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• За последните 5 години в клиниката ни значително се повишиха както абсолютният брой

и.в. тромболизи, така и техният относителен дял от всички исхемични инсулти (Табл. 1).

Година Брой и.в.

тромболизи

Процент от 

исхемичните

инсулти

2015 45 6 %

2016 87 8.3 %

2017 140 10 %

2018 234 15 %

2019 300 26 %

Табл. 1

• От изключително значение е и подобряване

качеството на лечението и грижите за болните в

острата фаза на инсулта.

• За целта ключова роля има стриктното

регистриране и внимателното анализиране на

редица показатели, повлияващи непосредствените

и дългосрочните резултати при болните.

• За реализирането на тези задачи значително

допринесе редовното въвеждане и периодичния

анализ на информацията в локална база данни и

международния регистър RES-Q (Registry of Stroke

Care Quality).



• В локалния ни регистър се събират следните групи данни - демографски показатели,

оценка на инсулта при постъпване, рискови фактори за мозъчно-съдова болест, времеви

показатели на специфичното лечение, ефективност на интервенциите, особености на

амбулаторната терапия.

• Периодичният статистически анализ дава възможност за търсене на корелации между

определени клинични постановки, терапевтични подходи и постигнатите резултати.

• В международния регистър RES-Q клиниката ни участва от 31 март 2017г. като до сега са

въведени данните за над 3500 пациента с исхемичен и хеморагичен инсулт, подложени на

специфично или неспецифично лечение.



Реалистичната самооценка, оптимизирането на терапевтичните подходи и адекватната

обратна връзка за постигнатите резултати са в основата на повишаване качеството на

работата в един център за лечение на инсулти.

От изключително значение за

ефективността на работата са

периодичните автоматични докла-

ди, които регистъра изготвя на

всяко тримесечие, шестмесечие и

ежегодно, както за нашия център,

така и за страната като цяло

(Фиг. 1). Фиг. 1


