jsou ale realizována i
ve FN Olomouc nebo na pracovišti MEDIHOPE Olomouc či Prostějov. Pacienty
s neurodegenerativními onemocněními či poruchami nervosvalového přenosu konzultujeme na
Neurologické klinice FN Olomouc či FN Ostrava.
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