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• Univerzita Karlova je do projektu zapojena 

jako partner

• Ústřední knihovna má v rámci projektu ve 

své gesci navrhování, vytváření a kontrolu 

e-learningových nástrojů

E-learningové kurzy NCMNK

Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK)

CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016089
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• Vymezení role a smyslu nástroje Moodle

• Instalace Moodle na ÚZIS

• E-learningové kurzy

– CZ-DRG 3.0 revize 1 + aktualizace pro rok 2022

– Kódování vzácných onemocnění pomocí 

ORPHAcodes

– Použití WHODAS 2.0

• Další témata a předběžné závěry

Obsah příspěvku



VYMEZENÍ MOODLE
A
MOODLE NA ÚZIS
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• NCMNK se snaží zvýšit 

dostupnost vzdělávání 

v oblasti klasifikací

• činí tak i zpřístupněním 

informačních materiálů

• jednou z cest jsou 

kurzy v Moodle

Jaká je mise e-learningových kurzů?
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• Modular Object-Oriented Dynamic Learning 

Environment → MOODLE

• Moodle jako LMS (Learning Management System)

• Moodle jako VLE (Virtual Learning Environment)

• Moodle jako CMS (Course Management System)

• pro práci je nutné disponovat

– počítačem/tabletem/chytrým telefonem

– připojením k internetu

Co je vlastně Moodle?
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• https://skoleni.uzis.cz/

Moodle na ÚZIS

https://skoleni.uzis.cz/
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• https://skoleni.uzis.cz/

Moodle na ÚZIS

https://skoleni.uzis.cz/


E-LEARNINGOVÉ KURZY V MOODLE
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• obsahově jde výstup projektu DRG Restart

• pro uživatele MKN-10 (kodéry) je vzdělávání 

nezbytnou součástí práce

• to se promítá do kvality vykazovaných 

zdravotnických dat

• cílem kurzu je seznámit uživatele se systémem CZ-

DRG 3.0 v aktuální revizi

• ten je platný pro vykazování a zařazování případů 

akutní lůžkové péče v ČR v roce 2021

• v přípravě je nyní aktualizace pro rok 2022

CZ-DRG 3.0 revize 1 



11

CZ-DRG 3.0 revize 1 

• MKN-10 Změny a nástroje pro rok 2021
• Metodiky systému CZ-DRG verze 3.0 revize 1
• Metodika vykazování a číselník DRG markerů CZ-DRG
• Pravidla kódování diagnóz CZ-DRG 3.0
• Speciální pravidla
• Praktické příklady kódování diagnóz k procvičení
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Prostor pro Vaše shrnující připomínky
a postřehy ke kurzu 
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• seznámit uživatele s použitím systému ORPHAcodes 

(kódy ORPHA) v ČR

• jak a kam vykázat vzácné onemocnění za použití 

ORPHAcodes

• pro lékaře na pracovištích zapojených do European 

Networks for Rare Diseases

– ti nyní (2021 některá pracoviště), a v blízké budoucnosti 

(všichni) by měli být schopni případ vzácného 

onemocnění identifikovat prostřednictvím ORPHA kódu

Kódování vzácných onemocnění
pomocí ORPHAcodes
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Kódování vzácných onemocnění
pomocí ORPHAcodes
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• WHO Disability Assessment Schedule 2.0

• kurz se týká dotazníku Světové zdravotnické organizace 

pro hodnocení disability

– World Health Organization Disability Assessment 

Schedule (WHODAS) 2.0

• poskytuje základní přehled o dotazníku, možnostech jeho 

využití a návod na jeho vyplnění a zhodnocení výsledků

• kurz je určen především pro zdravotníky, pracovníky v 

sociální oblasti a výzkumné pracovníky a tazatele, kteří 

plánují dotazník WHODAS 2.0 použít v praxi

Použití WHODAS 2.0
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Použití WHODAS 2.0



DALŠÍ TÉMATA
A
PŘEDBĚŽNÉ ZÁVĚRY



18

• jsou zvažovány další nové kurzy a nová témata:

– Klasifikace hospitalizačních procedur

– Kategorizace zdravotnické techniky

– MKN-11

– Human Phenotype Ontology

• Moodle jako jeden z nejrozšířenějších nástrojů

• nikdy nebude uzavřeným systémem

– neustálé inovace a vylepšení

• edukace uživatelů vs. zefektivnění výuky

Další témata a předběžné závěry
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DĚKUJI ZA PROSTOR
A

TĚŠÍM SE NA DISKUZI
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daniel.sarovec@ruk.cuni.cz


