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Aplikace PVD 

Aktualizace MKN-10 

 Aplikace PVD je nyní upravena tak, aby „používala“ aktualizovanou verzi MKN-10 
platnou od 1. 1. 2018. Úpravy se týkaly všech tří oblastí (Tabelární část, Instrukční 
příručka, Abecední seznam) a lze tedy říci, že: 

„Aplikace PVD je momentálně kompletně aktualizovaná.“ 

 Úpravy nad Tabelární částí byly opravdu velmi náročné (díky, Honzo Hofmanne:-). 
Rozsahem se jedná o neuvěřitelných 38 616 kódů. Pokud snad najdete určité nesrovnalosti, 
dejte nám, prosím, vědět. 

 V souvislosti s aktualizací MKN-10 jste možná zaznamenali nesoulad mezi nově 
zavedenými kódy a platnou verzí grouperu DRG. 

Zrušené kódy: pro vykazování hospitalizační péče je lze používat do doby, než dojde k 
zapracování změn do klasifikace hospitalizačních případů. 
Nově přidané kódy: v roce 2018 není možné je použít pro vykazování hospitalizační péče; 
pokud přesto dojde k jejich vykázání, případ se může zařadit do chybové DRG skupiny 99990. 
Když se použijí nové kódy, tak je grouper nerozpozná (resp. považuje je za chybu, protože je 
stále nastavený na rok 2012-2017). Pokud budou na místě VDG, tak je asi bude ignorovat, 
pokud by se diagnóza vyskytla na místě HDG, tak grouper navrhne případ do chybové DRG. 
Uvažujeme tedy o tom, že by možná bylo přínosné tyto dg v rámci Aplikace PVD označit. 

Nový článek 

V prosinci loňského roku jsme Vás informovali o článku s názvem „Naučte svého lékaře 
psát souhrn diagnóz“ (1. díl), jehož autorem je Dr. Petr Tůma. Na našem webu si teď 
můžete přečíst i díl druhý. Věříme, že Vás pokračování obohatí stejně jako první část. 

Připravujeme 

Dále pro Vás připravujeme i další novinky, kterými jsou např. videoprezentace nebo 
webináře na zvolené téma. Komunikace při webinářích probíhá oběma směry a umožní tak 
zapojení účastníků do diskuse. O všem Vás budeme podrobněji informovat v rámci dalšího 
bulletinu nebo to bude uvedeno na stránkách MKN-kódování. 

https://mkn-kodovani.cz/naucte-sveho-lekare-psat-souhrn-diagnoz-1-dil/
https://mkn-kodovani.cz/naucte-sveho-lekare-psat-souhrn-diagnoz-1-dil/
https://mkn-kodovani.cz/naucte-sveho-lekare-psat-souhrn-diagnoz-2-dil/
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