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Úvazek: 1,0 

Náplň práce 

■ Kódování diagnóz v systému CZ-DRG, formou kontroly klinikami 

vykázaných HP  

■ Nejedná se o mechanické přepisování dat 

■ Komunikace s klinikami ohledně doplnění informací, výkonů atp. 

■ Sledování změn v metodikách vydávaných ÚZIS 

  

Požadujeme 

■ SŠ/VŠ zdravotnické vzdělání, orientace ve zdravotnické dokumentaci 

■ Základní povědomí o systému vykazování CZ-DRG, klasifikaci nemocí 

MKN –10, Seznamu zdravotních výkonů 

■ Ochota a schopnost průběžně se vzdělávat v oboru, zájem o obor 

■ Schopnost týmové spolupráce, komunikativnost 

■ Uživatelská úroveň práce s PC, základní práce v Excelu 

  

Nabízíme 

■ 5 týdnů dovolené, 3 dny sick day a další zaměstnanecké benefity 

v souladu s kolektivní smlouvou 

■ Stabilní a přátelský kolektiv, klidné pracovní prostředí, jednosměnný 

provoz 

■ Odpovídající finanční ohodnocení 

 

V případě zájmu kontaktujte vedoucí Odboru zdravotních pojišťoven FN Bulov-

ka Ing. Evu Furchovou na e-mailu eva.furchova@bulovka.cz (spolu se struktu-

rovaným CV). Děkujeme. 

Nadále platí, že velmi uvítáme všechny Vaše připomínky k současnému 

uspořádání Aplikace PVD a také podněty pro další zlepšování. 

APLIKACE PVD — POMOCNÍK PRO VYKAZOVÁNÍ DIAGNÓZ 

pvd.i.cz 

mkn-kodovani.cz 

Pokud byste i Vy chtěli bezplatně inzerovat v PVD bulletinu, a možná tak 

rychleji a efektivněji získali nové zaměstnance nebo zaměstnání, napište 

nám email s bližšími informacemi na adresu pvd@i.cz 

Inzerce pracovních příležitostí 

Digitální knihovna EDU ICZ 

Nový příspěvek zaměřený na Aplikaci PVD 
ZÁLOŽKY: 2022, APLIKACE PVD, KÓDOVÁNÍ 
 

Jako uživatelé Aplikace PVD jste jistě zaznamenali, že koncem roku 2021 a sa-

mozřejmě začátkem roku 2022 bylo provedeno větší množství aktualizací. 

Odborný konzultant, MUDr. Petr Tůma, vytvořil video týkající se provedených 

aktualizací za zmiňované období. Přehledně a stručně se tak můžete dozvědět, 

co se v aplikaci změnilo a jak ji nyní efektivně používat. 

 

Příspěvek již dnes můžete najít na vzdělávací platformě EDU ICZ, a jelikož se 

jedná o příspěvek týkající se Aplikace PVD, tak do 28. 02. 2022 bude dostupný 

pro registrované i neregistrované uživatele. Po tomto datu již pouze pro členy 

EDU ICZ. 

CHCI SHLÉDNOUT VIDEO 
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