
PVD BULLETIN 
05/2022 

Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou atraktivní administrativní pozice, která na-

bízí uplatnění zdravotnického vzdělání. Tato pracovní pozice je relativně nová, 

ale pro zdravotnická zařízení nepostradatelná. V současnosti se kodérská centra 

otevírají v dalších a dalších nemocnicích. Pokud by Vás nabídka zaujala, nevá-

hejte, zašlete životopis a přijďte se podívat, abyste si udělali lepší obrázek o 

náplni práce. Nástup je možný ihned.  

Náplň práce: 

■ Kódování a kontrola hospitalizačních případů 

■ Komunikace s klinikami 

■ Součinnost při kontrolách zdravotních pojišťoven 

Požadujeme: 

■ Zdravotnické vzdělání (všeobecná sestra, zdravotnický záchranář, …)  

■ Zájem o další vzdělávání v oboru 

■ Schopnost komunikace a týmové práce 

■ Počítačovou gramotnost (uživatelské základy MS Excel, Word, práce 

s internetem) 

■ Výhodou, nikoli nezbytností, je zkušenost s vykazováním zdravotní péče a 

orientace ve zdravotnické dokumentaci 

 Nabízíme: 

■ Práci v akreditovaném, moderním, univerzitním zdravotnickém zařízení 

v centru Prahy 

■ Zázemí stabilní státní organizace, motivující platové ohodnocení 

■ Propracovaný adaptační proces s plnou podporou mentora 

■ 5 týdnů dovolené, jednosměnný provoz 

■ Možnost ubytování pro mimopražské zaměstnance 

■ Příspěvek z fondu kulturních a sociálních potřeb zaměřený na rekreace, 

dětské tábory, kulturu a tělovýchovu, léčebné pobyty, penzijní připojištění, 

zakoupení dotovaných dioptrických brýlí 

■ Možnost bezúročné zaměstnanecké půjčky 

■ Dotované stravování v závodní jídelně 

■ Zvýhodněný nákup v ústavní lékárně FNKV 

 

Přihlášky se strukturovaným životopisem zasílejte na emailovou adre-

su: hana.sulcova@fnkv.cz nebo adresu Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 

Hanka Šulcová, Vedoucí kodérského centra, Šrobárova 50, 100 34 Praha 10. 

Zasláním životopisu udělujete FNKV, Šrobárova 50, Praha 10, IČO: 00064173 souhlas se zpracováním a 

uchováním Vašich osobních údajů ve smyslu § 5, odst. 2 a 5 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osob-

ních údajů a o změně některých zákonů na dobu neurčitou resp. do odvolání. Současně potvrzujete, 

že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné. 

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 

Aplikace PVD zobrazuje oficiální obsah MKN-10 schválený a vydaný 

pro dané období institucí ÚZIS. To se týká jak abecední, 

tak tabelární části MKN-10.  

Pokud byste nalezli nekonzistenci mezi abecedním a tabelárním seznamem, bu-

deme rádi, když nás na ní upozorníte. Ověříme, zda nekonzistentnost nevznikla 

převodem MKN-10 do elektronické formy PVD. Pokud tomu tak není, pak pone-

cháváme v PVD platnou verzi MKN-10 bez úprav. Následně informujeme ÚZIS 

s doporučením ke změně. Zpětnou vazbu dáme tomu, kdo na nesrovnalost upo-

zornil. 

Inzerce pracovních příležitostí 

Upozornění pro uživatele Aplikace PVD 
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