
PVD BULLETIN 
07/2022 

Chtěli bychom Vás informovat, že byla nasazena nová verze aplikace PVD. 

Změna v zobrazování informace o CZ-DRG u diagnózy 

V čem spočívá změna zobrazování informace o diagnóze na pozici HDG a VDG? 

1. Ve vylepšení způsobu zobrazení stávajících informací o CZ-DRG. 

2. V rozšíření informací o CZ-DRG u diagnózy – nově je u diagnózy uvedeno, do 
jaké MDC diagnóza řadí, pokud je na místě hlavní diagnózy. 

Důvod změny způsobu zobrazení informací o CZ-DRG 

CZ-DRG informace o závažnosti, zejména o 5místných diagnózách, zabíraly vel-
ké množství místa a nebyly přehledné, proto byl opuštěn původní způsob zobra-

zení. 

Nově tedy nebude zobrazována informace o diagnóze, která nemá nejvyšší mož-
ný počet znaků, a to proto, že řada uživatelů ji považovala za zavádějící a sou-
časně za zbytečnou, protože většina NISů ani neumožní 3místnou diagnózu ulo-

žit, pokud existuje 4místná (stejně jako neumožní uložit 4místnou diagnózu, po-
kud existuje 5místná). 

CZ-DRG informace o Nemožnosti použít diagnózu na místě 

hlavní byla v některých případech chybně chápána. Nově te-
dy bude zobrazována informace o MDC, do které diagnóza na 
místě hlavní zařazuje. 

Nový způsob zobrazení informací o CZ-DRG (pro VDG i HDG) 

Nový způsob je založen na těchto principech: 

a) Je použit znak „x“, který zastupuje poslední číslici kódu:  

■ M36.x zastupuje všechny (existující) 4místné diagnózy, začínající M36 

■ M08.1x zastupuje všechny (existující) 5místné diagnózy, začínající 
M08.1 

b) V závorce jsou uvedeny poslední číslice, případně rozsah číslic kódu, pro 

které je informace platná: 

■ M51.(0;1) znamená M51.0 a M51.1; M51.(2až9) znamená M51.2 až 
M51.9 

c) Souhrnný přehled informací je nově uveden pouze u položky, která má o je-
den znak méně, než je maximální (a současně povinný) počet znaků. 

Rozšíření informací o CZ-DRG pro HDG 

■ Informaci, že diagnóza může nebo nemůže být na místě HDG, je nahrazena 

informací, do které (případně do kterých) MDC diagnóza řadí. 
■ Pokud diagnóza nesmí být na místě HDG, je uvedeno MDC: 99. 

Příklady 

Příklad 1 

Diagnóza je ve svém maximálním počtu znaků 4místná; souhrnná informace je 

tedy u 3místné diagnózy: 

 

 

 

 

 

Příklad 2 

Diagnóza je ve svém maximálním počtu znaků 4místná; souhrnná informace je 
tedy u 3místné diagnózy:  

 

 

 

 

 

Příklad 3 

Diagnóza je ve svém maximálním počtu znaků 5místná; souhrnná informace je 

tedy (pouze) u 4místné diagnózy: 

 

 

 

 

 

 

 

Příklad 4 

Diagnóza je ve svém maximálním počtu znaků 4místná; souhrnná informace je 
tedy u 3místné diagnózy: 

 

 

 

 

 

Příklad 5 

Diagnóza je ve svém maximálním počtu znaků 4místná; uvedeno zobrazení 

u 4místné diagnózy: 
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Aktualizace aplikace PVD 

Návod k použití aplikace PVD 

Do aplikace PVD byl nově vložen návod (uživatelský manuál), který je určen 
jak pro uživatele, kteří se s aplikací seznamují, tak pro uživatele, kteří s aplikací 

běžně pracují. 

Noví uživatelé ocení především kapitoly Základní použití v nejvýše třech krocích 
a Nejběžnější způsoby hledání diagnóz. Postupně pak samozřejmě mohou uživa-

telé objevovat všechny další kapitoly (Další funkce, Rychlé odkazy,…). 

Pro ty již zkušenější může být přínosná kapitola Vyhledávací algoritmy MKN 

(kam patří hledání ve větvích nebo hledání shora, použití hvězdičky (*) a další). 

Návod naleznete v aplikaci v záložce Informace. 

 

 

 

  

Souhrnná informace říká, že M51.0 a M51.1 mají 
závažnost 1. Ostatní 4místné diagnózy mají zá-

važnost 0. Závažnost pro M51 není uvedena. 

Souhrnná informace říká, že 
bez ohledu na čtvrtý znak řadí 

hlavní diagnóza do MDC 08. 

Souhrnná informace říká, že bez ohledu na 
čtvrtý znak řadí hlavní diagnóza do MDC 08. 
MDC u M36 není uvedena – nedá se vykázat 

jako hlavní. 

Souhrnná informace říká, že bez ohledu 
na čtvrtý znak má vedlejší diagnóza závažnost 1. 

Souhrnná informace říká, že bez 
ohledu na pátý znak řadí hlavní di-

agnózu do MDC 08. 

Souhrnná informace říká, 
že M08.19 má závažnost 0, ostat-
ní diagnózy spadající pod M08.1 

mají závažnost 1. 

Souhrnná informace ukazuje mimo jiné, že 
T83.4 a T83.6 řadí do MDC 12 nebo 13 (což 
se děje v závislosti na pohlaví pacienta). 

Informace ukazuje, že A54.2 řadí do MDC 12 
nebo 13 (což se děje v závislosti 

na pohlaví pacienta). 

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

