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Editorial 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
v hektickém podzimu ÚZIS zvládl několik konferencí, 
jednak PREVON, Konferenci DRG Restart a KlasifiKon, 
ke kterému se váže, první krátká zpráva tohoto ne-
wsletteru. Další akce byly bohužel odsunuty nebo zru-
šeny včetně připravovaného prosincového NZIS Open. 
Zveřejněna byla 4. verze CZ-DRG klasifikace pro rok 
2022 ve finální podobě a už se pracuje na verzi 5.0 pro 
rok 2023. Proběhly dva běhy kurzu pro začínající ko-
déry ve spolupráci s IPVZ a další vzdělávací aktivity in-
tenzivně připravujeme. Budeme se jim více věnovat 
v příštím čísle, které se pokusíme stihnout ještě do 
konce roku. 

Pevné nervy a hodně sil v náročné době přeje 
 
za Oddělení klinických klasifikací DRG/Národní cen-
trum pro medicínské nomenklatury a klasifikace 
(NCMNK) 
Miroslav Zvolský 
 

Výstupy z KlasifiKonu 2021 

Ve dnech 9. a 10. listopadu 2021 pořádal 
Ústav zdravotnických informací a statis-
tiky ČR již VI. ročník konference KlasifiKon 
2021, která se zaměřila na klinické klasifi-
kační a terminologické systémy v českém 
zdravotnictví. Akce byla realizována jako 
součást projektu Národní centrum pro 

medicínské nomenklatury a klasifikace. 

Konference se sestávala ze dvou částí. V úterý 
9. listopadu od 13:00 do 16:30 proběhl seminář 
představující hlavní dosavadní výstupy projektu 
NCMNK. Tato akce proběhla telekonferenčně 
prostřednictvím platformy MS Teams za podpory 
členů týmů NCNMK. Dva bloky přednášek byly 
věnovány klasifikaci WHO a ostatním národním 
a mezinárodním terminologickým a klasifikačním 
systémům. Kromě třinácti přednášejících se semináře 
online účastnilo 92 posluchačů. 

Druhý den konference měl jako hlavní téma klasifikace 
zdravotnických intervencí s podtitulem „Má Seznam 
zdravotních výkonů v České republice alternativy?“ 
Vzhledem k epidemiologické situaci byla zvolena 
hybridní forma konference, kdy někteří aktivní 
prezentující byli přítomni ve vysílacím studiu a ostatní 
prezentující a posluchači se připojovali dálkově 
prostřednictvím platformy Zoom.  

 

Program konference byl rozdělen do 4 bloků. První 
dopolední blok, kterému předsedala docentka Alena 
Petráková z Univerzity Palackého v Olomouci, 
představoval zvané přednášky zahraničních hostů. 
Následovaly 2 bloky tematických prezentací 
zaměřených především na Seznam zdravotních 
výkonů a jeho použití na problematiku klasifikace 
a kódování zdravotnických intervencí. Blokům 
předsedali prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc., vedoucí 
Centra dětské revmatologie a autoinflamatorních 
onemocnění Kliniky dětského a dorostového lékařství 
1. LF UK a VFN a expertka Ministerstva zdravotnictví 
ČR na vzácná onemocnění a MUDr. Petr Pokorný, 
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https://prevon.uzis.cz/
https://drg.uzis.cz/index.php?pg=konference-seminare&aid=85
https://www.uzis.cz/index.php?pg=konference&aid=8533
https://nzis-open.uzis.cz/
https://www.uzis.cz/index.php?pg=o-nas--projekty&prid=23
https://www.uzis.cz/index.php?pg=o-nas--projekty&prid=23
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vedoucí Pracovní skupiny pro Seznam zdravotních 
výkonů při MZ ČR. Poslední blok byl uspořádán formou 
panelové diskuse. 

Podrobnější zprávu z konference, společně 
s jednotlivými prezentacemi, si můžete přečíst na 
https://www.uzis.cz/index.php?pg=konference&aid=
8533. 

Zveřejnění distribučního balíčku CZ-
DRG 4.0 revize 1 

V návaznosti na Sdělení ČSÚ o aktualizaci CZ-DRG pro 
rok 2022 byl zveřejněn kompletní distribuční balíček 
CZ-DRG verze 4.0 revize 1 na webu Ministerstva zdra-
votnictví ČR. Pravidla kódování diagnóz k této verzi 
jsou samostatně dostupná také na adrese 
https://drg.uzis.cz/index.php?pg=o-projektu--od-
borni-asistenti--koder--metodicke-materialy. Webový 
Interaktivní klasifikátor CZ-DRG funguje aktuálně s vý-
chozím zařazováním dle verze 3.0 rev. 1 příslušné 
k roku 2021, ale na verzi pro rok 2022 se lze přepnout. 

Klinické informace a sborník pří-
kladů jako doplňky Pravidel kódo-
vání CZ-DRG 

Na webu https://www.uzis.cz/cz-drg#pravidla-
kodovani jsou nově zveřejněny vybrané kapitoly delší 
dobu připravovaných Klinických informací ke kódování 
diagnóz v systému CZ-DRG a Sborník příkladů. 
V případě klinických informací se jedná o doplňkové 
informace pro kodéry dokreslující klinický kontext 
vybraných odborných oblastí, které ale nemají 
charakter pravidel a nejsou tedy součástí závazných 
metodik systému CZ-DRG. V případě sborníku se jedná 
o příklady, které mohou dokreslovat použití obecných 
nebo speciálních pravidel kódování diagnóz 
v konkrétních klinických situacích. V obou případech 
budou dále doplňována další klinická témata. 

Pozvánka na lednovou CZ-DRG dílnu 

Zveme Vás na lednovou telekonferenční Dílnu CZ-
DRG 4.0 revize 1 v praxi, která se bude konat ve 
čtvrtek 27. ledna 2022 od 14:00 do 16:00 hod 
telekonferenční formou v prostředí MS Teams. Odkaz 
k připojení bude zaslán na základě registrace, kterou je 
možné provést na adrese https://forms.gle/N2k1Yn-
FUDQ9mm4rg6. 

Dílna slouží k informování o novinkách a řešení 
sporných oblastí především v oblasti kódování 
klinických dat (diagnóz a stavů, zdravotních výkonů, 
DRG markerů), na jejichž základě jsou zařazovány 
případy v klasifikaci hospitalizačních případů CZ-DRG. 
Výstupy předchozích dílen a další materiály jsou 
zveřejněny na http://www.uzis.cz/cz-drg. 

Dotazy a problémy s kódováním posílejte do 20. ledna 
2022 na adresu irena.rubesova@uzis.cz. 

Nový program časného záchytu 
nádorů plic 

V lednu 2022 se chystá zahájení nového 
organizovaného programu, který se bude zabývat 
včasným odhalením onkologických onemocnění plic. 
Na jeho přípravě se podílí především specialisti z řad 
praktických lékařů, pneumologů a radiologů.  

 

Cílem tohoto programu je aktivně vyhledávat rizikové 
pacienty, u kterých bude následně provedeno 
screeningové vyšetření pomocí výpočetní tomografie 
(CT) s nízkou dávkou záření. Toto vyšetření pak může 
během několika minut zdárně odhalit nádor a může 
být nasazena včasná a účinná léčba.  

https://www.uzis.cz/index.php?pg=konference&aid=8533
https://www.uzis.cz/index.php?pg=konference&aid=8533
https://www.mzcr.cz/stazeni-distribucniho-balicku-cz-drg-v4-revize-1/
https://www.mzcr.cz/stazeni-distribucniho-balicku-cz-drg-v4-revize-1/
https://www.mzcr.cz/stazeni-distribucniho-balicku-cz-drg-v4-revize-1/
https://drg.uzis.cz/index.php?pg=o-projektu--odborni-asistenti--koder--metodicke-materialy
https://drg.uzis.cz/index.php?pg=o-projektu--odborni-asistenti--koder--metodicke-materialy
https://drg.uzis.cz/klasifikace-pripadu-v4/web/
https://www.uzis.cz/cz-drg#pravidla-kodovani
https://www.uzis.cz/cz-drg#pravidla-kodovani
https://forms.gle/N2k1YnFUDQ9mm4rg6
https://forms.gle/N2k1YnFUDQ9mm4rg6
http://www.uzis.cz/cz-drg
mailto:irena.rubesova@uzis.cz
https://www.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=8517
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WHO-FIC: zpráva z meetingu 2021 

WHO-FIC (World Health 
Organization Family of 

International 
Classifications Network) 
je síť spolupracujících 
center, nevládních 
organizací a vybraných 

expertů. Od roku 1970 funguje jako hlavní realizátor 
aktivit v oblasti mezinárodních klasifikací Světové 
zdravotnické organizace, zejména s ohledem na jejich 
zavedení, užívání a aktualizaci napříč státy.  

V lednu 2021 Světová zdravotnická organizace (WHO) 
jmenovala ÚZIS ČR spolupracujícím centrem WHO pro 
oblast klasifikací. V rámci WHO-FIC se pak ÚZIS ČR jako 
spolupracující centrum podílí zejména na činnostech 
spojených s klasifikací MKN-11, ale i dalších klasifikací 
(MKF, ICHI). V rámci přípravy a implementace MKN-11 
aktivně iniciuje sdílení a výměnu zkušeností 
s ostatními zeměmi Evropy, což může vést zejména 
k usnadnění, zrychlení a zlevnění implementace napříč 
evropskými státy. 

Na podzim 2021 regionální kancelář WHO Europe 
iniciovala intenzivnější spolupráci v rámci „WHO-FIC 
European Network“, kdy oslovila evropská 
spolupracující centra a zástupce ostatních evropských 
zemí k účasti v této síti. První setkání proběhlo 
začátkem října 2021, hlavním tématem byla 
koordinace zavedení MKN-11 a distribuce informací, 
zkušeností a nástrojů i do zemí, kde není oficiální 
spolupracující centrum WHO ustaveno. 

S roční frekvencí se konají jednání sítě WHO-FIC, 
naposledy proběhlo jednání WHO-FIC ve dnech 
18. - 22. října 2021. Program byl rozdělen na společné 
obecné části věnované hlavním tématům, na 
specificky zaměřená témata a setkání dílčích 
pracovních skupin WHO-FIC. Značná část jednání byla 
věnována MKN-11, která nyní vzniká ve 23 jazykových 
verzích a jednotlivé země intenzivně pracují na jejím 
překladu. Kromě toho také intenzivní práce probíhají 
na mapování mezi ICD-10 a ICD-11 a ICD-11 a SNOMED 
CT. Celkem se účastnilo více než 430 osob ze 70 zemí). 

WHO připravuje k samotné klasifikaci MKN-11 kromě 
již realizovaných nástrojů řadu navazujících aplikací 
jako např. elektronický certifikát příčin smrti, nástroj 
pro aplikaci pravidel pro kódování mortality, nástroj na 

zakomponování klasifikace i kódovacího nástroje do 
národně specifických informačních systémů, 
upravenou platformu pro předávání dat o mortalitě do 
WHO nebo úhradový mechanismus „WHO DRG“ – 
založený na Nord DRG. 

WHO vytvořilo e-learningový nástroj ke vzdělávání za-
bývající se klasifikací MKN-11, plánuje se také 
zapracování pokynů pro kódování v oblasti funkčních 
schopností a disability do e-learningového nástroje 
(i.e. ICD-11 e-learning tool, WHOA ICD-11 kurz). 
Aktuální podoba nástroje je k dispozici zde 
https://icdcdn.who.int/icd11training/index.html. 

Široká byla také posterová sekce konference 
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/clas-
sification/who-fic-network/meetings/who-fic-
network-virtual-annual-meeting-2021/who-fic_boo-
klet_poster_2021.pdf?sfvrsn=bba58ef9_5. 

Aktualizace webu k MKN-11 a semi-
nář pro ČLS JEP 

Nově vytvořená česká webová stránka k MKN-11 na 
webu ÚZIS ČR nyní prezentuje jak obecné informace 
o klasifikaci a jejím aktuálním stavu na úrovni WHO, 
včetně odkazu na nástroje WHO, tak průběžně aktua-
lizované informace o tvorbě české verze klasifikace, 
plánovaných krocích k jejímu zavedení v ČR, včetně 
harmonogramu a edukačních materiálů, které jsou 
k dispozici (prezentace ze seminářů, plánované či pro-
běhlé události apod.). 
 

Mezinárodní stránku vě-
novanou MKN-11 lze 
zobrazit prostřednic-
tvím uvedeného QR 
kódu. 
 
 
 
 
 

NCMNK pořádá dne 9. 12. 2021 od 12:00 hodin edu-
kační seminář o 11. revizi Mezinárodní klasifikace ne-
mocí „MKN-11, blížící se klinická terminologie pro 
eHealth v ČR“, který proběhne v online formě pro-
střednictvím MS Teams. Seminář je přednostně určen 
klinickým expertům České lékařské společnosti Jana 
Evangelisty Purkyně, ale je přístupný také širší skupině 

https://icdcdn.who.int/icd11training/index.html
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/classification/who-fic-network/meetings/who-fic-network-virtual-annual-meeting-2021/who-fic_booklet_poster_2021.pdf?sfvrsn=bba58ef9_5
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/classification/who-fic-network/meetings/who-fic-network-virtual-annual-meeting-2021/who-fic_booklet_poster_2021.pdf?sfvrsn=bba58ef9_5
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/classification/who-fic-network/meetings/who-fic-network-virtual-annual-meeting-2021/who-fic_booklet_poster_2021.pdf?sfvrsn=bba58ef9_5
https://cdn.who.int/media/docs/default-source/classification/who-fic-network/meetings/who-fic-network-virtual-annual-meeting-2021/who-fic_booklet_poster_2021.pdf?sfvrsn=bba58ef9_5
https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--klasifikace--mezinarodni-klasifikace-nemoci-mkn-11
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU3MzY1ZTQtOTE4ZS00YTc2LWFmYTItY2IyM2Y0NjM2YWYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282ce90bd-a47c-480a-a2e6-1cc29b6a11f7%22%2c%22Oid%22%3a%228d782135-5607-4373-8e56-0281ea6cb29b%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTU3MzY1ZTQtOTE4ZS00YTc2LWFmYTItY2IyM2Y0NjM2YWYy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2282ce90bd-a47c-480a-a2e6-1cc29b6a11f7%22%2c%22Oid%22%3a%228d782135-5607-4373-8e56-0281ea6cb29b%22%7d
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zájemců o informace o nové revizi Mezinárodní klasifi-
kace nemocí. Pokud se Vám čas konání semináře ne-
hodí, prezentace z této akce budou následně zpřístup-
něny na webu ÚZIS. 

Další stručné zprávy 

Publikace Zemřelí 2020 poskytuje informace o úmrtích 
a úmrtnosti tříděné podle území, věku, pohlaví a příčin 
smrti. Poskytuje informace o úmrtích a úmrtnosti tří-
děné podle území, věku, pohlaví a příčin smrti. Obsa-
huje jak absolutní, tak relativní ukazatele úmrtnosti, 
včetně ukazatele standardizované úmrtnosti (počíta-
ného za použití evropského standardu), prezentuje 
mimo jiné i vývojové trendy v úmrtnosti a vybraná me-
zinárodní srovnání. 

Průběžné výsledky statistických šetření o platech a 
mzdách v resortu zdravotnictví za období 2020 až 1. 
čtvrtletí 2021 byly shrnuty do zprávy, která popisuje 
průběžné výsledky statistických šetření ÚZIS ČR zamě-
řených na kapacity a odměňování zdravotnických pra-
covníků v různých segmentech lůžkové péče.  

Na měsíc září připadlo hned několik významných dnů, 
či rovnou celý kalendářní měsíc, v oblasti zdravotnictví 
a nemocí. K vybraným událostem byly na webových 
stránkách ÚZIS ČR vytvořeny speciální příspěvky shr-
nující současnou situaci v Česku. Jednalo se o Světový 
den boje s leukémií, Mezinárodní měsíc boje s rakovi-
nou prostaty, Mezinárodní měsíc boje s rakovinou 
štítné žlázy, Světový den boje s lymfomy, Český den 
boje proti rakovině. 

 

 
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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