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Editorial 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
doufáme, že jste si užili klidné léto. Po prázdninové pře-
stávce si Vám opět dovolujeme zaslat některá důležitá 
oznámení. Hlavní témata tohoto čísla jsou dvě: pro-
dukty související s MKN-10 a pozvánky na konfe-
rence. 
 
Předchozí čísla Newsletteru můžete nalézt na webo-
vých stránkách projektu NCMNK. Pokud Vás zaujal, ne-
váhejte ho sdílet s dalšími zájemci. 
 
Oddělení klinických klasifikací/Národní centrum pro 
medicínské nomenklatury a klasifikace  
Miroslav Zvolský 

Nový portál MKN-10 

K 31. 8. 2020 bude ukončena webová prezentace ob-
sahu Tabelární části české verze MKN-10, která byla 
mnohými z Vás hojně využívána.  
 
Důstojnou náhradou za původní verzi bude nový por-
tál na snadno zapamatovatelné adrese 
 

http://mkn10.uzis.cz 
 
Pro rychlejší zobrazení Tabelární části bude užitečnější 
využít přímý odkaz http://mkn10.uzis.cz/prohlizec. 
 

Oproti původnímu řešení obsahuje nové funkcionality: 

- fulltextové vyhledávání v termínech Tabelární 

části i Abecedního seznamu (Kódovací nástroj), 

- zobrazení všech termínů Abecedního seznamu 
relevantních k označenému kódu 

- kontextové zobrazení pravidel, příkladů a od-
kazů na CZ-DRG webový klasifikátor, 

- rozšíření terminologie Abecedního seznamu 
o kompletní terminologii vzácných onemocnění 
ORPHAcodes. 
 

 
 
Do budoucna připravujeme ještě další vylepšení, 
především o mnoho snadnější fulltextové vyhledávání. 
Důležité pro integraci do klinických informačních 
systémů (uvítají především dodavatelé SW a experti na 
IT) bude chystané rozhraní API (Application 
Programming Interface). 
 
K vylepšení nového portálu můžete přispět i Vy. 
Podněty k jeho vylepšení, zpřehlednění, zjednodušení 
atd. zasílejte na naši e-mailovou adresu mkn@uzis.cz.  

Návrh aktualizace českého vydání 
MKN-10 pro rok 2021 

Světová zdravotnická organi-
zace Mezinárodní klasifikaci ne-
mocí v 10. revizi (MKN-10) prů-
běžně aktualizuje, přestože 
hlavní vývoj nyní směřuje k nové 
MKN-11. Poslední velké opravy 
MKN-10 proběhly s doporuče-
nou platností od 1. 1. 2019, ne 
však v české verzi. Změny 
v české MKN-10 byly donedávna 
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omezeny rigiditou IR-DRG grouperu pro vykazování 
akutní lůžkové péče a větší změny MKN-10 tak nebyly 
možné. Od roku 2021 by tento limit měl být překonán. 
Na základě této změny ÚZIS ČR připravil kumulativní 
aktualizaci české verze MKN-10 pro rok 2021. 
 

Hlavními změnami jsou:  

- 21 nových kódů, například pro regionální boles-
tivý syndrom, syndrom dráždivého tračníku nebo 
změny v členění hyperbilirubinémií, 

- 28 nových kódů vnějších příčin, 
- nový doplňkový kód k podrobnějšímu popisu sr-

dečního selhání, 
- zrušení platnosti 5 kódů – vesměs související se 

zavedením nových kódů výše, 
- změny v názvech (8) a popisech kódů (19), 
- 179 nových textů vymezujících zařazení do po-

ložky („patří sem“ a „nepatří sem“), 
- 39 odstraněných textů. 

 
Rozdílový soubor a strukturované podklady jsou zve-
řejněny na webové adrese https://www.uzis.cz/in-
dex.php?pg=record&id=8315. 
 
Upozorňujeme, že se do finálního schválení stále jedná 
o NÁVRH aktualizace, který by měl být v průběhu září 
potvrzen Sdělením ČSÚ. Přesto považujeme za důle-
žité zveřejnit tuto informaci (i ve formě návrhu) s do-
statečným časovým předstihem.  

Konference KlasifiKon 2020 

Pátý ročník KlasifiKonu proběhne 2. prosince 2020 
v sále Kongresového centra Hotelu Olšanka v Praze na 
Žižkově. Letošním hlavním tématem budou klasifikace 
a terminologie vzácných onemocnění, ale také sběry 
dat, které jsou těmito klasifikacemi vymezeny a dosud 
spíše omezeny, společně s ukázkami výstupů, které 
současné sběry dat umožňují.  
 
Identifikace vzácných onemocnění v MKN-10 je pro-
blematická, proto specializovaní klinici vedou boj za 
možnost jejich bližšího a přesného popisu například 
prostřednictvím ORPHAcodes. 
 
Čím jsou vzácná onemocnění tak specifická, že je po-
třeba se jim v tomto ohledu intenzivně věnovat? Kon-
krétní případy těchto onemocnění se vyskytují spíše 
raritně, jsou však spojeny s velkým objemem vysoce 

specializované zdravotní péče, a tedy i velkými finanč-
ními náklady. Jejich přesné určení a správné nasměro-
vání pacienta v systému je důležité pro včasné zahá-
jení léčby, efektivitu a výsledek léčby.  
 

Věříme, že se nám letos podaří konferenční sborník vy-
dat jako přílohu recenzovaného periodika, proto touto 
cestou vyzýváme zájemce o aktivní účast k registraci 
abstraktů v redakčním systému časopisu Lékař a tech-
nika a to do 15. 9. 2020. 
 
Předpokládáme, že i v letošním ročníku KlasifiKonu 
zbyde prostor pro přehledovou sekci věnovanou 
stavu, vývoji a implementaci všech klasifikačních a ter-
minologických systémů v ČR.  

Seminář Implementace klasifikač-
ních systémů 

Protože je letos hlavní část KlasifiKonu pouze jedno-
denní, zbyl prostor na uspořádání samostatného semi-
náře zaměřeného na číselníky a jejich implementaci 
v informačních systémech. Chtěli bychom, aby kolem 
číselníků a value setů vznikla intenzivní debata napříč 
pojišťovnami poskytovateli informačních systémů 
a poskytovateli zdravotních služeb za účasti ÚZIS ČR 
a dalších centrálních autorit.  
 
Stav, kdy se důležité terminologické komponenty pro 
zdravotnickou informatiku distribuují různými cestami 
(DASTA, rozhraní VZP, datová rozhraní registrů NZIS 
a další), a to často bez provázanosti, někdy rovněž 
s nedostačující metodickou podporou, nepovažujeme 
za ideální. Onou podporou je míněno třeba i vysvět-
lení, jak by například zadávání kódů MKN-10 mělo pro-
bíhat dle mezinárodně a národně uznávaných pravidel 
a jak k tomu nastavit informační systém.  
 
Zároveň nynější stav neposkytuje dostatečnou zpět-
nou vazbu a možnosti inovací a zvyšování efektivity 
v komunikaci ve zdravotnictví. Je tedy třeba 

https://www.uzis.cz/index.php?pg=record&id=8315
https://www.uzis.cz/index.php?pg=record&id=8315
https://klasifikon.uzis.cz/
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https://klasifikon.uzis.cz/cs/aktivni-ucast/
http://ciselniky.dasta.mzcr.cz/
https://www.vzp.cz/poskytovatele/ciselniky/mezinarodni-klasifikace-nemoci
https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--narodni-zdravotni-registry
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zintenzivnit dialog především s vývojáři SW. Věříme, že 
tento seminář věci napomůže. 
 
Seminář se bude konat v konferenčním centru Va-
vruška (Palác Charitas) dne 26. října 2020. Podrobnější 
informace naleznete na webu KlasifiKonu. Registrovat 
se lze průběžně na kontaktním e-mailu. Seminář bude 
šířen také on-line. 

Konference PREVON 2020 

V termínu 8. a 9. září 2020 proběhne v Kongresovém 
centru Praha již čtvrtý ročník konference PREVON za-
bývající se současným a budoucím screeningovým pro-
gramem v ČR. První den bude tematicky zaměřen na 
perspektivní programy časného záchytu onemocnění. 
Druhý den bude věnován populačnímu screeningu ná-
doru. Podrobnější program naleznete na webových 
stránkách konference https://prevon.uzis.cz/.  
 

 
 
Účast na konferenci je zdarma, je však nutné provést 
registraci předem. Zájemci se mohou do 31. 8. 2020 
přihlásit zde (v případě volných kapacit bude umož-
něna registrace na místě).  

Konference NZIS & ISIN Open 2020 

Ve dnech 10. a 11. 9. 2020 se pod záštitou ministra 
zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adama Vojtěcha, MHA 
uskuteční konference NZIS & ISIN Open 2020. Tento 
rok se bude konat již podruhé (první konference 

letošního roku se uskutečnila v květnu). Hlavním cílem 
této konference je představit data z Národního zdra-
votnického informačního systému. Na programu je 
dále přiblížení datové sady v souvislosti s onemocně-
ním COVID-19, analýza a následné hodnocení epidemi-
ologické situace, společně se stanovisky expertů v ob-
lasti intenzivní péče v České republice a identifikace 
hlavních odborných a organizačních problémů při po-
skytování zdravotní péče během vyhlášené epidemie.  

V programu druhého 
konferenčního dne po-
nechal programový vý-
bor prostor pro aktivní 
účast volně přihlášeným 
přednášejícím, kteří mo-
hou svůj příspěvek při-

hlásit do 1. září 2020 na adresu martin.ko-
menda@uzis.cz. Registrace pro ostatní účastníky je 
možná na adrese https://nzis-open.uzis.cz/ a to do 4. 
září 2020, kapacita je omezena na 100 účastníků.  

Průběh workshopu RD-CODE 

 
 
V 2. polovině června 2020 proběhl dvoudenní meziná-
rodní workshop k projektu RD-CODE, vzhledem k pan-
demické situaci byl částečně uskutečněn distanční for-
mou. 
 

Zástupci jednotli-
vých zemí zařaze-
ných do projektu 
(Česko, Rumun-
sko, Malta, Špa-
nělsko) přiblížili 
ostatním účastní-
kům konference, 
jak postupují při 

metodice kódování vzácných onemocnění, v čem vidí 
úskalí a slabiny při hodnocení případů pomocí ORPHA 
kódů, jaký rozsah má konkrétní země při zapojení do 
Evropských referenčních sítí (ERN) a jaké jsou jejich 
hlavní cíle v projektu RD-CODE. 
 
Součástí setkání byly i diskuse zainteresovaných osob 
nad jednotlivými tematickými okruhy a technická část 

https://klasifikon.uzis.cz/cs/seminar-iks/
https://klasifikon.uzis.cz/cs/seminar-iks/
https://prevon.uzis.cz/index.php?pg=program
https://prevon.uzis.cz/index.php?pg=program
https://prevon.uzis.cz/
https://prevon.uzis.cz/index.php
mailto:martin.komenda@uzis.cz
mailto:martin.komenda@uzis.cz
https://nzis-open.uzis.cz/
https://nzis-open.uzis.cz/
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zabývající se implementací dat do zdravotnických sys-
témů jednotlivých zemí.  

Spuštění Národního zdravotnického 
informačního portálu 

Pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR, připravily 
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 
Státní zdravotní ústav a Ústav zdravotnických infor-
mací a statistiky České republiky informační portál. 
Hlavním cílem tohoto portálu je poskytnout informace 
veřejnosti z různých oblastí českého zdravotnictví.  

 

Národní zdravotnický informační portál (NZIP) je struk-

turován do různých oblastí zájmu v rámci celého zdra-

votnictví a poskytované zdravotní péče. Součástí je, 

mimo jiné, přehledná mapa, rady a doporučení v růz-

ných životních situacích, ale také například poraden-

ství v oblasti prevence a zdravého životního stylu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nový webový prohlížeč dat Registru 
tuberkulózy 

 

V polovině letních prázdnin došlo ke spuštění nového 
webového prohlížeče dat Registru tuberkulózy. Prohlí-
žeč byl vytvořen především díky dlouhodobé spolu-
práci ÚZIS ČR, webového studia a garanta registru. In-
teraktivní prohlížeč dat o TBC naleznete na adrese 

https://tbc.uzis.cz/. Jedná se o nový nástroj, 

který umožňuje získat, jak odborné, tak i laické veřej-
nosti, informace onemocnění tuberkulózou. V sou-
časné době je zpřístupněn pro data od roku 2000 do 
roku 2019. 

 
 
 
 
 
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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