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• Tabelární část

• Abecední seznam

• Instrukční příručka

• metodika kódování diagnóz

• kodérský manuál

• příklady kódování

• grouper
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Odkud bude čerpat nový portál?



V současnosti není Abecední seznam přizpůsoben 
elektronickému vyhledávání: 
• pouze Ctrl+F v pdf souboru
• nenajde synonyma (česká, latinská)
• většinou pouze samostatná slova, neboť AS 

používá systém hlavních termínů a jejich 
modifikátorů:

Nemoc –> plic –> obstrukční (chronická) = J44.9
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Úprava Abecedního seznamu MKN-10



Hledejme např. senilní astenie. Nebo stařecká astenie? Stařecká slabost? Senilní 
slabost?

V AS nyní existuje: 

Astenie -> stařecká = R54

Slabost -> senilní, stařecká = R54

V budoucnu bude stačit zadat kterékoli výše uvedené spojení a objeví se odkaz na R54.

Potřebné úpravy pro snazší vyhledávání:

• vytvořit seznam synonym (prakticky nekonečná práce, k tomu možnost propojení 
českých, latinských, anglických termínů)

• „přeskládat“ termíny nynějšího AS do smysluplného pořadí, např. chronická 
obstrukční plicní nemoc (tj. úprava cca 40 tisíc položek)
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Úprava Abecedního seznamu MKN-10



• kódování následků (např. E68 Následky 
hyperalimentace): objeví se popis, kdy může být 
následek již neexistujícího stavu kódován jako 
dodatkový nebo dokonce hlavní stav

• kódy omezené nebo pravděpodobněji se 
vyskytující pouze u osob určitého pohlaví (např. 
E28.0 Přebytek estrogenu): objeví se upozornění 
na pravděpodobné omezení této diagnózy
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Instrukční příručka MKN-10



Např. R15 Inkontinence stolice:

Při vyhledání tohoto termínu se zobrazí pravidlo 2.10 z metodiky 
kódování:
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Metodika kódování diagnóz pro IR-DRG 2019



Připravovaný kodérský manuál bude obsahovat příklady použití 
některých kódů nebo ukázky aplikace některých pravidel. Např. pro kód 
P08.1 Jiné děti těžké vzhledem k délce těhotenství bude možné 
zobrazit si následující příklad s komentářem:
Příklad:
Chlapec porozený ve 40. GT, spontánně, záhlavím, PH 4160 g / 51 cm, 
nekříšený, glykémie v normě. Hypertrofie nad 90. percentil.
HDG: Z38.0 – Jediné dítě, narozené v nemocnici
VDG: P08.1 – Jiné děti těžké k vzhledem k délce těhotenství
Komentář:
P08.1 možno vykázat, jelikož byla splněna podmínka pro vykázání VDG, 
a to cílené laboratorní vyšetření (odběr glykémie). Hypertrofický 
novorozenec je vždy ohrožen hypoglykémií.

9

6. – 7. 11. 2018

Možnost ukázky použití daného kódu



Závěr

• Cílem není uživatele zahltit informacemi, ale umožnit mu 
prohlédnout si informace o hledaném kódu v různých zdrojích =>
obvykle se nezobrazí celá informace, ale pouze upozornění, že je zde 
možnost dozvědět se nějaké podrobnosti.

• U každé informace bude uveden zdroj s možností podívat se přímo 
na zdrojový dokument (např. pro kontrolu širšího kontextu).

• U každého zdrojového dokumentu bude uveden rok platnosti, bude 
tedy možné prohlížet i informace již neaktuální (např. pokyny z 
loňské metodiky kódování, již vyřazené kódy z Tabelární části,...).
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