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Aktualizace Aplikace PVD 

Srozumitelnější podání informace o DRG bázích  

Jednou ze dvou změn v PVD je srozumitelnější podání informace o DRG bázích 

v levém okně aplikace. 

Díky komunikaci s uživateli PVD jsme zjistili, že ne všem je informace o DRG bá-

zích (při zaškrtnuté volbě Zobrazit DRG báze) plně srozumitelná, proto jsme se 

rozhodli tolik nešetřit místem a vyjádřit rámcové informace k bázím DRG v le-

vém okně o něco delším popisem a srozumitelněji.  

Příklad - DRG báze 08-K14: 

Původní text: Poranění muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání u dětí do 

16 let (segment A, RV 0,3-0,7, 5xDRG)  

Nový text: Poranění muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání u dětí do 

16 let (úhradová skupina A; báze obsahuje 5 skupin DRG s RV 0,3 až 0,7; báze 

nemá DRG skupiny s CC - VDg nemají vliv)  

Formátování tabulky u DRG skupin 

Nově jsou zformátovány tabulky DRG skupin v pravém okně aplikace. Věříme, 

že zobrazovaný obsah bude pro Vás přehlednější.  

Semináře Kódování diagnóz - Běh na dlouhou trať 

Nový příspěvek v digitální knihovně EDU ICZ 

„Save the date“ 

Jsme rádi, že Vás po dvou letech můžeme informovat, že se tradiční podzimní 

semináře Kódování diagnóz budou letos konat. V příštím týdnu Vám zašleme na 

standardní emailové adresy podrobnější informace i s registračním formulářem. 

Nicméně již teď víme, že se semináře PVD uskuteční v těchto dnech a lokalitách: 
 

18. 10. 2022 v Praze - Centrála ICZ 

20. 10. 2022 v Brně – Hotel Avanti 
 

Máte-li o tuto akci zájem, předběžně si, prosím, zarezervujte vybraný termín 

v kalendářích. 

Zhoubné novotvary 2022 

Většina z Vás kromě Aplikace PVD používá také vzdělávací platformu EDU ICZ.  

Nový příspěvek v digitální knihovně EDU ICZ se týká zhoubných novotvarů.  

MUDr. Petr Tůma toto téma zpracoval nejenom pro ty, kterým se zdají aktuální 

pravidla kódování novotvarů komplikovaná, ale i pro „profíky“ v oboru. Existují 

totiž určité situace, kdy se v oblasti kódování zhoubných novotvarů postupuje ji-

nak než podle obecných pravidel. O jaké případy se jedná, zjistíte v příspěvku. 

Celá prezentace s mluveným komentářem MUDr. Petra Tůmy je dostupná 

pro všechny registrované na EDU ICZ zde. 

Fungování Aplikace PVD 

Jak již většina z Vás ví, tak Aplikace PVD je vázána na IP adresu Vaší organizace, 

proto v případě její změny je potřeba tuto změnu ohlásit, a to nejlépe emailem 

(katerina.raskova@i.cz). Takže pokud Vám aplikace nefunguje, je velice pravdě-

podobné, že se jedná právě o tento problém. Nová IP adresa se pouze přidá 

do schválených IP adres a PVD bude opět fungovat.  

V březnu 2020 jsme s ohledem na koronavirovou situaci založili „neomezený“ pří-

stup do aplikace (bez vazby na IP adresy), abychom všem umožnili používat 

PVD z domova.  

Tento přístup (tedy pvddoma) již není využíván tak jako v minulých dvou letech, 

proto jsme se rozhodli jej k 1. 10. 2022 uzavřít.  

V případě komplikací s přístupem do aplikace nám napište, prosím, email s indi-

viduální žádostí (katerina.raskova@i.cz).  
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