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PRVÉ TÉMA

ONLINE „VÝUKOVÝ SERIÁL“ 

DIGITÁLNÍ KNIHOVNA ICZ 



Zpřístupnit každému, kdo to potřebuje 

informace ve formě krátkých, různě 

zaměřených videoprezentací 

zpracovaných specialisty na témata:

výukový seriál v digitální 

knihovně ICZ

MKN
CZ-DRG

kodérské oddělení

ZÁMĚR

O znalosti naše a zejména našich kolegů je dlouhodobě 

zájem. Semináře kódování a úhradová vyhláška se vždy 

naplní velmi rychle. Poptávka převyšuje naše možnosti.

Zájem o znalosti

Změny přichází poměrně dost rychle a turbolentně, čekat na 

seminář za půl roku je dost pozdě. Poslat vám jen nějaký 

„výcuc“, či se věci věnovat v buletinu není dostatečné.

Reakce na změny

Je občas náročné uspokojit požadovanou úroveň školení. 

Školení pro začátečníky unudí pokročilé. Je také problém v 

mixu úrovní mezi účastníky, či v zaměření účastníků..

Úroveň a zaměření

Není v našich silách poskytnout vám u vás v nemocnicích 

školení, konzultace a semináře v rozsahu a struktuře, které 

jsou požadovány a v termínech, které byste rádi.

Časové možnosti

kódování 

vyhláška
výkony



Témata

Otagování

PresentaceSdílení

Zpřístupnit každému, kdo to potřebuje 

informace ve formě krátkých, různě 

zaměřených videoprezentací 

zpracovaných specialisty na témata:

výukový seriál v digitální 

knihovně ICZ

MKN
CZ-DRG

kodérské oddělení

ZÁMĚR

kódování 

vyhláška
výkony

digitální 

knihovna

ICZ





Zpřístupnit každému, kdo to potřebuje 

informace ve formě krátkých, různě 

zaměřených videoprezentací 

zpracovaných specialisty na témata:

výukový seriál v digitální  

knihovně ICZ

Zajištění aktuálních informací ve vhodné a 

dostupné formě a pro praktické potřeby. Kdykoliv.
INFORMACE

Zajištění informací správné úrovně a zaměření 

podle požadavků uživatele.
ZAMĚŘENÍ

Možnost využití obsahu digitální knihovny jako 

školících materiálů pro nové zaměstnance.
ŠKOLENÍ

BENEFITY

MKN
CZ-DRG

kodérské oddělení

kódování 

vyhláška
výkony
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DRUHÉ TÉMA

AUTOMATICKÉ VYKAZOVÁNÍ NA 

ZÁKLADĚ ZPRACOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ 

DOKUMENTACE POMOCÍ AI



JAKO ALGORITMUS JSME POUŽILI LOGISTICKOU 

REGRESI – ZÁKLADNÍ ALGORITMUS AI.

UČILI JSME Z DAT STŘEDNÍ ČESKÉ NEMOCNICE S 

12 OBORY. 

PRO UČENÍ JSME POUŽILI POUZE ZÁVĚREČNÉ 

ZPRÁVY PACIENTŮ. ŽÁDNÁ DALŠÍ DATA. 

UČILI JSME STROJ KÓDOVAT DIAGNÓZY PRO 

HOSPITALIZACE. A TO DIAGNÓZU HLAVNÍ, TAK 

VŠECHNY DIAGNÓZY VEDLEJŠÍ.

VÍME, ŽE TO JDE  – ZKUSILI JSME TO

84%



BUDEME 

HLEDAT DG, 

HLAVNÍ I 
VEDLEJŠÍ

POUŽIJEME 

ŠIROKÉ 

SPEKTRUM 
DAT

NAUČÍME 

NA DATECH 

VELKÉ 
NEMOCNICE

POUŽIJEME 

NEURONOVÉ 
SÍTĚ

AV(D) na základě údajů o pacientovi a 

průběhu jeho léčby získaných z textů 

zdravotnické dokumentace doporučí 

uživateli: 

asistent vykazování

hlavní diagnózu

vedlejší diagnózy

pravděpodobnost 
diagnózy

2020 2021

ZÁMĚR



BUDEME 

HLEDAT DG,  

HLAVNÍ I 
VEDLEJŠÍ

POUŽIJEME 

ŠIROKÉ 

SPEKTRUM 
DAT

NAUČÍME 

NA DATECH 

VELKÉ 
NEMOCNICE

POUŽIJEME 

NEURONOVÉ 
SÍTĚ



AV(D) na základě údajů o pacientovi a 

průběhu jeho léčby získaných z textů 

zdravotnické dokumentace doporučí 

uživateli: 

asistent vykazování

hlavní diagnózu

Významné snížení chybovosti kódování kodérů, 

automatická kontrola. Významné zjednodušení 

a zrychlení práce kodérů.KODÉR

Kontrolní mechanismus pro již vykázanou 

zdravotní péči.
KONTROLA

AV(D) jako automatický kodér bez chybovosti a 

lidský kodér jako validátor.
KÓDOVÁNÍ

BENEFITY

vedlejší diagnózy

pravděpodobnost 
diagnózy
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DĚKUJI ZA POZORNOST


