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Mezinárodní statistická klasifikace nemocí 
a přidružených zdravotních problémů

• Klasifikace vycházející z principů seznamů příčin 
úmrtnosti poloviny 19. století, od začátku 20. 
století vyvíjená Mezinárodním statistickým 
institutem, od roku 1949 Světovou zdravotnickou 
organizací (WHO)

• Aktuálně platná 10. „decenální“ revize, obsahující 
cca 16.000 jednotek (kódů) onemocnění, resp. 
jejich příčin

MKN-10



MKN-10

Příklad kódu Tabelárního seznamu

Kód a název položky

Výpis zahrnutých termínů
„patří sem“

Vyloučený termín „nepatří sem“ 
s odkazem (kódem)

Dodatečná část čtyřmístného 
kódu a název položky



Struktura klasifikace MKN-10

MKN-10 (knižní vydání) má 3 svazky/díly:

1. Tabelární seznam
Obsahuje jednotlivé třídy klasifikace rozdělené do kapitol, bloků položek, 

třímístných položek a čtyřmístných podpoložek. U těchto položek obsahuje definice 
(takřka výhradně pouze u kapitoly Poruchy duševní a poruchy chování) a zahrnuté, či 
vyloučené termíny (patří sem/nepatří sem).

Tabelární seznam obsahuje Zvláštní tabelační seznamy a Definice, 
mezinárodní vydání seznamů kódů morfologie novotvarů (jinak součástí MKN-O).

2. Instrukční příručku
Obsahuje popis sytému MKN-10 a obecná pravidla pro jeho používání.

3. Abecední seznam
Obsahuje co nejkomplexnější seznam klinických termínů s odkazem na 

položku tabelárního seznamu (kód), která termín kóduje



Historie použití v ČR 
1992 – překlad a první 
vydání
Všechny 3 svazky + 
kapesní vydání (modrá)

Používání pro 
vykazování do NZIS 

(ÚZIS ČR) od roku 1994

2008 – aktualizace 
(druhá verze)
Pouze tabelární seznam 
a abecední seznam 
(zelená)

Platnost aktualizované 
verze od 1. 1. 2009

Další aktualizace (2012, 2013, 2014) 
pouze v elektronické podobě



Organizační schéma použití MKN-10 v ČR

ÚZIS ČR Překlad, aktualizace, vytvoření 
elektronických verzí

Publikace el. verzí

DASTA MZ ČR

Číselník JDG4

Poskytovatelé 
zdravotních 
služeb

VYKAZOVÁNÍ NZIS

VYKAZOVÁNÍ ZP

VYKAZOVÁNÍ LPZ

VYKAZOVÁNÍ PRACOVNÍ 
NESCHOPNOSTI

POSUZOVÁNÍ INVALIDITY



Problémy použití elektronické verze 
(číselníky)

KOD NAZ

A00 Cholera
A000 Cholera, původce: Vibrio cholerae 01, biotyp cholerae
A001 Cholera, původce: Vibrio cholerae 01, biotyp el Tor
A009 Cholera NS
A01 Břišní tyfus a paratyfus
A010 Břišní tyfus
A011 Paratyfus A
A012 Paratyfus B
A013 Paratyfus C
A014 Paratyfus NS
A02 Jiné infekce způsobené salmonelami
A020 Salmonelová enteritis
A021 Salmonelová sepse
A022 Salmonelové infekce lokalizované
A028 Jiné určené infekce salmonelami
A029 Infekce salmonelami NS

Co všechno chybí:
- názvy, definice a pravidla kapitol
- pravidla, „patří sem“ a „nepatří sem“ 

podmínky + křížové odkazy
- křížové odkazy duální klasifikace */+
- synonyma
- doplňkové klasifikace (případně řešeny 

jako rozpad na další pozici kódu)
- zcela chybí informace z Abecedního 

seznamu
- …



Portál MKN-10 – procházení tabelárním seznamem

http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html

http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html


Portál ICD-10 – WHO
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#!/X

http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2016/en#!/X


E-learning ICD WHO
http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10training/

http://apps.who.int/classifications/apps/icd/icd10training/


Kroky k podpoře používání MKN-10
ÚZIS ČR

 Zveřejnění podrobné elektronické strukturované verze ve formátu 
XML (resp. ClaML - ISO 13120:2013 Health informatics -- Syntax to 
represent the content of healthcare classification systems --
Classification Markup Language)

- Jazyková revize MKN-10 (probíhá), prfavidelná revize a doplnění 
abecedního seznamu jako kontrolovaného slovníku zdravotnictví

- Pravidelná aktualizace, zveřejňování doplňujícíh podkladů a 
informací

- Překlad webového e-learningového kurzu ICD-10 Training Tool
(probíhá)

- Příprava nového webového interaktivního nástroje pro procházení 
termíny tabelárního i abecedního seznamu (portálu)



Shrnutí

MKN(-10) se dlouhodobě vyvíjí, její správa je kontinuální proces (aktualizace, 
distribuce, vzdělávání)

Použití pouze „číselníků“ přispívá k nedostatkům a chybám kódování pro 
různé účely (mortalita vs. Morbidita)

Cílem je široká podpora uživatelů MKN-10 a rozšíření možností v 
elektronickém zdravotním záznamu

Na obzoru MKN-11

Děkuji za pozornost!
http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/mkn-mezinarodni-statisticka-
klasifikace-nemoci-pridruzenych-zdravotnich-problemu
http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html
http://www.uzis.cz/zpravy/aktualni-verze-mkn-10-cr

http://www.uzis.cz/katalog/klasifikace/mkn-mezinarodni-statisticka-klasifikace-nemoci-pridruzenych-zdravotnich-problemu
http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html
http://www.uzis.cz/zpravy/aktualni-verze-mkn-10-cr

