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ÚZIS ČR

Edukační seminář o 11. revizi Mezinárodní klasifikace nemocí 
„MKN-11, blížící se klinická terminologie pro eHealth v ČR“

Implementace MKN-11 v ČR
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Implementace MKN-11 jako proces

• Oficiálně byla MKN-11 přijata v rezolucí v rámci 72.  Světového 
zdravotnického shromáždění, s platností od 1.1. 2022, ovšem s 
možností 5letého přechodného období

• Ve vztahu k WHO je ČR zavázána pouze dodáváním dat o mortalitě 
dle příčin smrti dle nové MKN-11

• Zavedení MKN-11 nechceme udělat jednorázově, ale nejprve se na 
něj připravit

• Aktuálně se snažíme celý proces přechodu naplánovat a 
identifikovat klíčové body / aktéry

Implementační 
plán

Roadmapa Klíčoví aktéři
Mezirezortní 

pracovní 
komise
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Implementační plán jako nástroj identifikace kroků 
k zavedení MKN-11

• https://www.uzis.cz/res/file/klasifikace/mkn/mkn-11-cz-
implementacni-plan.pdf

• Identifikace oblastí použití MKN-11

• Identifikace relevantních institucí / aktérů

• Identifikace aktivit k implementaci MKN-11 v ČR

• Harmonogram realizace těchto aktivit, roadmapa

• Výzvy a rizika

• Utvoření Meziresortní pracovní komise pro přípravu a koordinaci 
zavedení MKN-11 v ČR pro účely informovanosti, participace a 
komunikace s aktéry
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Zainteresované instituce

• Ministerstvo zdravotnictví ČR

• Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

• Český statistický úřad 

• Státní zdravotní ústav 

• Státní ústav pro kontrolu léčiv 

• Národní centrum elektronického zdravotnictví 

• Zdravotní pojišťovny

• Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

• Česká lékařská komora, Česká lékárnická komora, Česká stomatologická 
komora

• Asociace poskytovatelů zdravotních služeb 
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Meziresortní pracovní komise pro přípravu a 
koordinaci zavedení MKN-11 v ČR
Schválena v 

září 2021 

poradou vedení 

Ministerstva 

zdravotnictví 

ČR jako 

odborný 

poradní orgán s 

cílem:

zajistit informovanost jednotlivých institucí o 11. revizi MKN, jejich vlastnostech a dopadech 
na jednotlivé agendy, 

vytvořit personální kapacity a zajistit proškolení expertů z jednotlivých institucí

zjistit konkrétní potřeby jednotlivých institucí/agend na přechod na MKN-11 včetně 
požadavků na technické zajištění a zjištění možných termínů přechodu na MKN-11,

identifikovat možné problémy, rizika a konflikty při implementaci MKN-11,

aktivně diskutovat a realizovat kroky směřující k zavedení MKN-11 v praxi, spolu se 
zhodnocením rizik a problémů s tím

zajistit sběr námětů na akce a změny procesů nutné pro přechod na MKN-11 z 
jednotlivých institucí,

Pravidelně informovat poradu vedení o stavu implementace MKN-11

https://ppo.mzcr.cz/workGroup/164
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Aktivity nutné k implementaci
• Byly identifikovány postupně diskusí s jednotlivými aktéry a mapováním jejich 

potřeb

• Lze je seskupit do několika kategorií :

• Zmapování, plán implementace

• Vytvoření české verze

• Podklady nezbytné pro zavedení – číselníky, pravidla pro kódování

• Školení pro používání MKN-11

• Nástroj pro prezentaci a distribuci MKN-11

• Legislativa nezbytná pro oficiální zavedení MKN-11

• Praktická implementace – úprava datových rozhraní, informačních systémů, úprava CZ DRG apod.

MS Teams, Praha, 9. 12. 2021, 12:00 – 15:00



7
             
                      
                             

Roadmapa https://www.uzis.cz/res/file/klasifikace/mkn/mkn-11-cz-

roadmapa.xlsx

• Hraje klíčovou roli v procesu implementace

• Podrobně specifikuje aktivity a jejich časové ukotvení

• Specifikují 6 klíčových okamžiků – řídících kroků, na které jsou další 
kroky navázány
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Příprava

2021-23

Český překlad

2021-22

Metodika použití

2022-23

Edukace

2023-25

Zveřejnění a 

prezentace 

MKN-11

2023-25

Praktická 

implementace

2023-26

Legislativní 

ukotvení

2022-26

Implementace 

2027 ???
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Podrobná specifikace harmonogramu aktivit až do 
r. 2027
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Hlavní výzvy související s implementací
• na jaké úrovni bude MKN-11 v ČR implementována: 

a) MMS      

b) „národní“ linearizace     

c) Foundation

• Jak bude zavedení MKN-11 načasováno?

a) jednotné systémové ve všech agendách najednou

b) individualizované zavedení MKN-11 v agendách nezávisle

• Jaký bude způsob prezentace a distribuce MKN-11?
a) (WHO) prohlížeč klasifikace
b) „Coding Tool“, tedy fulltextové vyhledávání termínů v klasifikaci MKN-

11, resp. ve vrstvě Foundation
c) národní rozhraní API s rozšířenými službami.
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