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PVD je obohaceno o inovaci, která vám může pomoci najít rychleji informace 

k bazím a skupinám DRG i když znáte pouze kód báze, případně když znáte pouze 

MDC a léčebnou modalitu (např. M= miniinvazivní). Toto zlepšení vzešlo z vašich 

podnětů, které vždy vítáme, zvažujeme a podle možností zpracováváme. 

 

Postup: 

1. Zatrhněte „Zobrazit DRG báze“ 

2. Napište do levého pole: 

 a) kód báze, nebo část kódu 

 b) případně připojte další slovo z názvu báze nebo DRG skupiny 

Aktualizace Aplikace PVD 

Zlepšení vyhledávání DRG BÁZÍ 

DRG báze lze vyhledávat 

pomocí: 

■ názvů bází DRG 

■ názvů skupin DRG 

■ kódů bází DRG 

Příklad 1 

Znám přesně kód báze (05-M06) 

Příklad 2 

Znám  MDC (05) a vím, že jde o mininvazivní 

modalitu, ale nevzpomínám si na název báze 

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. 

APLIKACE PVD — POMOCNÍK PRO VYKAZOVÁNÍ DIAGNÓZ 

pvd.i.cz 

mkn-kodovani.cz 

Vyhledávání bází DRG pomocí kódů nebo názvů diagnóz připravujeme. 

Příklad 4 

Vidím, že báze má více než jednu skupinu 

              = 01-K07 Bolesti hlavy, obličejové neuropatie a neuralgie (segment 
A, RV 0,5-1,2, 3xDRG, má CC) 

 

Kliknutím na kód báze si zobrazím v pravém okně aplikace 

DRG skupiny s jejich hlavními vlastnostmi. 

Příklad 3 

Znám MDC a vím, že v názvu je slovo „bolest“ 

(Jak je vidět i na obrázku, za pomlčku je potřeba dát mezeru.) 

A ještě doplnění, jak je možné pokračovat (viz příklad 4). 

Upozornění 

DRG báze nelze vyhledávat 

pomocí: 

■ kódů DRG 

■ názvů diagnóz 

■ kódů diagnóz 

A pokud mne zajímají podrobnosti klasifikační, kliknu na odkaz: Definiční manuál 

a dostanu se na stránky s podrobným popisem báze (a s možnostmi dalšího 

„rozklikávání“) . 

https://mkn-kodovani.cz/PVD/
https://mkn-kodovani.cz/pvd-bulletiny/

