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Nově jsou v PVD také „DRG informace“ pro CZ-DRG, a to: 

■ údaje o severity diagnóz, 

■ pravidla kódování s příklady,   

■ odkazy na liště. Konkrétně: 

■ tabulka – DRG markery (excel) 

■ pravidla pro DRG markery (pdf) 

■ přehled kritických výkonů CZ-DRG (excel) 

■ pravidla kódování diagnóz (pdf)  

■ pravidla pro kódování COVID-19 (pdf) 

■ vazba kritických výkonů a bází CZ-DRG (excel) 

Zapracována je poslední aktualizace ze dne 18. 12. 2020 verze CZ-DRG 3.0, revize 1 (platná od 

1. 1. 2021). 

Protože v roce 2021 je nutné kódovat i případy ukončené v r. 2020, zůstávají dostupně všechny 

informace relevantní pro IR-DRG, a to v uspořádání, na které jste zvyklí. 

Aktualizace Aplikace PVD 

Zapracování CZ-DRG 

Systém IR-DRG nebo CZ-DRG volte pomocí přepínacího tlačítka.  

Na jedné straně vždy uvidíte informace pouze z jednoho systému. 

Při kódování konkrétního pacienta začněte vždy volbou systému IR-DRG nebo CZ-DRG. Pomocí 

přepínacího tlačítka se tak změní všechny příslušná pravidla, údaje o severity diagnóz i odkazy 

na liště. 

Samotný systém MKN-10 je zobrazen shodně. Pokud vás tedy v daný moment nezajímají DRG 

informace, ale pouze hledáte kód MKN-10 pro určitý stav, je jedno jaký systém zvolíte. 

Volba IR-DRG 

Volba CZ-DRG 

Jak asi sami vidíte, se zapracováním CZ-DRG došlo k určitým změnám: 

■ nejsou uvedeny příklady a doporučení tzv. Kodérského manuálu 

■ byl vyřazen algoritmus „hledat strukturálně“ (protože ztratil uplatnění po zavedení efektiv-

nějšího „hledání shora“ 

■ byl vyřazen algoritmus „hledat kdekoliv“ (protože byl minimálně využíván a pro většinu uži-

vatelů byl spíše matoucí) 

■ bylo vyřazeno tzv. pokročilé vyhledávání (ze stejných důvodů) 

Nadále platí, že velmi uvítáme všechny vaše připomínky k současnému 

uspořádání PVD a také podněty pro další zlepšování. Přitom připomínky 

nemusí být jenom kritické; zajímá nás a pochopitelně potěší, když se 

dozvíme, že se vám s PVD dobře pracuje. 
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