
 

 

Centrum RS a NMO - Podklady pro vyplnění indikátorů kvality za rok 2019 
Počet 

(Procento) 

Počet dispenzárně sledovaných pacientů s roztroušenou sklerózou (RS) 883 

Počet / procento pacientů léčených přípravky specializované péče k datu 31. 12. 2019  631 

Počet nově vyšetřených pacientů za příslušný rok 

Z toho počet: CIS (clinically isolated syndrome) 

Z toho počet: klinicky definitivní RS 

69 

43 

11 

Počet / procento pacientů s atakovitou formou RS léčených přípravky specializované péče 

základní linie dle aktuálních odborných kritérií (bez PP RS) 
439 

Počet / procento pacientů s atakovitou formou RS léčených přípravky specializované péče 

eskalační linie dle aktuálních odborných kritérií (bez PP RS) 
192 

Počet / procento pacientů léčených přípravky specializované péče vyšetřených ročně pomocí 

magnetické rezonance a hodnocených pro diagnózu RS a neuromyelitis optica (požadováno 

minimálně 90 % takto vyšetřených pacientů) 

> 90 % 

Počet / procento pacientů, jejichž data jsou zadána do registru ReMuS (požadováno, aby v 

registru ReMuS bylo zadáno minimálně 90 % pacientů léčených přípravky specializované péče 

za předchozí rok) 

97 % 

Počet / procento pacientů s invalidním důchodem (dělení 1, 2, 3, bez předmětné sociální 

dávky): z celkového počtu pacientů na specializované péči 

  

Stupně 1  

Stupně 2  

Stupně 3  

Bez předmětné sociální dávky  
 

 

 

83 (13,2 %) 

41 (6,5 %) 

42 (6,7 %) 

410 (65 %) 

Počet / procento pacientů s rozšířenou stupnicí stavu invalidity (dále jen „EDSS“): 

s EDSS do 3,5 

s EDSS od 4,0 do 6,5 

s EDSS 7,0 a více 

EDSS neuvedeno 

 

528 (83,7 %) 

103 (16,3 %) 

0 (0,0 %) 

0 (0,0 %) 

Počet / procento pacientů s atakou RS (z celkového počtu dispenzarizovaných pacientů 

centra) 
133 (21,4 %) 

Počet / procento pacientů s více než 1 atakou za rok (z celkového počtu dispenzarizovaných 

pacientů centra) 
42 (4,8 %)  

Počet / procento pacientů bez léčby přípravky specializované péče 287 

Průměrný počet atak na pacienta léčeného přípravky specializované péče za rok 2020: 

Lehkých 

Středních 

Těžkých 

 

0,152 

0,084 

0,01 

Počet pacientů s primárně progresivní roztroušenou sklerózou 69 

Počet pacientů s NMO (neuromyelitis optica) a s NMO SD (neuromyelitis optica spectrum 

disorders)  
5 

 


