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Klinické informace ke kódování 
diagnóz v systému CZ-DRG 

X. kapitola (J00–J99)  

 
Datum: 31.8.2021 

Klinické informace jsou doplňkem k Pravidlům kódování diagnóz v systému CZ-DRG, 
aktuálně k verzi CZ-DRG 3.0 revize 1. 

 

Autoři: Pracovní skupina pro pravidla kódování stavů a diagnóz v akutní lůžkové péči v rámci 
projektu DRG Restart pod vedením MUDr. Miroslava Zvolského 

 

Tento materiál vznikl původně v rámci vývoje Kodérského manuálu (KM). Práce na KM 
započaly v roce 2016 v rámci projektu DRG Restart. Hlavním cílem KM bylo usnadnit práci 
kodérům v nemocnicích a nastavit pravidla tak, aby v celé ČR bylo kódování diagnóz 
jednotné. V průběhu času se KM přirozeně rozdělil na tři části:  

1. pravidla kódování diagnóz v systému CZ-DRG, která jsou vlastní metodikou 
vykazování a jsou v ročních intervalech aktualizována, 

2. klinické informace ke kódování diagnóz v systému CZ-DRG, které metodiku doplňují 
o klinický kontext, který kodérům-nelékařům může být někdy nejasný, 

3. sborník příkladů, který je aplikací pravidel kódování diagnóz na komplexních 
kazuistikách a slouží kodérům k procvičování a ujasňování metodiky. 

Klinické informace v této podobě byly finalizovány v rámci Pracovní skupiny pro pravidla 
kódování stavů a diagnóz v akutní lůžkové péči a budou v budoucnu dále aktualizovány a 
doplňovány. 
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1. Klinické informace k položce J96.0x – Akutní respirační selhání 

V souvislosti s akutním respiračním selháním se lze ve zdravotnické dokumentaci setkat s 

pojmy parciální a globální respirační insuficience.  

Parciální respirační insuficience je charakterizována jako hypoxicko-hypokapnická a v MKN-

10 jí odpovídá kód „J96.00 – Akutní respirační selhání, Typ I [hypoxický]“.  

Globální respirační insuficience je charakterizována jako hypoxicko-hyperkapnická a v MKN-

10 jí odpovídá kód „J96.01 – Akutní respirační selhání, Typ II [hyperkapnický]“. 

 

2. Klinické informace k položkám týkajícím se astmatu - J46, J45.0, 
J44.8 

Pro popis akutního zhoršení klinických obtíží chronického astmatu je v praxi asi nejčastěji 

užíván termín exacerbace astmatu, mnohem méně často je pro tento stav užito termínu status 

asthmaticus. 

Zvláštním typem je pak tzv. překryvný syndrom astma a CHOPN (ACOS – Asthma-Chronic 

obstructive pulmonary disease Overlap Syndrome – od roku 2017 je doporučeno používat 

termín ACO - Asthma-Chronic obstructive disease Overlap).  

Klasifikace bronchiálního astmatu, která je nejbližší klasifikaci uvedené v MKN-10 a pro 

kodéry asi nejpřínosnější pro správné zakódování, je tzv. fenotypická klasifikace astmatu, která 

rozlišuje astma eozinofilní alergické, eozinofilní nealergické a non-eozinofilní nealergické.  

Kardiální astma je klinický termín užívaný pro manifestní srdeční selhání a pro jeho kódování 

tedy neužíváme kódy z kapitoly X „Nemoci dýchací soustavy“ Tabelární části MKN-10, ale 

použijeme kód „I50.1 – Selhání levé komory“. 

 

 

 


