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„Pane, tým k zajištění správného kódování MKN-10 nastupuje*“

* Vtip se vztahoval k přechodu z na MKN-10 (ICD-10 CM) v U.S. v roce 2016

Zajištění 
správného 
kódování 
(procesů a 
výsledků) 
představuje „běh 
na dlouho trať“ 
ve všech zemích.



Role, procesy a odpovědnosti ve vztahu ke kódování 
v systému DRG 1/3
Principy:

• Procesy kódování by měly být popsané (ve standardu 
nemocnice)

• Role by měly být popsané

• Odpovědnost za dílčí činnosti by měla být jednoznačná a 
známá

• Procesy a výstupy by měly být kontrolovatelné 



Role, procesy a odpovědnosti ve vztahu ke kódování 
v systému DRG 2/3

V  interních směrnicích nemocnic obvykle

- procesy jsou popsané nepřesně

- odpovědnost za procesy a výstupy není jasně stanovena

- a/nebo je stanovena, ale realita tomu neodpovídá



Role, procesy a odpovědnosti ve vztahu ke kódování 
v systému DRG 3/3
Řešení

• Situace je jednoznačná, pokud kódují pouze lékaři

• Situace je celkem jednoznačná, pokud kódují pouze profesionální 
kodéři

• pokud se správně stanoví rozhraní odpovědností, tedy
• odpovědnost za klinickou diagnózu („opravdovou diagnózu“) má lékař

• odpovědnost za volbu kódu má kodér

• Situace je bývá velmi nejednoznačná, pokud kódují lékaři i 
administrativní pracovníci



Konceptuální model - základ nastavení odpovědností 1/3

• Základem pro logické a jednoznačné nastavení procesů a odpovědností 
je 

• rozlišení zaznamenávaných informací na
• klinické informace

• administrativní informace

• přijetí předpokladu, že zakódovaná klinická informace se stává 
administrativní informací

• to platí pro klasifikace a číselníky, které byly vytvořeny pro administrativní 
účely, např. pro MKN-10 a Seznam výkonů; klinici spolu jejich prostřednictvím 
nekomunikují

• to neplatí pro klasifikace a číselníky, které byly vytvořeny pro klinické účely 
(klasifikace nádorů)



Konceptuální model - základ nastavení odpovědností 2/3



Konceptuální model - základ nastavení odpovědností  3/3

Pokud platí tento koncept (je třeba říci, že ne všichni s ním souhlasí),

pak 

1. je mnohem jednodušší jednoznačně nastavit procesy a 
odpovědnosti v případě, že na kódování se podílejí (pouze) 
administrativní pracovníci

2. je zřejmé, že kódy a číselníkové názvy kódů MKN-10 a výkonů 
nepatří do závěrečné zprávy



Kódy a číselníkové texty (MKN-10 a Seznamu) 1/3

1. Kódy v závěrečné zprávě být nemusejí

2. (Doporučujeme, aby v tištěné zprávě kódy MKN-10 
a kódy Seznamu nebyly)

3. Číselníkové texty jsou ve zprávě matoucí a určitě by 
neměly být v závěrečné zprávě hospitalizace



Kódy a číselníkové texty (MKN-10 a Seznamu) 2/3

• Číselníkové texty jsou ve zprávách málo informativní 
nebo matoucí, ale stále se ve zprávách vyskytují:

Příklad ze závěrečné zprávy:



Kódy a číselníkové texty (MKN-10 a Seznamu) 3/3

• Číselníkové texty jsou ve zprávách málo informativní 
nebo matoucí, ale stále se ve zprávách vyskytují:

Příklad ze závěrečné zprávy:

Provedená operace:
63573 -HYSTEREKTOMIE ABDOMINÁLNÍ NEBO VAGINÁLNÍ S NEBO BEZ 

ADNEXEKTOMIE



Terminologie klinická a terminologie klasifikací  1/2

• Terminologie klasifikací se může lišit od terminologie 
klinické

• Terminologie klasifikace (např. MKN-10) není závazná, 
a často ani není vhodná pro klinické pracovníky v 
„klinických“ textech.

• Dilema moderních klasifikací
• do jaké míry mají respektovat „zaběhnuté“  klinické 

terminologii?
• do jaké míry je mají naopak ignorovat a vytvořit si vlastní 

definice pojmů? 



Terminologie klinická a terminologie klasifikací  2/2

• Čím více je klasifikace výkonu vědecká (přesná, univerzální), 
tím více se bude lišit od historicky zažité terminologie 
klinické 

• Je jasný trend vytvořit pro klasifikace vlastní (přesnou, 
jednoznačnou a současně univerzální) terminologii.

Příklad: ICD-10 PCS (používá: US, Španělsko, Belgie)

- klasifikace nezná císařský řez; „císařský řez“ je „extrakce 
produktu početí otevřenou cestou“



„Chlapče, dříve to byl zvrtnutý 
kotník, ale teď je to kompletní 
ireversibilní selhání skeletu.“ 

Moderní klasifikace (diagnóz 
a zejména výkonů) se vzdalují 
klasické klinické terminologii.



Císařský řez v ICD-10 PCS



Kolostomie (vzestup. tračník) v ICD-10 PCS



Nový seznam výkonů pro hospitalizace v ČR (?)

Projekt DRG Restart vytváří velmi podobný systém vykazování 
výkonů („procedur“). 

Ten

• nevyžaduje složité procesy pro zavedení nového kódu do 
číselníku

• je (jak se ukazuje) ale často špatně chápán lékaři

• vytváří další příležitost pro uplatnění profesionálních kodérů

• vytváří nové možnosti pro statistiky a analýzy

• (pokud můžete, podporujte ho)
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Koncept „zóny nejistoty“

Kodér

Revizní 
lékař



Kodérský manuál (KM) – principy (pozitivní vymezení)

1. KM je především souhrn pravidel („směrnic“)
• Mimo pravidla může KM obsahovat výklad vybraných pojmů, 

ustanovovat co jsou synonyma apod.

• Mimo pravidla může KM obsahovat ilustrativní příklady

2. Cíle KM jsou dva
a) Nahradit v obecné rovině Instrukční příručku

b) Dát návod ke kódování všude tam, kde je v praxi nějaký problém, 
který není způsoben malou erudicí kodéra

3. Důsledkem implementace KM je zúžení šedé zóny (menší 
počet sporů atd.)



Kodérský manuál (KM) – zaměření na praktické problémy
Pokud se erudovaní kodéři nemohou shodnout na správném 
řešení, pak je obvykle vhodné pravidlo vytvořit.

Hlavní pozornost je potřebné zaměřit na identifikaci problémů 
v kódování a zodpovězení otázek

1. Není problém způsoben chybným způsobem psaní zprávy a dg 
souhrnu?

2. Není problém způsoben neznalostí správných postupů kódování?
3. Není problém pouze komplikovaností hledání?
4. Není problém způsoben vědomým upcodingem? A nezmizí 

problém snížením stupně CC u diagnózy?

Pokud je odpověď na některou otázku ano, pak obvykle není 
vhodné vytvářet nové pravidlo.



Jak formulovat pravidla v KM?
Lze se přiučit od pravidel, podle kterých se píší zákony.

Např. není vhodné zbytečně rozšiřovat okruh používaných pojmů. 
Pokud se už jednou vymezila HDG a VDG (viz příslušná pravidla), je 
otázka, zda je vhodné dále rozšiřovat okruh používaných pojmů o:

• „řešit“?

• „zabývat se“?

• „těžiště péče“?



Kodérský manuál (KM) – principy (negativní vymezení)

1. KM není výkladem medicíny pro kodéry
• nicméně může vysvětlovat některé neustálené pojmy

2. KM není primárně učebnicí kódování
• (učebnice postupuje od jednoduchého ke složitějšímu atd.)

• nicméně může být použit při výuce

3. KM není vymýšlením „pravidla“ (a příkladu) ke skoro každé 
položce MKN-10, bez ohledu na to, zda v dané oblasti je 
reálný kodérský problém, či ne.



Diskuse


