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Aplikace PVD 

Aktualizace MKN-10 a Metodiky kódování diagnóz 

 V Aplikaci PVD byly zpracovány změny z aktualizované verze MKN-10 platné od 1. 1. 2020. 

 V PVD již nechybí ani kódy: U50 – U51 Kódy funkčního omezení a U58 – U69 Doplňkové kódy 

pro bližší určení vybraných stavů. 

 Od začátku ledna je v PVD aktuální verze Metodiky kódování diagnóz pro využití v IR-DRG. 

Navíc na liště v pravém horním rohu Aplikace PVD můžete nalézt: 

❖ Metodiku užití DRG markerů v systému IR-DRG 

❖ Číselník DRG markerů IR-DRG 

Aplikace PVD je tedy kompletně aktualizovaná pro rok 2020! 

 

CZ-DRG informace 

O zhodnocení aktuální situace týkající se přechodu ze současného systému IR-DRG na nový systém 
CZ-DRG jsme požádali revizního lékaře OZP, MUDr. Davida Kadaňku, který je zároveň členem Řídící 
rady pro implementaci CZ–DRG do resortu zdravotnictví. 
 
„Vážení uživatelé Aplikace PVD a příznivci systému DRG, 
v letošním roce bude ukončena platnost stávajícího systému IR-DRG, který bude od příštího roku 
nahrazen nově vyvinutým systémem CZ–DRG. V tomto měsíci proběhlo cestou Ministerstva 
zdravotnictví připomínkové řízení zdravotních pojišťoven a vypořádání připomínek pro metodické 
materiály verze 3.0, která bude platná v roce 2021. Oproti minulým létům se podařilo zdravotním 
pojišťovnám prosadit značnou část změn v metodikách, které byly ministerstvem akceptovány. 
Současně došlo ke zpřesnění metodik pro výpočet relativních vah. Dle sdělení pracovníků ÚZIS ČR je 
do budoucna plánováno tvořit metodiky (Pravidla kódování diagnóz) tak, že budou „ušity na míru“ 
těm diagnózám, které navyšují severitu hospitalizačních případů a jsou předmětem kontrol ze strany 
zdravotních pojišťoven. Obrátí se tím dosavadní situace, kdy pravidla byla tvořena až dodatečně, 
podle vykazovací praxe a z podnětu zdravotnických zařízení. Softwarový nástroj PVD tyto změny 
implementuje a bude je umět. 

Přeji Vám mnoho úspěchů při práci s Aplikací PVD a při kódování diagnóz.“ 
MUDr. David Kadaňka 

Úhradová vyhláška 2020 

Na přelomu měsíce ledna a února jsme pořádali Seminář Úhradová vyhláška 2020, kterého se někteří 

z Vás zúčastnili. Hlavní přednášející Ing. Jiří Noháček srozumitelně interpretoval aplikaci změn 

úhradové vyhlášky pro letošní rok v praxi. Zároveň se zaobíral praktickými dopady na financování 

hospitalizační a ambulantní péče.  

Jsme rádi, že se semináře zúčastnilo celkem 130 posluchačů z více než 60 subjektů. Článek o akci 

spolu s odbornou prezentací můžete najít na MKN-Kódování. 

http://pvd.i.cz/
https://mkn-kodovani.cz/seminar-uhradova-vyhlaska-2020/

