
   

Proč PVD neobsahuje informace o CZ-DRG? 

Aktualizaci CZ-DRG jsme měli připravenou ke spuštění již k 1. lednu 2021. Ne-
měli jsme ale schválení výjimky z licenčních podmínek CZ-DRG. O změnu licen-
čních podmínek umožňující právně bezproblémové zobrazování údajů o CZ-
DRG, jsme požádali oficiální cestou ÚZIS již na podzim roku 2020. Žádost byla a 
je projednávána na mnoha úrovních v ÚZIS i na Ministerstvu zdravotnictví. Přes 
opakovanou urgenci s poukazem na to, že uživatelé z řad nemocnic potřebují 
kódovat podle platných metodik, se nepodařilo proces urychlit. Nyní se nachází-
me před finálním schválením úpravy licenčních podmínek ze strany MZ ČR, a tak 
se na CZ-DRG v Aplikaci PVD již můžete brzy těšit. 

 

Bylo PVD aktualizováno k 1. lednu 2021? 

Ano, do Aplikace PVD byly zpracovány změny z aktualizované verze MKN-10 
platné od 1. 1. 2021 podle rozdílového souboru ÚZIS. 

 

Proč neproběhly každoroční „Semináře ke kódování diagnóz“ podob-
nou formou jako on-line „Seminář k úhradové vyhlášce“? 

Na začátku ledna jsme pro Vás uspořádali on-line Seminář Úhradová vyhláška 
2021, na kterém kolega, Ing. Jiří Noháček, interpretoval srozumitelnou formou 
(soudě podle ohlasů na seminář) aplikaci změn úhradové vyhlášky pro letošní 
rok v praxi. Nicméně je tento seminář svým zaměřením a typem trochu jiný 
nežli naše semináře ke kódování. Jde v něm zejména o prezentaci přehledu 
změn a vytvoření podkladů pro další využití v budoucnosti. Naopak u seminářů 
ke kódování byla vždy oceňována interaktivnost a přizpůsobení výkladu aktuál-
nímu složení účastníků. Tato očekávání lze on-line video formou naplnit jen stě-
ží. Semináře ke kódování jsme se v tuto chvíli rozhodli on-line formou nepořá-
dat. 

 

Počítá se do budoucna s organizací seminářů pro kodéry? 

S uspořádáním seminářů na téma kódování rozhodně počítáme, ale chtěli by-
chom je zajistit nejlépe prezenční formou. S ohledem na vývoj pandemie jsme 
však zdrženliví v konkrétním plánování a zatím spíše monitorujeme poptávku. 
Uvažujeme o případné variantě webináře pro konkrétní nemocnici jako možné 
on-line formě pro daný typ akce. Semináře či webináře by vedl, jako vždy, 
MUDr. Petr Tůma. 

Určitě nás zajímá i Váš názor v této věci 

 

Věříme, že Vás budeme brzy informovat o provedené aktualizaci PVD. 

„Na co se nás nejčastěji ptáte v poslední době“ 
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