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Spektrum poskytované péče pacientům neurologického oddělení
Neurologické oddělení zajišťuje kompletní diagnos ku a léčbu všech základních onemocnění jak centrálního, tak periferního nervového systému. Jedná se zejména
o onemocnění cévní, neurodegenera vní, extrapyramidové poruchy, záchvatovité a demyelinizační onemocnění nervového systému a boles hlavy.
Mezioborová spolupráce
U dalších významných okruhů nemocí z oblas neuroonkologie, neurochirurgie, neurotraumatologie, neuroimunologie, onemocnění nervosvalových,
vertebrogenních, dědičných, vývojových, infekčních, oddělení úzce spolupracuje s ostatními příslušnými obory jak přímo v nemocnici, tak se specializovanými
odděleními a centry v kraji jako je Fakultní nemocnice Ostrava- Poruba, Nemocnice Nový Jičín, případně i Městská nemocnice Ostrava Fifejdy.
Vzdělávání, prevence
Neurologové společně s kolegy z celé ČR se podílejí na tvorbě vzdělávacích seminářů cerebrovaskulární sekce Čs. Neurologické společnos . Ak vně se již od roku
2004 účastní celostátní kampaně, která se zaměřuje na prevenci a léčbu CMP. Každým rokem se otevírají dveře neurologického oddělení, kde se lidé mohou nechat
vyšetřit a dozvědět se o příznacích CMP a jak rychle postupovat, když se příznaky objeví.
Prováděné výkony
Výkony v souvislos s akutní cévní mozkovou příhodou
Boles vé onemocnění páteře
Jedná se o obstřiky paravertebrální při různých funkčních poruchách páteře, obstřiky kořenové, kaudální blokády, epidurální obstřiky spinální cestou.
Za asistence specialisty (radiologa) v určitých případech nabízíme aplikaci směsi aneste ka s kor koidem pomocí CT navigovaného obstřiku PRT
(periradikuloterapieafacetová denervace) přímo ke kořenu či aplikaci ozonu (ozonoterapie) do podobné oblas .
Spas cká onemocnění
V indikovaných případech je možné po schválení příslušnou zdravotní pojišťovnou ambulantní podání botulotoxinu za kontroly elektromyograﬁe. Indikací jsou různé
dystonické poruchy, nejvíce tzv. torzní dystonie (stáčení hlavy do strany) a spasmy v oblas obličeje. Po schválení pojišťovnou lze botulotoxin podávat u spas city
po cévních mozkových příhodách, dětské mozkové obrně nebo u roztroušené mozkomíšní sklerózy.
Lumbální punkce
Provádějí se jak z diagnos ckých i terapeu ckých indikací. Výkon lze provést i atrauma ckou jehlou.
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Nemocnice AGEL
Ostrava-Vítkovice

Zajímavou práci na akreditovaném pracoviš
Podporu dalšího odborného růstu
Účast na vzdělávacích akcích v rámci specializačního vzdělávání
S pendium pro studenty
Pracovní poměr na plný úvazek bez kvaliﬁkačních dohod
Úhrada poplatků členů ČLK
5 týdnů dovolené a další 3 dny placeného volna
Příspěvek na životní a penzijní pojištění (po prvním roce)
Příspěvek na stravování
Mateřskou školu v areálu nemocnice
Mul sport karty

