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Editorial 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
ani přes léto nezahálí jak ÚZIS, taky tým Národního 
centra pro medicínské nomenklatury a klasifikace. Při-
pravujeme především podzimní odborné akce, na ně-
které z nich zveme na řádcích níže. Postupně nabíhá 
objem do českých verzí převáděných standardů, čes-
kou podobu má už více než polovina termínů MKN-11. 
Do příštího newsletteru připravujeme stálou rubriku, 
která představí vždy jednu ze spravovaných klasifi-
kací/terminologií podrobněji. A ještě jednu rubriku 
speciálně pro kodéry. Doufám, že jsme Vás navnadili. 
 
Klidný zbytek léta. 
 
za Oddělení klinických klasifikací DRG/Národní cen-
trum pro medicínské nomenklatury a klasifikace  
Miroslav Zvolský 
 

Vzácná onemocnění mluví česky 

Jak již bylo zmí-
něno v předcho-
zím čísle newslet-

teru, Mezinárodní konsorcium Orphanet nedávno 
spustilo českou verzi portálu o vzácných onemocně-
ních. Tento úspěch zaznamenala i některá média, 
z nichž jedno věnovalo problematice vzácných one-
mocněních celý blok v hlavním vysílacím čase, na 

podrobný záznam se můžete podívat na portále ČT24. 
Nejnověji se tématu věnoval také pořad Káva o čtvrté 
na ČRo 2. 

Rozšíření používání portálu Orphanet sebou přináší 
snahu o rozšíření českého obsahu a do konce roku 
2021 NCMNK připravuje zahájit české překlady ency-
klopedické části databáze vzácných onemocnění. Pře-
devším by ale měly být postupně doplňovány kontakty 
na expertní centra v České republice. Pokud Vás na-
padá, který český obsah by měl být doplněn, pište na 
rd-code@uzis.cz.  

Celé znění tiskové zprávy a bližší informace o projektu 
jsou dostupné na webových stránkách ÚZIS ČR.  

Konference DRG Restart 2021 

Dovolujeme si Vás pozvat 
na Konferenci DRG Re-
start 2021, která pro-
běhne ve dnech 14.-15. 
září 2021 v Kongresovém 
centru v Praze. Pro regis-

traci využijte webové stránky projektu DRG restart, 
kde je zveřejněn také program konference.  
 
Po roční pauze bude DRG Restart konference vítaným 
setkáním zdravotnických profesionálů, kteří se od 
ledna 2021 potkávají s vykazováním akutní lůžkové 
péče plně podle metodik systému CZ-DRG 3.0.  

Pravidla pro pravidla kódování 

Jednou z každoročně aktualizovaných metodik sys-
tému CZ-DRG jsou Pravidla kódování diagnóz. Po-
stupně narůstající obsah dokumentu (návrh pro verzi 
4.0 pro rok 2022 má 75 stran) zvyšuje potřebu organi-
zace a pravidel dalšího rozšiřování a rozvoje. ÚZIS ČR 
proto připravil Metodiku tvorby speciálních pravidel 
kódování pro CZ-DRG a publikoval ji na adrese 
https://www.uzis.cz/cz-drg#pravidla-kodovani. 
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MKN-10 aktualizace pro rok 2022  

Rok 2022 přinese několik nových kódů české verze Me-
zinárodní klasifikace nemocí. Pro potřeby rozšířeného 
sběru dat se plánují národně specifická rozšíření na pá-
tém místě pro akutní selhání ledvin (dle klasifikace 
AKI), pětimístné kódy pro Závažnost deficitu u cévní 
mozkové příhody dle NIHSS a dva nové mezinárodně 
platné kódy související s očkováním proti COVID-19. 
Kompletní návrh změn pro rok 2022 je k dispozici na 
webu k MKN-10. 

Konference PREVON 2021 

Již čtvrtý ročník konference PREVON se bude v letoš-
ním roce konat ve dnech 22. až 23. září a zaměří se na 
současnost a budoucnost screeningových programů 
v ČR. 

 

První den se bude diskutovat o zavedení populačního 
pilotního programu screeningu spinální svalové atrofie 
(SMA) a těžké kombinované imunodeficience (SCID) u 
novorozenců. Na druhý den bude věnován budoucím 
výzvám v oblasti populačního screeningu nádorů v ČR 
a s nimi spojenými inovacemi a zlepšováním kvality 
sběru dat.  

Konference je určena 
nejen lékařům a věd-
cům, ale také odbor-

níků na zdravotní péči. V případě zájmu se můžete re-
gistrovat na https://prevon.uzis.cz/index.php?pg=re-
gistrace.  

Tisková konference ČSÚ a ÚZIS ČR: 
COVID-19 byl vloni druhou nejčastě-
jší příčinou úmrtí v ČR 

Dne 30. června 2021 proběhla tisková konference tý-
kající se nejčastějších příčin úmrtí v Česku. I na základě 
výstupů z podrobné analýzy případů úmrtí v souvis-
losti s COVID-19, kterou zpracovali odborníci ÚZIS ČR a 
expertní lékaři, vytvořil ČSÚ oficiální statistiku příčin 
smrti v ČR za rok 2020. Jedním z výstupů této statistiky 
je, že v roce 2020 byl COVID-19 druhou nejčastější pří-
činou úmrtí. Plné znění tiskové zprávy a zpracované 
prezentace jsou k dispozici na webových stránkách 
ČSÚ.  

Obrázek: Podíl úmrtí na danou příčinu smrti ze všech 
úmrtí, 2020 

 

Zdroj: ČSÚ, Tisková zpráva: Příčiny smrti v roce 2020 

Červenec – měsíc zhoubných novo-
tvarů kosti, kloubu a chrupavky 

Shrnutí základních informací o příčinách vzniku a záko-
nitostí výskytu zhoubných novotvarů kosti, kloubu a 
chrupavky je již tradičně zveřejňováno v měsíci čer-
venci, stejně tak je tomu i pro letošní rok. Statistické 
shrnutí za tyto novotvary je dostupné na 
https://www.uzis.cz/index.php?pg=aktua-
lity&aid=8507. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Acute_kidney_injury
https://en.wikipedia.org/wiki/Acute_kidney_injury
https://www.ninds.nih.gov/Disorders/Patient-Caregiver-Education/Preventing-Stroke/Stroke-Scales-and-Related-Information
https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--klasifikace--mezinarodni-klasifikace-nemoci#publikace
https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--klasifikace--mezinarodni-klasifikace-nemoci#publikace
https://prevon.uzis.cz/
https://prevon.uzis.cz/index.php?pg=registrace
https://prevon.uzis.cz/index.php?pg=registrace
https://www.czso.cz/csu/czso/covid-19-byl-vloni-druhou-nejcastejsi-pricinou-smrti
https://www.czso.cz/csu/czso/covid-19-byl-vloni-druhou-nejcastejsi-pricinou-smrti
https://www.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=8507
https://www.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=8507
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Školení Kódování vzácných onemoc-
nění pomocí ORPHAcodes 

V rámci projektu RD-CODE a Národního centra pro 
medicínské nomenklatury a klasifikace (NCMNK), byla 
uspořádána interní školení Kódování vzácných one-
mocnění pomocí ORPHA kódů. 

První školení se konalo 2. 6. 2021 vzdálenou formou a 
bylo, pod vedením paní profesorky Doležalové, určeno 
kodérům z VFN Praha. Druhý seminář připadl na 
30. 6. 2021. a konal se ve FN Brno.  

Obě školení byla rozdělena do teoretické a praktické 
části, ve které byla, mimo jiné, možnost si zkusit zadat 
cvičné hlášení vzácných onemocnění za pomocí 
ORPHA kódů.  

Pro více informací navštivte webové stránky shrnující 
informace o školeních a projektu RD-CODE nebo on-
line školení Orphanetu a ORPHA kódů.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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