
Centrum vysoce specializované péče o pacienty s iktem (Iktové centrum), 
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.        
 
Indikátory výkonnosti a kvality  za období 1.1.2019 – 31.12.2019 dle Věstníku 
MZ ČR č. 10/2012 
 
 

1. Počet triáž pozitivních pacientů, odmítnutých KCC/IC k převzetí od výjezdové  
skupiny 
 
             Parametr sleduje zdravotnická záchranná služba 
 

2. Počet pacientů hospitalizovaných v daném KCC/IC pro hlavní diagnózu CMP, 
vztažený na velikost primární spádové oblasti 
 

a) Primární spádová oblast IC Chomutov 211.000 obyvatel (okres Chomutov, okres 
Louny) 

b) Počet hospitalizovaných pacientů pro základní diagnózu CMP v IC: 522 
 

Výpočet ukazatele: 247,4 
 

4. Počet pacientů s hlavní diagnózou CMP hospitalizovaných na jednotce intenzivní 
péče 

 
a) Počet hospitalizovaných po základní diagnózu CMP na JIP odbornosti 2I9: 408 
b) Počet hospitalizovaných pacientů pro základní diagnózu CMP v IC: 522 

 
Výpočet ukazatele: 78,2 %  
 

5. Počet pacientů s diagnózou ischemická CMP, kterým byla podána systémová 
trombolýza v KCC/IC v procentech 
 

a) Počet pacientů s diagnózou ischemická CMP, kterým byla podána systémová 
trombolýza během sledovaného období: 112 

b) Počet všech hospitalizovaných pacientů pro základní diagnózu ischemická CMP ve 
zdravotnickém zařízení během sledovaného období: 440 

 
Výpočet ukazatele: 25,5 % 
 

6. Počet pacientů s diagnózou ischemická CMP, kterým byla podána systémová 
trombolýza do 60 minut od příjezdu do KCC/IC v procentech 
 

a) Počet pacientů s diagnózou ischemická CMP, kterým byla podána systémová 
trombolýza do 60 minut: 110 

b) Počet všech hospitalizovaných pro základní diagnózu ischemické CMP v daném 
zdravotnickém zařízení, kterým byla podána systémová trombolýza během 
sledovaného období: 112 



 
Výpočet ukazatele: 98,2 %  
 

7. Počet pacientů s hlavní diagnózou CMP hospitalizovaných na akutních 
rehabilitačních lůžcích daného KCC/IC v procentech 
 

a) Počet hospitalizovaných na akutních rehabilitačních lůžkách pro základní diagnózu 
CMP (I60-I64) v daném zdravotnickém zařízení během sledovaného období: 42 

b) Celkový počet hospitalizovaných s hlavní diagnózou CMP (I60-I64) v daném 
zdravotnickém zařízení: 522 
 

Výpočet ukazatele: 8,0 %  
 

8. Počet úmrtí do 30 dnů v případě pacientů hospitalizovaných pro diagnózu CMP v 
KCC/IC v procentech a jejich průměrný věk 
 
39 pacientů (7,5 %; průměrný věk 75 let) 
 

9. Počet pacientů s diagnózou ischemické CMP, kterým byla provedena mechanická  
rekanalizace mozkových tepen v KCC/IC v procentech. 
 

Akutní mechanické rekanalizace u pacientů s diagnózou ischemické CMP se neprovádějí v IC 
Nemocnice Chomutov. 45 pacientů bylo transportováno do KCC MN UL.   

 
11. Počet pacientů, kterým byl v rámci primární i sekundární prevence iCMP zaveden 

stent či provedena PTA či endarterektomie na tepnách zásobujících mozek extra i 
intrakraniálně v KCC/IC v procentech. 
 

a) Počet pacientů s elektivní karotickou endarterektomií, která byla provedena v IC 
Chomutov (chirurgické oddělení):  4  

       
Další karotické endarterektomie, perkutánní transluminální angioplastika či stent jsou 
prováděny především ve spolupráci s KCC Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem 
 

12. Celková délka hospitalizace pacientů pro základní diagnózu CMP v daném 
zdravotnickém zařízení (I60-I64, G45) 
 
Celková délka hospitalizace včetně hospitalizace na rehabilitačním oddělení = 5.253 (průměr 
10,1 dne) 
 
 
 
Chomutov, 24.1.2020                                                     prim. MUDr. Jiří Neumann          


