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Každý rok přichází aktualizace, stejně tak je tomu i v roce 2022. 

Momentálně dochází ke kompletnímu zapracování změn do Aplikace PVD: 

■ MKN-10 

■ Abecední a Tabelární seznam 

■ Pravidla kódování diagnóz pro rok 2022 

Předpokládáme, že Aplikace PVD bude plně aktualizovaná ke dni 17. 01. 2022. 

 

Zároveň můžete počítat i s tím, že bude možné si zvolit zobrazení informací, 

jak pro rok 2021, tak pro rok 2022. 

Aktualizace Aplikace PVD 

Aktualizace pro rok 2022 

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 

Většina z Vás se s novou platformou již seznámila díky informativnímu emailu 

od kolegyně Lenky Dezortové. Jsme rádi, že můžeme také říci, že některé ne-

mocnice již EDU plně využívají a určitě již shlédli některé z videí — ať už sou-

visející s Úhradovou vyhláškou 2022 nebo Pravidly kódování diagnóz 

v CZ-DRG pro rok 2022. 

 

O EDU ICZ můžete na webu MKN-Kódování najít také krátký článek. 

Nová vzdělávací platforma EDU ICZ 

O EDU ICZ 

Plánujeme obsah platformy doplňovat o další video prezentace, aby se EDU 

ICZ mohla stát znalostní bází z oblastí kódování či financování zdravotní péče.  

Během roku budeme přidávat příspěvky v těchto oblastech: 

 

Financování péče  

Příspěvky nelze předem definovat (jen předpokládat :) a určitě budeme rea-

govat na aktuální vývoj legislativy (kompenzační/úhradové vyhlášky, nové me-

todiky VZP, reakce na dotazy a další).  

Četnost předpokládáme jednotky v rámci čtvrtletí. 

 

Kódování 

Zde se budeme zaměřovat na vybraná konkrétní témata zpracovaná ve větším 

detailu (například kódování sepse) a dále bychom chtěli vytvořit ucelený pro-

gram pro jednotlivé stupně pokročilosti kodérů, které by mohla nemocnice 

využít v rámci institucionálního vzdělávání.  

Četnost předpokládáme jednotky v rámci čtvrtletí. 

 

Produktové prezentace 

Předávání informací k jednotlivým produktům ICZ AMIS*MIS/PVD dle potřeby. 

 

Většina edukačních aktivit našeho teamu tímto přechází do platformy EDU 

ICZ. Několik nemocnic v rámci ČR již nyní přístup do EDU ICZ aktivně využívá 

a je to pro ně preferovaná forma vzdělávání, která je dostupná v rámci celé 

organizace, kdykoliv a odkudkoliv.  

Odpovědi na Vaše dotazy ohledně EDU ICZ: 

Postup pro nové zájemce o EDU ICZ 

https://mkn-kodovani.cz/PVD/
https://mkn-kodovani.cz/pvd-bulletiny/
https://mkn-kodovani.cz/vzdelavaci-platforma-edu-icz/
https://eduicz.cz/
https://eduicz.cz/

