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Téma: Využití sdílených 
informací z revizní činnosti 
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Základní otázka

Mají zdravotnická zařízení, resp. jejich 
kodéři nárok znát výsledky revizních 

procesů v jiných zdravotnických 
zařízeních?
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Spravedlnost a předvídatelnost výsledku procesu 

Spravedlnost – jeden ze základních předpokladů pro 
„dobré uspořádání lidských vztahů“

Spravedlnost procesu (m.j.):
• stejné zacházení se všemi
• rozhodovat stejné případy stejně a odlišné odlišně

Objektivní právo má být dlouhodobě stabilní, jednotné, 
pokud možno jednoduché a předvídatelné.
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Zajištění předvídatelnosti výsledku procesu

•M.j. založeno na 
• znalosti (dostupnosti) předchozích rozhodnutí 
• dodržení principu, že stejné případy budou posouzeny 

stejně

•Pojem „precedens“ (také „precedent“) znamená 
• předchozí (dřívější) obdobný případ
• rozhodnutí soudu, případně správního úřadu v podobné 

věci (tzv. („precedenční rozhodnutí“)
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Exkurze do legislativního prostředí (1)

Soudní precedens je uznáván jako formálně závazný 
pramen práva 

• v angloamerickém typu právní kultury („judge made law“) 
• a v mezinárodním právu. 

•V kontinentálním typu právní kultury rozhodnutí 
vyšších soudů nejsou formálně obecně závazná a 
vymahatelná, ale klíčová rozhodnutí (judikáty) mají 
kvaziprecedenční význam.
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Exkurze do legislativního prostředí (2)

Občanský zákoník v § 13 : 

„Každý, kdo se domáhá právní ochrany, může důvodně
očekávat, že jeho právní případ bude rozhodnut
obdobně jako jiný právní případ, který již byl rozhodnut
a který se s jeho právním případem shoduje v
podstatných znacích; byl-li právní případ rozhodnut
jinak, má každý, kdo se domáhá právní ochrany, právo
na přesvědčivé vysvětlení důvodu této odchylky.“
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Exkurze do legislativního prostředí (3)
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Česko - nejvýznamnější rozhodnutí jsou publikovány ve Sbírce 
soudních rozhodnutí a stanovisek



Idea „Sbírky revizních rozhodnutí a stanovisek“ (1)

Cíle:

1. Zlepšit předvídatelnost revizních procesů

2. Přispět ke sjednocení revizní praxe různých ZP a 
různých revizních lékařů

3. Upozornit na pravidly nedostatečně ošetřené oblasti 
kódování
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Idea „Sbírky revizních rozhodnutí a stanovisek“(2)

Další aspekty:

• Je projekt žádaný?
• podle průzkumu – ve ZZ je žádaný

• Budou ZZ ochotna přispět?
• podle průzkumu – ano, ale spíše anonymně

• Jaká jsou rizika?
• nestabilita prostředí (měnící se pravidla)
• nepochopení záměru
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Idea „Sbírky revizních rozhodnutí a stanovisek“(3)

Provedení:

1. Start pomocí dotazníku-1 a dotazníku-2

2. Připojení informací o výsledku revizí k příslušným 
kódům do PVD

3. Organizace sběru a zveřejnění informací o revizích

4. „Vytěžení“ témat pro další diskuze a pro kultivaci 
pravidel
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Výsledky dotazníkové akce-1

• Zveřejňování revizních rozhodnutí a stanovisek má 
vysokou podporu dotazovaných

•Ochota poskytovat vlastní údaje je vysoká

•Ochota nechat zveřejňovat údaje o subjektu je méně 
než 50%
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Dotazníková akce-2; struktura informace
Zdravotní pojišťovna:

Rok revize:

Revidovaný rok:

Revidovaná oblast:

Nález:

Akceptace nálezu:  (ANO/NE)

V případě nesouhlasu s nálezem byl problém v:

Komentář:

Pokud lze, přiřaďte konkrétní kód MKN-10::

Zaznamenali jste rozdíly ve výkladu pravidel různými ZP?:

Jde o oblast, která by měla být lépe upravena pravidly, nebo jiným opatřením?:

Kontaktní emailová adresa:

Název nemocnice:

Souhlasím se zpracováním údajů (např. publikování v PVD): 13



Problém s VDG (případně revize bez problému)
Z53-Osoby‚ ..za účelem určitých výkonů (procedur)‚ které však nebyly provedeny BEZCC

K77.0*-Onemocnění jater při infekčních a parazitárních nemocech CC

I80.1-Flebitida a tromboflebitida femorální žíly CC

K76.9-Hepatorenální syndrom CC

O36.0 - Péče o matku pro izoimunizaci Rh CC

P92.8-Jiné problémy s krmením u novorozence CC

T81.0-Krvácení a hematom komplikující výkon nezařazené jinde CC

(D70-Agranulocytóza) MCC

(L89.2-Dekubitální vřed III. stupně) MCC

I26.9-Plicní embolie bez akutního cor pulmonale MCC

I46.9-Srdeční zástava NS MCC

(I63-Mozkový infarkt) MCC

J18.0-Bronchopneumonie NS MCC

(J90-Pohrudniční výpotek nezařazený jinde) MCC

(J91*-Pohrudniční výpotek při stavech zařazených jinde) MCC

K66.1-Hemoperitoneum MCC

Z29.0-Izolace MCC 14



Problém s VDG ve vztahu k HDG

O43.2-Chorobně adherující placenta BEZCC

O44.0-Placenta praevia bez krvácení CC

O84.0-Spontánní porod všech plodů při vícečetném těh.  BEZCC

S06.00-Otřes mozku (bez otevřené rány) CC

15



Problém s HDG

F432-Poruchy přizpůsobení

O82.0-Plánovaný císařský řez

O82.1-Neodkladný (krizový) císařský řez

O84.2-Porod všech plodů císařským řezem při vícečetném těhotenství

Z30.2-Sterilizace
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Diskuse k užitečnosti „sbírky revizních nálezů“
a ke způsobu provedení (1)
Co je kritériem pro odeslání informace (a zařazení do sbírky)?

Návrh:

1. Kodér usoudí, že informace je užitečná pro jiné kodéry

2. Situace se týká kódování (tedy např. nikoliv uznání jednodenní 
hospitalizace)

3. Situace se může vztahovat také k uznání klinické diagnózy (což je 
věc lékaře, ale kodéra to také zajímá)

4. Situace je relativně snadno popsatelná (souvisí s bodem 1)
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Diskuse k užitečnosti „sbírky revizních nálezů“
a ke způsobu provedení (2)

•Nutnost „čistit“ sbírku (?) Pokud se změní pravidlo, může 
se informace stát nezajímavou (irelevantní)

Čemu sbírka neslouží?

•Není to prostor pro „boj“ se ZP

•Není to poradna
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Diskuse k užitečnosti „sbírky revizních nálezů“
a ke způsobu provedení (3)

Bez vašeho zájmu a vaší spolupráce bude systém 
neživotný.

Vaše náměty (nyní nebo později) jsou důležité.
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Praktická ukázka v PVD
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Po kliknutí se zobrazí seznam všech příspěvků
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Rok revize
Revidovaný rok
ZP
Počet revidovaných případů
Počet neuznaných případů
Stanovisko revize
Akceptace ze strany ZZ

Ukázka možné struktury informace a umístění ke kódu
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Rok revize
Revidovaný rok
ZP
Počet revidovaných případů
Počet neuznaných případů
Stanovisko revize
Akceptace ze strany ZZ
Komentář ZZ

Ukázka možné struktury informace a umístění ke kódu



Jiné otázky a další diskuse
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