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6. – 7. 11. 2018

MKN-10 - kniha
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MKN-10 - kniha
• Distribuce rok 2018
• Dotisk podzim 2018
– Opravy drobných chyb
– Objednávání na mkn@uzis.cz
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MKN-10 – web ÚZIS ČR
http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/mkn
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MKN-10 – web ÚZIS ČR
http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/mkn

Distribuce elektronických podkladů (nutno asi více inzerovat)
Duální klasifikace MKN-10, systém „křížků a hvězdiček“
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Další plány s MKN-10
• Kdy se budou moci používat nové kódy MKN-10 (CZ) 2018? – zatím není
jasné
• Budou další updaty? – zatím není jasné
• ALE Doplňování Abecedního seznamu:
• Návrhy na doplnění termínů (doposud v AS chybějících) na
mkn@uzis.cz
• Pokud bude prostor, proběhne systematické doplnění termínů
• Výsledkem nebude nová kniha, jen PDF a strukturované tabulky
• Do příchodu MKN-11 si budeme muset s MKN-10 vystačit (v kódování
informace o diagnóze/důvodu kontaktu se zdravotními službami)
• Stačí nám?
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Další plány s MKN-10
• Kdy se budou moci používat nové kódy MKN-10 (CZ) 2018? – zatím není
jasné
• Budou další updaty? – zatím není jasné (WHO updaty realizuje)
• ALE Doplňování Abecedního seznamu:
• Návrhy na doplnění termínů (doposud v AS chybějících) na
mkn@uzis.cz
• Pokud bude prostor, proběhne systematické doplnění termínů (2019)
• Výsledkem nebude nová kniha, „jen“ PDF a strukturované tabulky
• Do příchodu MKN-11 si budeme muset s MKN-10 vystačit (v kódování
informace o diagnóze/důvodu kontaktu se zdravotními službami)
• Stačí nám?
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Další plány s MKN-10 – komplikace diabetu
• ICD-10-CM
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Další plány s MKN-10 – komplikace diabetu
• ICD-10-GM

S německou stranou pokračují jednání o přijmutí rozšíření na pátém místě do
českého vydání MKN-10. Pravděpodobné řešení: metodika kódování a číselník.
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Kurz kódování zdravotních služeb –
referenční kódování CZ-DRG
•
•
•
•
•

Realizuje IPVZ ve spolupráci s ÚZIS ČR
Podzim 2018 – 30/100
Termíny následujících kurzů: 27.-29. 11. 2018, 18.-20. 12. 2018
Zaměřeno na změny a vývoj oproti školení z roku 2016
Zaměřeno na představení systému CZ-DRG ve verzi 2018/2019 a změny z pohledu
kodérů = změn není mnoho, v roce 2018 je nutnou podmínkou pro poskytovatele
vykazovat ve shodě s IR-DRG, od které se odvíjí úhrada

• Kurz není pro začátečníky, předpokládá znalosti kódování podle MKN-10
• Po prvním běhu kurzu dojde k drobným úpravám programu = větší zaměření na
praktickou část a příklady, redukce teorie
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Kurz kódování zdravotních služeb –
referenční kódování CZ-DRG
•
•
•
•
•

Realizuje IPVZ ve spolupráci s ÚZIS ČR
Podzim 2018 – 30/100
Termíny následujících kurzů: 27.-29. 11. 2018, 18.-20. 12. 2018
Zaměřeno na změny a vývoj oproti školení z roku 2016
Zaměřeno na představení systému CZ-DRG ve verzi 2018/2019 a změny z pohledu
kodérů = změn není mnoho, v roce 2018 je nutnou podmínkou pro poskytovatele
vykazovat ve shodě s IR-DRG, od které se odvíjí úhrada

• Kurz není pro začátečníky, předpokládá znalosti kódování podle MKN-10
• Po prvním běhu kurzu dojde k drobným úpravám programu = větší zaměření na
praktickou část a příklady, redukce teorie
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Kurz kódování zdravotních služeb –
další vývoj
• Pokračování upraveného kurzu pro CZ-DRG na začátku roku 2019
• bude odrážet předpokládanou verzi metodik CZ-DRG verze pro rok
2019
• Kurz základů kódování (posíleno o MKN-10 základy a terminologie)

• Chybí ustavení povolání „klinický kodér“
• jednou z podmínek je vytvoření vzdělávacího programu
• Chybí vzdělávání lékařů
• v základech kódování?
• v kolekci a záznamu informací pro kódování, standardizace
zdravotnické dokumentace
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Kam dál?
• Kodérský manuál -> Metodika kódování -> Pravidla kódování
• Nový portál MKN-10
• Podněty z praxe
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