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Novinka v Aplikaci PVD 

 Jak jsme již avizovali na Seminářích PVD, tak se skutečně stalo a na začátku října 

byla do Aplikace PVD přidána nová záložka s názvem Revize.  

Využití sdílených informací z revizní činnosti jako bonus pro kodéry ve smyslu: 

❖ Možnosti poučení se z výsledků revizního procesu. 

❖ Otevřeného prostoru pro další sdílení podobných informací. 

Charakteristika nové funkcionality 

❖ Zahrnuje 140 kódů diagnóz, které byly v minulosti předmětem revizí 

a u kterých existoval rozdílný výklad plátců a poskytovatelů. 

❖ Jedná se prozatím o pohled jedné zdravotní pojišťovny. 

Revizní nálezy zdravotních pojišťoven ilustrují přístup zdravotních pojišťoven k revizi příslušného 

kódu. Zveřejnění revizních nálezů slouží k lepší informovanosti kodérů a dalších uživatelů PVD o praxi 

revizí. Nejedná se tedy o další pravidla kódování. Nakolik se uživatelé PVD ztotožní s nálezy a jak 

je využijí, je ponecháno na jednotlivých uživatelích. 

U každé informace o revizním nálezu je uvedeno, kdo jí poskytl. Pokud informaci poskytla příslušná 

zdravotní pojišťovna, je uvedena jmenovitě, a současně je garantem správnosti informace. Pokud 

informaci poskytne nemocnice, resp. individuální kodér, nebude jmenovitě uveden. 

ICZ a.s. jako provozovatel Aplikace PVD garantuje pouze správnost převedení převzaté informace do 
PVD, kdy přijaté texty nejsou ze strany ICZ a.s. upravovány. ICZ a.s. negarantuje správnost výkladu 
pravidel kódování v revizních nálezech. 

Revizní nálezy zároveň mohou být předmětem diskuze. Na webu 

MKN-Kódování byla založena diskuzní linie s názvem Revizní nálezy, kde můžete 

diskutovat o tom, jaký přínos a využitelnost vidíte Vy, případně co Vás zaujalo.  

 

Podzimní semináře PVD 

Cyklus odborných Seminářů PVD s názvem „Kódování diagnóz – běh na dlouhou trať 

2019“ je u konce. Ještě jednou děkujeme všem, kteří se letošních seminářů 

zúčastnili. Zároveň děkujeme za vyplnění dotazníku.  

Kdo by měl zájem se dozvědět více o Semináři PVD anebo se podívat na odborné 

prezentace jednotlivých přednášejících, najdete je zde v článku. 

http://pvd.i.cz/
http://www.mkn-kodovani.cz/tema-4/
https://www.survio.com/survey/d/Q5N7J4C8J2N2A9A3N
https://mkn-kodovani.cz/seminar-kodovani-diagnoz-2019/

