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Editorial 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
v současné době se nejen české zdravotnictví před-
nostně zabývá epidemií onemocnění COVID-19 a jejími 
dopady. Znamená to mimo jiné zrušení, odsunutí nebo 
převedení některých konferenčních a vzdělávacích akcí 
do virtuální podoby. O potřebě zdravotnických dat a je-
jich vysoké kvality tváří v tvář současné zdravotnické 
výzvě nyní nemůže být sporu. Věříme, že se co nejdříve 
budeme moci opět naživo potkávat a posunovat pro-
blémy týkající se klasifikačních systémů a zdravotnic-
kých dat tím správným směrem.  
 
za Oddělení klinických klasifikací/Národní centrum pro 
medicínské nomenklatury a klasifikace  
Miroslav Zvolský 

Kódování zdravotních služeb v sys-
tému CZ-DRG 3.0 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR vyvíjí 
Klasifikaci hospitalizačních případů CZ-DRG v rámci 
projektu DRG Restart. Pro seznámení se změnami 
v nové verzi systému CZ-DRG pro rok 2021 organizuje 
ÚZIS ČR on-line webináře Kódování zdravotních služeb 
v systému CZ-DRG 3.0. Do obsahu webinářů je zahr-
nuta poslední schválená verze (CZ-DRG 3.0 revize 1, 
podle Sdělení ČSÚ).  

 

Program webináře trvá přibližně 4 hodiny včetně pře-
stávek a zahrnuje přednášky: MKN-10 změny a ná-
stroje pro rok 2021, Metodiky a markery CZ-DRG, Pra-
vidla kódování diagnóz CZ-DRG 3.0, Diskuse nad pro-
blémy kódování. Webinář probíhá v prostředí Micro-
soft Teams. V případě zájmu je možné se registrovat 
na jeden z nabízených termínů prostřednictvím formu-
láře https://forms.gle/77nZzscVC7KvMNvo8. 

Více informací, prezentace ke stažení a další možnosti 
vzdělávání v CZ-DRG nabízí stránka 
http://www.uzis.cz/cz-drg. 

Zveřejnění TNM vazeb 

TNM Klasifikace zhoubných novotvarů je publikace, 
kterou vydává The Union for International Cancer Con-
trol – UICC. Klasifikační příručka je určena pro onkolo-
gické lékaře a další specialisty léčící a registrující paci-
enty s nádorem. Do českého jazyka klasifikaci překládá 
ÚZIS ČR ve spolupráci s klinickými experty. Poslední 
verzí je TNM vydaná v roce 2017 (česká verze 2018). 
Jako elektronickou publikaci je možné TNM8 zakoupit 
na e-shopech Grada, Palmknihy, Martinus, Alza, Kos-
mas, Knihy Dobrovský, Ebux a dalších. 

TNM8 obsahuje sadu sofisti-
kovaných klasifikačních pravi-
del, na jejichž základě jsou no-
votvary podle topografických 
a histologických (případně 
dalších) charakteristik řazeny 
do skupin (kapitol publikace 
TNM) a následně do klinických 
stadií. Stádia jsou klinickým 
vodítkem pro stanovení léčeb-
ného postupu a určení pro-

gnózy. Jejich evidence umožňuje například statistické 
vyhodnocení zátěže zdravotnického systému, řízení a 
plánování sítě onkologické péče a potřebných kapacit, 
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statistické sledování výsledků léčby a jsou využívány 
také pro výzkumné nebo edukační účely. 

Národní onkologický registr (NOR) využívá klasifikaci 
TNM a zařazování do stádií ve sběru dat o případech 
zhoubných novotvarů v ČR. Pro integraci do informač-
ních systémů a zasílání dat do NOR je výhodné použít 
obsah publikace ve strukturované podobě. ÚZIS ČR 
zveřejnil nyní tento obsah jakou soubor kontrolních 
vazeb na webu věnovaném TNM. S dotazy na obsah 
souboru, jeho možné využití nebo s připomínkami se 
obracejte na tnm@uzis.cz.  

Seminář Kategorizace zdravotnic-
kých prostředků 

Dne 8. října proběhl seminář na téma Kategorizace 
zdravotnických prostředků. Jako většina akcí proběh-
lých v uplynulých dnech, se i tento seminář uskutečnil 
vzdálenou formou prostřednictvím telekonferenčního 
spojení. Jeho součástí byla i panelová diskuse nad im-
plementací kategorizace zdravotnických prostředků 
v ČR. 

Projekt kategorizace zdravotnických prostředků (KZP) 
zahrnující Kategorizaci zdravotnické techniky (KZT) 
a Kategorizaci zdravotnického materiálu (KZM), oblast 
zvlášť účtovaného materiálu, vychází z mezinárodních 
norem, rešerše zahraničních a mezinárodních řešení a 
z některých předchozích klasifikačních snah. 

Veškeré příspěvky, které v průběhu semináře zazněly, 
včetně videozáznamů přednášek, naleznete na násle-
dující adrese: https://www.uzis.cz/index.php?pg=kon-
ference&aid=8440. Plnohodnotnou prezenční akci se 
stejným tématem uspořádáme dle možností v první 

polovině příštího roku. O plánovaném termínu a orga-
nizaci Vás budeme informovat. 

Mezinárodní klasifikace funkčních 
schopností, disability a zdraví (MKF) 

Český statistický úřad (ČSÚ) vydal 
s účinností od 1. října 2020, ve spolu-
práci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, 
sdělení Mezinárodní klasifikace funkč-
ních schopností, disability a zdraví 
(MKF). Tímto sdělením nepřichází po-
vinnost sbírat či vykazovat příslušné 
údaje, ale pouze dává možnost tuto kla-

sifikaci používat. Více podrobností naleznete zde.  

Zveřejnění podkladů CZ-DRG 

Na základě Sdělení ČSÚ z 23. září 2020 o aktualizaci 
Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG je pro 
rok 2021 přijata verze CZ-DRG 3.0, revize 1. 

Balík metodik, podkladů a SW nástrojů (grouper, pre-
grouper) je ke stažení po potvrzení licenčního ujednání 
na webu Ministerstva zdravotnictví ČR. 

Webový interaktivní klasifikátor, definiční listy a struk-
tura systému CZ-DRG jsou umístěny na  
https://drg.uzis.cz/klasifikace-pripadu-v3/web/ (k 30. 
říjnu 2020 stále ve verzi 3.0, ale na stejném umístění 
bude aktualizováno na 3.0 revize 1, informace o aktu-
alizaci bude v grafickém záhlaví stránek). 

  

Obrázek č. 1: Ukázka hierarchické struktury na příkladu členění ZP pro srdeční stimulaci (KZM) 
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KlasifiKon 2020 a Seminář Imple-
mentace klasifikačních systémů 

Vzhledem k nepříznivě se vyvíjející epidemiologické si-
tuaci byl zrušen samostatný Seminář Implementace 
klasifikačních systémů, který se měl konat 26. října 
2020. Obsah semináře bude začleněn jako jedna ze 
sekcí do programu konference KlasifiKon 2020, který 
nakonec proběhne v původně avizovaném termínu 
2. prosince 2020, ale pouze ve virtuální podobě. 

Informace na webu KlasifiKonu budou postupně aktu-
alizovány včetně instrukcí k registraci a postupu pro 
přihlášení. 

Omlouváme se za případné komplikace a děkujeme za 
pochopení. 

Další stručné zprávy 

Dne 14. 9. 2020 vyšla Tisková zpráva ÚZIS ČR ke zveřej-
ňování reprodukčního čísla (čísla „R“). Vzhledem 
k současně probíhající epidemiologické situaci je toto 
číslo jedním z parametrů hodnotící její vývoj. Tato 
hodnota však není jednoznačně interpretovatelná při 
hodnocení je třeba brát v potaz více ukazatelů. Celé 
znění zprávy můžete nalézt na https://www.uzis.cz/in-
dex.php?pg=aktuality&aid=8433.  

Spuštění ostrého provozu registru Listu o prohlídce 

zemřelého (IS LPZ) pod jednotnou technologickou 

platformou (eReg) bylo z technických důvodů posu-

nuto na 1. 11. 2020.  

Na webových stránkách ÚZIS ČR byl vyvěšen Stručný 
přehled údajů z Národního kardiochirurgického regis-
tru za období 2007–2019 (NKR). Hlavním smyslem vy-
tvoření NKR bylo vytvoření centrálně vedené zdravot-
nické dokumentace osob se závažnými srdečními cho-
robami. 

Vzhledem k nepříznivě se vyvíjející epidemiologické si-
tuaci v Praze bylo rozhodnuto o zrušení konference 
PREVON 2020. Náhradní termín zatím stanoven nebyl. 

Světová zdravotnická organizace (WHO) přijala v září 
2020 nové kódy MKN-10 pro „pokovidové“ stavy v po-
ložkách U08, U09 a U10. Více informací o mezinárod-
ním updatu naleznete na webu WHO. Do české po-
doby klasifikace by se nové kódy a jejich význam měly 
dostat pravděpodobně s aktualizací na rok 2021. 

 

  

Tento Newsletter naleznete (spolu se všemi dalšími vy-
dáními) také na webových stránkách ÚZIS ČR. Jeho za-
sílání můžete kdykoliv zrušit e-mailem na ncmnk-
news@uzis.cz. S případnými náměty a dotazy se na 
nás neváhejte obrátit. 
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