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Informační kanály NCMNK

• Na základě snahy rozšířit informační kanály 
v oblasti klasifikace, kódování a metodické 
činnosti českého zdravotnictví byla  v rámci 
projektu NCMNK zřízena e-mailová schránka 
ncmnk-news@uzis.cz, ze které jsou rozesílány 
mimořádné zprávy a informace a především 
Newsletter Klinické klasifikace a terminologie 
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Newsletter Klinické klasifikace a 
terminologie

• Jedná se o pravidelně rozesílaný 
oběžník, vycházející od března 
2020, jehož hlavním cílem je 
informovat o činnosti Národního 
centra pro medicínské 
nomenklatury a klasifikace

• Na jeho přípravě se podílí 
autorský tým z Oddělení 
klinických klasifikací DRG 
a Národního centra pro 
medicínské nomenklatury a 
klasifikace 
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Newsletter - odběratelé

• Zasílám prostřednictvím e-mailu ve formátu .pdf

• Oběžník je určen především pro klinické kodéry a 
kódující lékaře, mezi další odběratele patří i jiní odborní 
pracovníci používající při svém zaměstnání 
terminologie z oblasti zdravotnictví, jiné zájmové 
skupiny pohybující se v systému poskytovatelů 
zdravotních služeb ČR a vědečtí pracovníci působící 
v akademické sféře

• Na počátku rozesílání newsletteru bylo evidovaných 
250 odběratelů, nyní téměř 700 osob
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Newsletter - témata

• Mezi hlavní témata newsletteru patří chystaná 
školení, workshopy či telekonference zahrnující 
klasifikační systémy a kódování diagnóz, dále 
aktuální zprávy a tisková prohlášení týkající se 
používané či připravované metodiky, zprávy 
týkající se provozu zdravotnických registrů, 
publikační činnost spojená se sběrem dat či 
kategorizace zdravotnické techniky

• Součástí jsou i zprávy týkající se chystaných 
projektů související s výše zmíněnými tématy

5

6. – 7. 11. 201822.- 23.10.2019



Další aktivity NCMNK

• Vzdělávací akce např. KlasifiKon
(aktuální stav a vývoj 
mezinárodních a klasifikačních 
systémů)

• Školení resp. e-learningové 
kurzy (MKN-11, MKF, 
terminologie Orphanet apod.)

• Mimořádné analytické zprávy
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Děkuji za pozornost.
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