Indikátory výkonnosti a kvality IC Vyškov za I. 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 pro hlavní diagnózu CMP, vztažený na velikost
primární spádové oblasti
152 / 89 342, t.j. 169,3 100.000 obyvatel na oddělení neurologie
166 / 89 342, t.j. 184,9/ 100.00 obyvatel v celém zařízení

3. Počet pacientů hospitalizovaných v KCC pro hlavní diagnózu CMP, vztažený na velikost
sekundární spádové oblasti KCC
- nelze stanovit, nám příslušná spádová oblast okresu Hodonín nebyla Věstníkem 10/2012
kvantifikována

4. Počet pacientů s hlavní diagnózou CMP, hospitalizovaných na jednotce intenzivní péče IC
v procentech
109/155, t. j. 71,7% pro oddělení neurologie ( odb. 2I9)
114/166, t. j. 68,7% pro celé zařízení ( 2I9, 1I1, 7I8)

5. Počet pacientů s diagnózou ischemická CMP, kterým byla podána systémová trombolýza v
IC v procentech.
18/112, t. j. 16% na oddělení neurologie
18/122, t. j. 14,8% z celého zařízení

6. Počet pacientů s diagnózou ischemická CMP, kterým byla podána systémová trombolýza
do 60 minut od příjezdu do IC v procentech.
13/18, t. j. 72,2%

7. Počet pacientů s hlavní diagnózou CMP, hospitalizovaných na akutních rehabilitačních
lůžkách IC v procentech
10/152, t. j. 6,6% z neurologického oddělení
10/166, t. j. 6,0 % z celého zařízení

8. Počet úmrtí do 30 dnů , do 6 měsíců a do 1 roku v případě pacientů hospitalizovaných pro
diagnózu CMP IC v procentech a jejich průměrný věk.
Úmrtí do 30 dnů dg. I 63* 9/122 t. j. 7,3%, průměrný věk 73,7 let
dg. I 61* 3/8 t. j. 37,5% průměrný věk 68 let
dg. I 60 ½

t. j. 50% průměrný věk 69 let

Počet úmrtí od 30 dnů až 6 měsíců.
dg. I 63* 13/122 t. j. 10,6 % průměrný věk 87,7 let
kumulativně do 6 měsíců 22/122 t. j. 18,0 % průměrný věk 78,5 let
dg. I 61* 1/8 t. j. 12,5% průměrný věk 68 let
kumulativně do 6 měsíců 4/8 t. j. 50 % průměrný věk 68,5 let
dg. I 60 ½

t. j. 50% průměrný věk 68 let

Úmrtnost do 1 roku hodnotit zatím kompletně hodnotit nelze.

9. Počet pacientů s diagnózou ischemické CMP, kterým byla provedena mechanická
rekanalizace mozkových tepen v KCC/IC v procentech
0 neprovádíme
10. Počet pacientů s diagnózou aneuryzmatu mozkových tepen, disekce, A-V malformace či
zkratu, intracerebrálního krvácení, kterým byla provedena intervence (klip aneuryzmatu,
resekce A-V malformace, evakuace hematomu, embolizace v mozkovém řečišti) v KCC v
procentech.

0 neprovádíme

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.
0 neprovádíme

12. Celková délka hospitalizace pacientů pro základní diagnózu CMP v daném KCC/IC (I60I64, G45).
1 964 dnů pro oddělení neurologie ( průměrná doba hospitalizace 12,9 dne)
2 133 dnů pro odd. neurologie a CLR ( průměrná doba hospitalizace 13,2 dne)
3 100 dnů pro celé zařízení ( průměrná doba hospitalizace 18,1 dne, ale včetně ODN )

