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Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem  
- indikátory výkonnosti a kvality cerebrovaskulární péče ve II. pololetí 2019 

 

 

1. Počet triáž pozitivních pacientů odmítnutých IC k převzetí od výjezdové skupiny 
poskytovatele ZZS:  
do 5 odmítnutých / 230 přijatých 
 

2. Počet pacientů hospitalizovaných v IC pro hlavní diagnózu CMP, vztažený na velikost 
primární spádové oblasti:   
230 pacientů / 196 640 obyvatel, výpočet ukazatele: 116,9 

3. Počet pacientů hospitalizovaných v KCC pro hlavní diagnózu CMP:  
Nevyplňujeme 
 

4. Počet pacientů s hlavní diagnózou CMP hospitalizovaných na JIP daného IC: 
I60 + I61: 94,1 % (16 z 17) 
I63: 90,7 % (167 z 184) 
G45: 86,2 % (25 z 29) 
CMP celkem: 90,4 % (208 z 230) 

 
5. Počet pacientů, kterým byla podána systémová trombolýza: 

29 pacientů / 213 ischemických CMP, výpočet ukazatele: 13,6 % 
 

6. Počet pacientů, kterým byla podána systémová trombolýza do 60 minut od příjezdu: 
28/ 29 léčených, výpočet ukazatele: 96,5 % 
 

7. Počet pacientů s hlavní diagnózou CMP hospitalizovaných na akutních rehabilitačních 
lůžkách IC: 
25 přeložených / 230 CMP, výpočet ukazatele: 10,9 %  
 

8. Počet úmrtí pacientů hospitalizovaných pro diagnózu CMP a jejich průměrný věk: 
I63: 6 úmrtí/213 léčených, výpočet ukazatele 2,8 %, průměrný věk 85,5 let 
I61: 5 úmrtí/17 léčených, výpočet ukazatele 29,4 %, průměrný věk 77,8 let 
I60: 0 úmrtí/ 0 léčených, výpočet ukazatele 0 % 
 

9. Počet pacientů s diagnózou ischemické CMP, kterým byla provedena mechanická 
rekanalizace: 
V našem IC mechanické rekanalizace neprovádíme.  
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10. Počet pacientů s diagnózou aneuryzmatu mozkových tepen, disekce, A-V malformace 
či zkratu, intracerebrálního krvácení, kterým byla provedena intervence: 
V našem IC intervence neprovádíme. 
 

11. Počet pacientů, kterým byl v rámci primární i sekundární prevence iCMP zaveden 
stent či provedena PTA či endarterektomie: 
V našem IC intervence neprovádíme. 
 

12. Celková délka hospitalizace pacientů pro základní diagnózu CMP v daném 
zdravotnickém zařízení: 
1889 neurologické oddělení, 437 rehabilitační oddělení, 2326 celkem 
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