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Vzdělávání v kódování

• V současné době 
neexistuje v ČR 
specializované vzdělávání 
pro klinické kódování 

• Školení pořádají některé 
nemocnice 

• K dispozici je Instrukční 
příručka 

Výuka kódování prostřednictvím MKN-10 je důležitým 
prvkem implementace MKN a jejího  použití k 
zajištění přesných sběrů dat z klinické praxe pro 
potřeby výkaznictví. 



ICD-10 Training Tool

• WHO výukový 
nástroj „ICD-10 
Training Tool“

• volně publikovaný 
na webových 
stránkách WHO 

• v anglickém jazyce

http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10training/



Výukový program MKN-10 

• Licenční smlouva s WHO 
• Překlad ICD-10 Training Tool do 

češtiny 
• Přizpůsobení českému prostředí 
• Volně publikovaný na webových 

stránkách ÚZIS 
• V rámci projektu Metodická 

optimalizace a zefektivnění systému 
úhrad nemocniční péče v ČR 

www.uzis.cz/mkn_vyukovy_program



Jak vznikala česká verze aneb 

Z Freda Františkem

• Základní překlad textu 
studenty lékařských fakult

• Opakovaná interní i 
externí kontrola překladu

• Grafické práce, editace a 
kompletace kurzu

• Opakovaná kontrola 
funkce a vzhledu kurzu

• Předložení podkladů ke 
schválení WHO

• Zpřístupnění výukového 
programu na webových 
stránkách ÚZIS ČR



Komu je výukový program určen

• Všem uživatelům MKN-10

• Všem zájemcům o klinické kódování

• Osobám s lékařským vzděláním

• Osobám s minimálními nebo žádnými 
odbornými znalostmi

• Osobám vyplňujícím List o prohlídce 
zemřelého (speciální část)



Struktura kapitol



Výhody výukového programu

• Můžete pracovat tempem, které vám vyhovuje.

• Kurz můžete kdykoliv přerušit a znovu se vrátit.

• Úseky můžete opakovat tak často, jak budete chtít.

• Pro ověřování znalostí máte k dispozici skóre z 
procvičovacích testů a cvičení.



UKÁZKA

WWW.UZIS.CZ/MKN_VYUKOVY_PROGRAM
WWW.UZIS.CZ

http://www.uzis.cz/
http://www.uzis.cz/mkn_vyukovy_program
http://www.uzis.cz/


PODĚKOVÁNÍ





Poděkování

Velkému počtu organizací, institucí a jednotlivců

• WHO a skupině expertů WHO

• Klinickým kodérům z referenčních nemocnic

• Petra Przeczková, Dalibor Slovák, Petra 
Nováková, Martina Siváková, Klaudia 
Kukaňová, Kristýna Mallátová, Dana Krejčová,  
Radek Stojanovič a Miroslav Zvolský



První zkušenosti

• „Dobře a motivačně působí věty použité v rámci 
hodnocení kladné odpovědi na otázku. Například –
Správně! Skvělá práce!....Výborně!....“ 

• „Velmi dobré, jednoduché, grafické znázornění a popis 
dýchacího ústrojí“. 

• „Při představě, že jsem začínající kodér, učím se, 
vstřebávám informace a začínám kódovat, se mi jeví 
tato pomůcka jako velmi dobrá. Vše, co posouvá 
odbornou kvalitu kodéra vpřed, je skvělé. Díky.“



www.uzis.cz/mkn_vyukovy_program

mkn@uzis.cz

kodér před absolvováním e-learningu na stránkách ÚZIS 

http://www.uzis.cz/mkn_vyukovy_program


www.uzis.cz/mkn_vyukovy_program

mkn@uzis.cz

kodér před absolvováním e-learningu na stránkách ÚZIS kodér po absolvování e-learningu

http://www.uzis.cz/mkn_vyukovy_program

