
Indikátory výkonnosti a kvality IC B řeclav za 1.pololetí 2014 
 
 
1. Počet triáž pozitivních pacientů, odmítnutých IC k převzetí od 
výjezdové skupiny poskytovatele zdravotnické záchranné služby 

0% 

2. Počet pacientů hospitalizovaných v IC Břeclav pro hlavní diagnózu 
CMP, vztažených na velikost primární spádové oblasti 
Čitatel: Absolutní celkový počet pacientů je 238 
Jmenovatel: Spádová oblast je 175.000 obyvatel 

 
136 / 100 000 

4. Počet pacientů s hlavní diagnózou CMP, hospitalizovaných na 
jednotce intenzivní péče IC Břeclav v procentech 
I60 – čitatel, jmenovatel 4/4   
I61 – čitatel, jmenovatel 23/23  
I63 – čitatel, jmenovatel 122/172 
G45 – čitatel, jmenovatel 15/39 
CMP – čitatel, jmenovatel 164/238 

I60             100% 
I61             100% 
 I63               71% 
G45              38% 

5. Počet pacientů s diagnózou ischemické CMP, kterým byla podána 
systémová trombolýza v procentech 
Čitatel 39 
Jmenovatel 172 

23  % 

6. Počet pacientů s diagnózou ischemické CMP, kterým byla podána 
systémová trombolýza do 60 minut od příjezdu do IC v procentech 
Čitatel 24 
Jmenovatel 39 

62   % 

7. Počet pacientů s hlavní diagnózou CMP, hospitalizovaných na 
akutních rehabilitačních lůžkách IC Břeclav v procentech 
Čitatel 42 
Jmenovatel 238 

18    % 

8. Počet úmrtní do 30 dnů v případě pacientů hospitalizovaných pro 
diagnózu CMP v IC Břeclav v procentech a jejich průměrný věk 
I60 – čitatel , jmenovatel 2/4 
I61 – čitatel , jmenovatel 8/23 
I63 – čitatel , jmenovatel 14/172 

I60*  50%  82let 
I61*  34%  72let 
I63*    8%  83let 

8. Počet úmrtní do 6 měsíců v případě pacientů hospitalizovaných pro 
diagnózu CMP v IC Břeclav v procentech a jejich průměrný věk 
I60 – čitatel , jmenovatel  
I61 – čitatel , jmenovatel  
I63 – čitatel , jmenovatel  

Zpracovává se 

8. Počet úmrtní do 1 roku v případě pacientů hospitalizovaných pro 
diagnózu CMP v IC Břeclav v procentech a jejich průměrný věk 

Zpracovává se 

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

Neprovádí se 

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 procentech 

 
3 

12. Celková délka hospitalizace pacientů pro základní diagnózu CMP 
v IC Břeclav 
Celkový počet hospitalizovaných byl 238 

2276 

 


