
V p ípad  spln ní i nespln ní posílá KCP poskytovatel m své hodnocení spln ní ukazatel . Poskytovatel je 
povinen v p ípad  nespln ní ukazatele provést vlastní analýzu p í in nespln ní ukazatele a tuto analýzu 
p edat KCP. KCP zhodnotí vyjád ení poskytovatele a ur í nápravná opat ení pro následující období sb ru
indikátor .

Úrovn  spln ní ukazatel  a povinné kroky KCP a poskytovatele 

Spln na cílová hodnota 
Není nutná analýza poskytovatelem. KCP vydá poskytovateli osv d ení o správném pln ní daného 
indikátoru. 

Úrove  nespln ní 1:  
Poskytovatel je povinen provést vlastní analýzu p í in nespln ní ukazatele a navrhnout KCP 
nápravné kroky. KCP na základ  návrhu poskytovatele a podle vlastního uvážení schválí nápravné 
kroky a uv domí o nich poskytovatele. Zhodnocení opat ení se provede na dalším následujícím 
ro ním období sb ru dat. 

Úrove  nespln ní 2: 
Poskytovatel je povinen provést vlastní analýzu p í in nespln ní ukazatele a navrhnout KCP 
nápravné kroky. KCP je povinna provést analýzu situace u hodnoceného centra na základ  návrhu 
poskytovatele, dostupných dat a situace zjišt né na míst . Schválí nápravné kroky a uv domí o nich 
poskytovatele. Zhodnocení opat ení se provede na dalším následujícím ro ním období sb ru dat. V 
p ípad  opakovaného nespln ní indikátoru 2. úrovn  KCP musí zvážit odebrání akreditace 
poskytovateli.

INDIKÁTORY POVINNÉ PRO VŠECHNA CENTRA (KCC A IC) 

Garantem zadávání indikátor . 1 – 11 je CVS NS LS JEP 

Indikátory z portálu Kancelá e zdravotního pojišt ní (puk.kzp.cz) 
Tyto indikátory budou každoro n  po zpracování vykázaných dat zdravotních pojiš oven k dispozici na 
portálu Kancelá e zdravotního pojišt ní (puk.kzp.cz) 

1. Po et pacient  hospitalizovaných v daném KCC/IC pro hlavní diagnózu CMP 
Celkový po et pacient  hospitalizovaných pro hlavní diagnózu CMP – I60, I61, I63, G45. Vykazuje se 
celkový po et a sou asn  jednotliv  pro každou z hlavních diagnóz.  
Sb r dat celoro n . Zdrojem dat je ukazatel kvality vykázané hospitaliza ní pé e vytvá ený Kancelá í
zdravotního pojišt ní za celý rok na portálu puk.kzp.cz. 

2. Standardizovaná 5, 30 a 90-denní mortalita pacient  s hlavní diagnózou CMP 
Podíl zem elých pacient  v prvních 5, 30 a 90 dnech od p ijetí z celkového po tu pacient  hospitalizovaných 
pro hlavní diagnózu CMP (I60, I61, I63, G45) v procentech. Vykazuje se celkový podíl a sou asn
jednotliv  pro každou z hlavních diagnóz (I60, I61, I63, G45). Standardizace indikátoru je provedena podle 
metodiky Kancelá e zdravotního pojišt ní. 
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Sb r dat celoro n . Zdrojem dat je ukazatel kvality vykázané hospitaliza ní pé e vytvá ený Kancelá í
zdravotního pojišt ní za celý rok na portálu puk.kzp.cz. 

3. Pr m rný po et dn  strávených doma z prvních 90 dn  od p ijetí pro hlavní diagnózu akutní CMP  
Výsledný stav pacienta hodnocený podle po tu dn  strávených doma (tj. dn , kdy pacient nebyl 
hospitalizován v žádném za ízení l žkové pé e) z prvních 90 dn  od p ijetí pro hlavní diagnózu akutní CMP 
(I60, I61, I63, G45). Vykazuje se jako pr m rná hodnota všech pacient  daného centra, a to jako celkový 
indikátor pro všechny akutní CMP a sou asn  jednotliv  zvláš  pro každou z hlavních diagnóz (I60, I61, I63, 
G45).
Sb r dat celoro n . Zdrojem dat je ukazatel kvality vykázané hospitaliza ní pé e vytvá ený Kancelá í
zdravotního pojišt ní za celý rok na portálu puk.kzp.cz. 

4. Podíl pacient  s hlavní diagnózou CMP, hospitalizovaných na jednotce intenzivní pé e daného 
KCC/IC v procentech 
Podíl pacient  hospitalizovaných na l žku intenzivní pé e všech odborností z celkového po tu pacient
hospitalizovaných pro hlavní diagnózu CMP (I60, I61, I63, G45) v procentech.  Vykazuje se celkový podíl a 
sou asn  jednotliv  pro každou z hlavních diagnóz. 
Sb r dat celoro n . Zdrojem dat je ukazatel kvality vykázané hospitaliza ní pé e vytvá ený Kancelá í
zdravotního pojišt ní za celý rok na portálu puk.kzp.cz. 

Indikátory z databáze RES-Q i portálu Kancelá e zdravotního pojišt ní (puk.kzp.cz) 

5. Podíl pacient  s diagnózou ischemická CMP, kterým byla provedena intravenózní trombolýza 
Podíl pacient , kterým byla provedena intravenózní trombolýza, z databáze RES-Q ku celkovému po tu 
hospitalizovaných pacient  s hlavní diagnózou I63 vykázaných zdravotním pojiš ovnám (v procentech).  
Sb r dat celoro n . Zdrojem dat je databáze RES-Q (po et podaných trombolýz) a ukazatel kvality vykázané 
hospitaliza ní pé e vytvá ený Kancelá í zdravotního pojišt ní (po et hospitalizovaných s diagnózou I63).  

6. Vypln nost databáze RES-Q oproti vykázané hospitaliza ní pé i
Indikátor v procentech se stanovuje pom rem po tu pacient  s úpln  vypln nými údaji do databáze RES-Q 
proti po tu pacient  vykázaných ve stejném období zdravotním pojiš ovnám.
Sb r dat pacient  propušt ných z IC a KCC po dobu dvou m síc  (b ezen, íjen) každý rok. Vykazuje se 
celkový podíl a sou asn  jednotliv  pro každou z hlavních diagnóz (I60, I61, I63, G45). Zdrojem dat je 
databáze RES-Q (po et pacient  s úpln  vypln nými údaji za b ezen a íjen do databáze RES-Q) a ukazatel 
kvality vykázané hospitaliza ní pé e vytvá ený Kancelá í zdravotního pojišt ní (po et pacient  vykázaných 
ve stejném období zdravotním pojiš ovnám).

Indikátory z databáze RES-Q 

7. Medián asu DNT u pacient  s diagnózou ischemické CMP, kterým byla podána intravenózní 
trombolýza
Medián asu DNT (door-to-needle time), který je po ítán od vstupu pacienta do centra do zahájení 
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trombolýzy u všech pacient  s diagnózou ischemické CMP, kterým byla podána intravenózní trombolýza.  
Sb r dat celoro n , zdrojem dat je databáze RES-Q. 

8. Zahájení sekundární prevence po prod lané ischemické CMP
Indikátor se stanovuje jako 

- pom r pacient  hospitalizovaných pro ischemickou CMP a TIA (I63, G45), kte í p i propušt ní
z centra užívají statin

- pom r pacient  hospitalizovaných pro ischemickou CMP a TIA (I63, G45), kte í p i propušt ní
z centra užívají antihypertenzivum  

- pom r pacient  hospitalizovaných pro ischemickou CMP a TIA (I63, G45) a sou asn  potvrzenou 
diagnózou fibrilace síní (I48), kte í p i propušt ní z centra užívají antikoagula ní lé bu (nap íklad
warfarin, apixaban, dabigatran, edoxaban, rivaroxaban, heparin, nízkomolekulární heparin)  

Sb r dat pacient  propušt ných z IC a KCC po dobu dvou m síc  (b ezen, íjen) každý rok, zdrojem dat je 
databáze RES-Q.  

INDIKÁTORY POVINNÉ POUZE PRO IC, KTERÁ NEPROVÁDÍ MECHANICKOU 

REKANALIZACI

Indikátor z databáze RES-Q

9. Medián asu od vstupu do IC do odjezdu pacienta do KCC u pacient  s diagnózou ischemické CMP, 
kterým byla indikována mechanická rekanalizace mozkových tepen 
Sledovaný indikátor je medián asu pobytu v hlásícím IC u pacienta s hlavní diagnózou ischemické CMP, 
který je indikován k provedení mechanické rekanalizace v KCC. as zahrnuje úsek mezi vstupem pacienta 
do IC a okamžikem odjezdu pacienta z IC (DIDO, door-in-door-out). 
Ukazatel je vykazován celoro n , zdrojem dat je RES-Q.  

INDIKÁTORY POVINNÉ POUZE PRO KCC A IC PROVÁD JÍCÍ MECHANICKOU 

REKANALIZACI

Indikátor z databáze RES-Q i portálu Kancelá e zdravotního pojišt ní (puk.kzp.cz) 

10. Podíl pacient  s diagnózou ischemické CMP, kterým byla provedena mechanická rekanalizace 
mozkových tepen v KCC/IC 
Podíl pacient , kterým byla provedena mechanická rekanalizace mozkových tepen z databáze RES-Q ku 
celkovému po tu hospitalizovaných pacient  s hlavní diagnózou I63 vykázaných zdravotním pojiš ovnám.
Sb r dat celoro n . Zdrojem dat je databáze RES-Q (po et provedených mechanických rekanalizací) 
a ukazatel kvality vykázané hospitaliza ní pé e sbíraný Kancelá í zdravotního pojišt ní (po et 
hospitalizovaných s diagnózou I63).  
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Indikátor z databáze RES-Q

11. Medián DGT u pacient  s diagnózou ischemická CMP, kterým byla provedena mechanická 
rekanalizace mozkových tepen v KCC/IC, které provádí rekanalizaci
Medián asu DGT (door-to-groin time), který je po ítán od vstupu pacienta do centra do vpichu do t ísla u 
všech pacient  s diagnózou ischemické CMP, kterým byla provedena mechanická rekanalizace mozkových 
tepen.
Sb r dat celoro n , zdrojem dat je databáze RES-Q. 

Garant zadávání a sb ru dat indikátor  12 až 16 je SIR.

Indikátory z portálu Kancelá e zdravotního pojišt ní (puk.kzp.cz) 
Tyto indikátory budou každoro n  po zpracování vykázaných dat zdravotních pojiš oven k dispozici na 
portálu Kancelá e zdravotního pojišt ní (puk.kzp.cz) 

12. Standardizovaná 5, 30 a 90-denní mortalita pacient  po provedené mechanické trombektomii
Podíl zem elých pacient  v prvních 5, 30 a 90 dnech od p ijetí z celkového po tu pacient , kterým byla 
provedena mechanická trombektomie v procentech. Standardizace indikátoru je provedena podle metodiky 
Kancelá e zdravotního pojišt ní.
Sb r dat celoro n . Zdrojem dat je ukazatel kvality vykázané hospitaliza ní pé e vytvá ený Kancelá í
zdravotního pojišt ní za celý rok na portálu puk.kzp.cz. 

13. Pr m rný po et dn  strávených doma z prvních 90 dn  od p ijetí po provedené mechanické 
trombektomii
Výsledný stav pacienta hodnocený podle po tu dn  strávených doma (tj. dn , kdy pacient nebyl 
hospitalizován v žádném za ízení l žkové pé e) z prvních 90 dn  od p ijetí po provedené mechanické 
trombektomii. Vykazuje se jako pr m rná hodnota všech pacient  daného centra. 
Sb r dat celoro n . Zdrojem dat je ukazatel kvality vykázané hospitaliza ní pé e vytvá ený Kancelá í
zdravotního pojišt ní na portálu puk.kzp.cz. 

Indikátory z databáze RES-Q

14. Medián DIT u pacient  s diagnózou ischemická CMP, kterým byla provedena mechanická 
rekanalizace mozkových tepen v KCC/IC které provádí rekanalizaci
Medián asu DIT (door-to-imaging time), který je po ítán od vstupu pacienta do centra do provedení prvního 
zobrazení mozku (CT nebo MR) u všech pacient  s diagnózou ischemické CMP, kterým byla provedena 
mechanická rekanalizace mozkových tepen.  
Sb r dat celoro n , zdrojem dat je databáze RES-Q. 

15. Medián asu GRT od vpichu do t ísla do rekanalizace u pacient  s diagnózou ischemická CMP, 
kterým byla provedena mechanická rekanalizace mozkových tepen v KCC/IC, které provádí 
rekanalizaci
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Medián asu GRT (groin-to-recanalization time), který je po ítán od vpichu do t ísla do asu rekanalizace 
okludované tepny u všech pacient  s diagnózou ischemické CMP, kterým byla provedena mechanická 
rekanalizace mozkových tepen.  
Sb r dat celoro n , zdrojem dat je databáze RES-Q. 

16. Podíl pacient  s úsp šnou rekanalizací (TICI 2b/3) ze všech pacient , kterým byla provedena 
mechanická trombektomie 
Podíl pacient  s úsp šnou rekanalizací (TICI 2b/3) ze všech pacient , kterým byla provedena mechanická 
trombektomie. Indikátor je vykazován jako procentuální podíl pacient  s úsp šnou rekanalizací TICI 2b/3 ze 
všech trombektomovaných pacient .   
Sb r dat celoro n , zdrojem dat je databáze RES-Q. 

Další sledované indikátory kvality za obor: 
Rehabilita ní a fyzikální medicína 

1. Po et pacient  s hlavní diagnózou CMP, hospitalizovaných na akutních rehabilita ních l žkách daného 
KCC/IC (absolutní po et, ne procenta) 

2. Po et dosp lých pacient  s fokální dystonií po získaném poškození mozku vyvolaném CMP, kte í byli v 
KCC lé eni aplikací botulotoxinu typu A  

3. Rozší ený Barthelové index (EBI) – skóre p i p ijetí pacienta na rehabilita ní l žka a skóre p i propušt ní
pacienta z RHB l žek

4. Po et dn  od p íhody k p ijetí na rehabilita ní l žko

5. Po et pacient  propušt ných a) dom  b) do sociálního za ízení c) do následné rehabilita ní pé e d) do 
láze ské lé ebn  rehabilita ní pé e e) do následné ošet ovatelské i dlouhodobé pé e

Indikátory pro KCC všechny 1-5, pro IC 1,3, 4 a 5. 

Neurochirurgie

1. 30-denní mortalita po CEA (karotická endarterektomie) pro symptomatickou stenózu krkavice  
2. 30-denní mortalita po CEA pro asymptomatickou stenózu krkavice 
3. Rehospitalizace do 30. dne po CEA pro symptomatickou stenózu krkavice 
4. Rehospitalizace do 30. dne po CEA pro asymptomatickou stenózu krkavice 
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