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• Česká republika (a dříve 
Československo) se snažila a 
snaží zavádět a používat vždy 
aktuální klasifikační systémy

X

• Česká republika pociťuje 
potřebu používat klasifikační 
systémy ve zdravotnictví



…mnohé mezinárodní klasifikace WHO existují v české verzi



Obrázek přejat z http://www.katetoms.cz

Abychom se 
nechlubili cizím 
peřím…



Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních 
problémů, 10. decenální revize

 Přeložil a vydal v českém překladu ÚZIS ČR v roce 1992, 1993 s platností od 
roku 1994

 Aktuálně dokončena aktualizace pro rok 2018 
(WHO verze 2016 + aktualizace 2017, 2018)

 Aktuálně publikován český překlad výukového nástroje

 Národní pravidla kódování a metodiky 
pro specifické sběry dat



Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních 
problémů, 10. decenální revize – cílem portál jako mezinárodní verze

 Přeložil a vydal v českém překladu ÚZIS ČR v roce 1992, 1993 s platností od 
roku 1994

 Aktuálně dokončena aktualizace pro rok 2018 
(WHO verze 2016 + aktualizace 2017, 2018)

 Aktuálně publikován český překlad výukového nástroje

 Národní pravidla kódování a metodiky 
pro specifické sběry dat



Kdy přijde MKN-11 (ICD-11) a co to bude znamenat?

- v roce 2018 schválení WHA
- v ČR???



Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)

 Přeložil tým prof. Pfeifera a doc. Švestkové, vydala Národní rada osob se 
zdravotním postižením v roce 2008

 Publikován ICF Checklist – klinický dotazník 
usnadňující práci s MKF

 Publikována MKF ve strukturované elektronické 
podobě (jako soubor tabulek) tak, aby mohla být 
integrována do elektronického zdravotního záznamu

 Aktuálně vytvořeny české překlady ICF Core Setů
Co je Core set? Sada kódů z MKF
pro specifickou klinickou situaci (např. diagnózu)

 Pro další rozvoj a použití MKF nutné další kroky:
vyhledávač, implementace Core Setů (el. nástroj
pro sestavení dotazníku pro konkrétní příklad), 
oficiální součást zdravotnické dokumentace nebo
sběru dat, …



Objektivizující škály a dotazníky

WHODAS 2. 0 (WHO Disability Assessment Schedule)

Barthel index

… potenciálně další škály a oborové klasifikace



TNM klasifikace novotvarů

Klasifikace používána k určení rozsahu nádorového
onemocnění, sběr dat do Národního onkologického
registru 

Aktuálně příprava k publikaci 8. verze 
TNM klasifikace

Příprava elektronických podkladů pro integraci do
klinických informačních systémů



Terminologie vzácných onemocnění Orphanet a navazující klasifikace

na 6000 jednotek onemocnění (20.000 termínů)



Terminologie vzácných onemocnění Orphanet a navazující klasifikace

na 6000 jednotek onemocnění (20.000 termínů)



Kategorizace zdravotnické techniky
Kategorizace ZT (verze 1.1)

ID Kód Název Hladina Technické parametry/příznaky Poslední změna Zařazovací kritéria Cena obvyklá (bez DPH)
Kvalitativní 

kategorie ceny

1 D Diagnostické

2 D.1. Zobrazovací přístroje

3 D.1.1. Rentgenové přístroje

4 D.1.1.1. Rentgenové přístroje skiagrafické

5 D.1.1.1.1.H1. Mobilní skiagrafický rentgenový přístroj Hladina 1 parametry generátoru - výkon, expoziční čas, 
technologie získávání obrazu, 
konstrukční parametry - motorizace pojezdu

23.11.2016 výkon < 15kW, expoziční čas > 4ms, kazetový provoz 680 000,00 Kč 4,5

6 D.1.1.1.1.H2. Mobilní skiagrafický rentgenový přístroj Hladina 2 parametry generátoru - výkon, expoziční čas, 
technologie získávání obrazu, 
konstrukční parametry - motorizace pojezdu

23.11.2016 přímá digitalizace, rozlišení detektoru do 7MPx, velikost pixelu max. 
150μm, postprocessing

2 200 000,00 Kč 4,5

7 D.1.1.1.1.H3. Mobilní skiagrafický rentgenový přístroj Hladina 3 parametry generátoru - výkon, expoziční čas, 
technologie získávání obrazu, 
konstrukční parametry - motorizace pojezdu

23.11.2016 motorizace, vícedetektorové řešení 2 750 000,00 Kč 4,5

8 D.1.1.1.2.H1. Stacionární skiagrafický rentgenový přístroj Hladina 1 parametry generátoru - výkon, expoziční čas, 
technologie získávání obrazu, 
velikost snímkované oblasti

23.11.2016 výkon < 40kW, expoziční čas > 4ms, kazetový provoz (příslušenství: 
systém na vyvolávání kazet)

2 200 000,00 Kč 4,5

9 D.1.1.1.2.H2. Stacionární skiagrafický rentgenový přístroj Hladina 2 parametry generátoru - výkon, expoziční čas, 
technologie získávání obrazu, 
velikost snímkované oblasti

23.11.2016 výkon > 40kW, expoziční čas < 4ms, přímá digitalizace: velikost pixelu 
max. 150μm, velikost snímku do 43x43cm

4 500 000,00 Kč 4,5

10 D.1.1.1.2.H3. Stacionární skiagrafický rentgenový přístroj Hladina 3 parametry generátoru - výkon, expoziční čas, 
technologie získávání obrazu, 
velikost snímkované oblasti

23.11.2016 přímá digitalizace, možnost skládání snímků, - nebo specializace trauma 10 500 000,00 Kč 4,5

11 D.1.1.2. Rentgenové přístroje skiaskopické

12 D.1.1.2.1.H3. Mobilní O-rameno skiaskopického rentgenového 
přístroje

Hladina 3 Nalezen pouze jeden výrobce - cena dle SW vybavení a 
příslušenství

23.11.2016 SW vybavení, příslušenství 28 000 000,00 Kč 4,5

13 D.1.1.2.2.H1. Mobilní C-rameno skiaskopického rentgenového 
přístroje

Hladina 1 parametry generátoru, velikost snímače obrazu, 
tepelná kapacita anody

23.11.2016 výkon < 2,5kW, zesilovač obrazu do 25cm, funkce LIH (Last Image Hold), 
tepelná kapacita anody (možná délka prováděného vyšetření)

1 500 000,00 Kč 4,5

14 D.1.1.2.2.H2. Mobilní C-rameno skiaskopického rentgenového 
přístroje

Hladina 2 parametry generátoru, velikost snímače obrazu, 
tepelná kapacita anody

23.11.2016 výkon > 2,5kW, zesilovač obrazu: nad 25 cm nebo detektor < 26*26 cm, 
tepelná kapacita anody

2 600 000,00 Kč 4,5

15 D.1.1.2.2.H3. Mobilní C-rameno skiaskopického rentgenového 
přístroje

Hladina 3 parametry generátoru, velikost snímače obrazu, 
tepelná kapacita anody

23.11.2016 přímá digitalizace - detektor > 26x26cm, tepelná kapacita anody, nebo i 
přístroj se zesilovačem obrazu s funkci 3D

3 600 000,00 Kč 4,5

16 D.1.1.2.3.H1. Stacionární (sklopná stěna) skiaskopického  
rentgenového přístroje

Hladina 1 parametry generátoru - výkon, expoziční čas, 
technologie získávání obrazu, velikost snímkované 
oblasti, postprocessing

23.11.2016 výkon < 70kW, analogový zesilovač obrazu, rozlišení obrazu < 
1024*1024, tepelná kapacita anody, 

6 100 000,00 Kč 4,5

17 D.1.1.2.3.H2. Stacionární (sklopná stěna) skiaskopického  
rentgenového přístroje

Hladina 2 parametry generátoru - výkon, expoziční čas, 
technologie získávání obrazu, velikost snímkované 
oblasti, postprocessing

23.11.2016 Přímá digitalizace nebo analog.zesilovač obrazu - rozlišení obrazu > 
1024*1024, SW pro specializovaná vyšetření

8 800 000,00 Kč 4,5

18 D.1.1.2.3.H3. Stacionární (sklopná stěna) skiaskopického  
rentgenového přístroje

Hladina 3 parametry generátoru - výkon, expoziční čas, 
technologie získávání obrazu, velikost snímkované 
oblasti, postprocessing

23.11.2016 vybavení pro všechna fluoroskopická vyšetření, DSA 11 500 000,00 Kč 4,5

19 D.1.1.3. Rentgenové přístroje angiografické

20 D.1.1.3.1.H2. Jednoprojekční  angiografický rentgenový přístroj Hladina 2 parametry generátoru - výkon, snímková frekvence, 
SW vybavení, příslušenství

23.11.2016 výkon < 80kW, snímková frekvence > 12sn./s, příslušesntví: DSA, 
CathLab v základní verzi

18 200 000,00 Kč 4,5

21 D.1.1.3.1.H3. Jednoprojekční  angiografický rentgenový přístroj Hladina 3 parametry generátoru - výkon, snímková frekvence, 
SW vybavení, příslušenství

23.11.2016 výkon > 80kW, snímková frekvence > 15sn./s, detektor: kardio min. 
20x20 cm nebo detektor neuro min. 30x20 cm, příslušenství: CathLab 
rozšířený, FFR myokardu, DSA, 3D rekonstrukce

27 800 000,00 Kč 4,5

22 D.1.1.3.2.H3. Dvouprojekční angiografický rentgenový přístroj Hladina 3 parametry generátoru - výkon, snímková frekvence, 
SW vybavení, příslušenství

23.11.2016 snímková frekvence > 15sn./s, vysoce specializovaný přístroj, vhodný k 
vyšetřením u dětí a k neurointerv. výkonům

35 000 000,00 Kč 4,5

23 D.1.1.4. Počítačové tomografy

24 D.1.1.4.1. Počítačový tomograf s jedním zářičem

25 D.1.1.4.1.1.H1. Přístroj výpočetní tomografie všeobecný Hladina 1 parametry generátoru, účel využití - SW, šíře ROI, 
příslušenství

25.11.2016 výkon < 70kW, Přístroj pro všeobecnou diagnostiku, bez možnosti 
specializovaných vyšetření, šíře detektorového pole

8 800 000,00 Kč 4,5

26 D.1.1.4.1.2.H2. Přístroj výpočetní tomografie specializovaný Hladina 2 parametry generátoru, účel využití - SW, šíře ROI, 
příslušenství

25.11.2016 výkon > 70kW, všeobecná diagnostika + kardio nebo + neuro, injektor 
kontrastní látky, šíře detektorového pole

18 200 000,00 Kč 4,5

27 D.1.1.4.1.3.H3. Přístroj výpočetní tomografie multifunkční Hladina 3 parametry generátoru, účel využití - SW, šíře ROI, 
příslušenství

25.11.2016 výkon > 100kW, všeobecná diagnostika + kardio nebo + neuro, injektor 
kontrastní látky, šíře detektorového pole

29 700 000,00 Kč 4,5

28 D.1.1.4.2.H3. Přístroj výpočetní tomografie se dvěma zářiči Hladina 3 parametry generátoru, účel využití - SW, šíře ROI, 
příslušenství

25.11.2016 dual energy CT, specializovaný přístroj vhodný pro kardio vyšetření + 
angiografii

49 500 000,00 Kč 4,5

29 D.1.1.4.3. Přístroj výpočetní tomografie mobilní parametry generátoru, účel využití - SW, šíře ROI, 
příslušenství

25.11.2016 Nedostatek informací nenalezeno x

30 D.1.1.5. Rentgenové přístroje mamografické

31 D.1.1.5.1.H1. Rentgenový přístroj mamografický Hladina 1 technologie získávání obrazu, účel využití 25.11.2016 kazetový provoz - příslušenství: čtečka CR kazet, popisovací 
mamografická stanice

1 300 000,00 Kč 4,5

32 D.1.1.5.1.H2. Rentgenový přístroj mamografický Hladina 2 technologie získávání obrazu, účel využití 25.11.2016 přímá digitalizace 6 000 000,00 Kč 4,5

33 D.1.1.5.1.H3. Rentgenový přístroj mamografický Hladina 3 technologie získávání obrazu, účel využití 25.11.2016 stereotaktická vyšetření, biopsie 8 000 000,00 Kč 4,5

 Navrženo 1169 položek kategorií a skupin kategorií v hierarchické 
struktuře

 Oponentura odborných společností
 Dle ISO 15225 odklon on pevně stanovené hierarchické struktury 

spíše k přesné terminologii a společným vlastnostem

… a zdravotnických prostředků?



Klasifikace hospitalizačních procedur

Mezinárodní standard International Classification of Health Interventions
(ICHI) se teprve tvoří. 

Jak tedy klasifikovat zdravotní intervence? … výkony? … procedury?

Vytvořen návrh vlastní české klasifikace procedur na základě rešerše 
zahraničních klasifikací…

ALE

Brán v úvahu ICHI:
- pevný (sedmimístný) kód
- tříosá konstrukce (anatomie x cíl x přístup)
- další paradigmata jako např. rozšiřitelnost



Výzvy a úkoly v podpoře klinických 
klasifikací v roce 2018 a letech následujících…

Podpora uživatelů MKN-10 – pravidla, podpůrné materiály, 
výukové materiály, vzdělávací akce, nástroje pro vyhledávání

Podpora a motivace stakeholderů k využití MKF – jejich vzdělávání, 
advokacie, zavedení jako součást zdravotnické dokumentace

Terminologie vzácných nemocí – použití Orpha kódů v praxi

Klasifikace hospitalizačních procedur – uvedení do praxe

Kategorizace zdravotnických prostředků

Aktualizace Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O)



Výzvy a úkoly v podpoře klinických 
klasifikací v roce 2018 a letech následujících…

Podpora uživatelů MKN-10 – pravidla, podpůrné materiály, 
výukové materiály, vzdělávací akce, nástroje pro vyhledávání

Podpora a motivace stakeholderů k využití MKF – jejich vzdělávání, 
advokacie, zavedení jako součást zdravotnické dokumentace

Terminologie vzácných nemocí – použití Orpha kódů v praxi

Klasifikace hospitalizačních procedur – uvedení do praxe

Kategorizace zdravotnických prostředků

Aktualizace Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O)

„Elektronizace“ = 
Podpora použití v informačních 

systémech a sběrech dat



Děkuji za pozornost a těším se na spolupráci
http://www.uzis.cz/category/edice/publikace/klasifikace

KLASIFIKACE TERMINOLOGIE

http://www.uzis.cz/category/edice/publikace/klasifikace

