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Informujeme Vás, že došlo ke kompletnímu zapracování změn roku 2023 

do Aplikace PVD. Byly aktualizovány tyto oblasti: 

■ MKN-10 

■ Abecední a Tabelární seznam 

■ Pravidla kódování diagnóz pro rok 2023 

■ Doplňující informace dle verze CZ-DRG 5.0 revize 1 

Aplikace PVD je tak nyní plně aktualizována. 

 

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

jak pro rok 2023, tak pro rok 2022. 

Aktualizace Aplikace PVD 

Aktualizace pro rok 2023 

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 

V digitální knihovně EDU ICZ najdete výklad k Pravidlům 2023 jak ve formě 

videa, tak ve formě samostatné prezentace. 

 

Příspěvek MUDr. Petra Tůmy je určen především profesionálním kodérů. Pou-

čit se ale mohou i kodéři-lékaři. Prezentace se vztahuje výhradně ke změnám 

v kódování diagnóz platným od 1. ledna 2023. Skutečnost, že je pro rok 2023 

věcných změn méně, než v předchozích letech (např. nebylo přidáno žádné 

úplně nové pravidlo), umožňuje jít ve výkladu do větších podrobností.  

 

Prezentaci s odborným komentářem mohou přihlášení členové digitální kni-

hovny najít zde a samostatná prezentace je dalším příspěvkem v sérii hned 

pod videem. 

Nový příspěvek v digitální knihovně EDU ICZ 

Změny v pravidlech kódování diagnóz v systé-
mu CZ-DRG 2023 

Zároveň bychom Vás rádi informovali o tom, že Ti z Vás, kteří měli předplatné 

do digitální knihovny EDU ICZ pro rok 2022, tak je platné do 31. 01. 2023. 

Následně se 01. 02. 2023 deaktivují členství všech uživatelů z dané organiza-

ce.  V případě, že chcete digitální knihovnu EDU ICZ používat i v dalším roce, 

tj. 2023, jednoduše přes email objednejte předplatné i pro nový rok. 

Stačí použít tuto formulaci: 

 

Závazně objednávám předplatné do digitální knihovny EDU ICZ 

dle nabídky pro (název ZZ) na rok 2023 pro neomezený počet 

registrujících se uživatelů. 

Předplatné do EDU ICZ pro rok 2023 

https://mkn-kodovani.cz/PVD/
https://mkn-kodovani.cz/pvd-bulletiny/
https://eduicz.cz/
https://eduicz.cz/zmeny-v-pravidlech-kodovani-diagnoz-v-systemu-cz-drg-2023/
https://eduicz.cz/nabidka/

