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Připravili jsme pro vás Excel pro Výpočet skóre závažnosti komorbidit a kompli-

kací hospitalizačního případu pro CZ-DRG. Věříme, že Vám uvedený Excel pomů-

že ve Vaší práci. Jako vždy budeme rádi za Vaši zpětnou vazbu.  

Odkaz na Excel je umístěn do lišty rychlých odkazů v pravém horním rohu apli-

kace. 

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 
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Novinky v Aplikaci PVD 

Kalkulátor CC 

Hlášení o chybách v abecedním seznamu 

Chtěli bychom na tomto místě znovu zopakovat, že Aplikace PVD respektuje 

vzor, který je uváděn v oficiálním materiálu ÚZIS. Zobrazujeme Abecední se-

znam tak, jak je vytvořen bez ohledu na nepřesnosti, nedůslednosti či chyby, 

které se Abecedním seznamu občas vyskytují. Z řad uživatelů dostáváme občas 

dotazy či náměty k úpravám, nicméně prozatím zastáváme názor, že není vhod-

né upravovat platný a závazný oficiální dokument. 

 

Protože ale nelze vždy vyloučit, že chyba vznikla na naší straně (při zobrazení 

originální informace), stojíme o Vaše upozornění vždy, když se domníváte, že 

k tomu došlo. 

Příležitostné dotazy 

Vzhledem k tomu, že v rámci vývojové skupiny často diskutujeme o změnách 

Aplikace PVD a máme různé názory, chceme mít pro naši diskusi názor i z řad uži-

vatelů. Proto některé z Vás čas od času oslovíme k jednoduchému posouzení a 

jsme velice rádi, pokud nám v rámci časových možností dáte svůj názor. Děkuje-

me tímto za spolupráci. 

Z-kódy—reforma iniciovaná ÚZIS 

Upozorňujeme na aktualitu ÚZIS (odkaz zde) a doporučujeme, abyste se, zejmé-

na pokud jste na pozici profesionálních kodérů, seznámili s návrhem „Z“ kódů, 

které by napříště neměly být povoleny na místě HDG. Vaše připomínky mohou být 

velmi cenné. Připomínky lze posílat do konce dubna dle instrukcí ÚZIS. 

Orpha kódy 

Na základě informací zveřejněných na stránkách Portálu pro vzácná onemocně-

ní a léčiv pro vzácná onemocnění a Společnosti lékařské genetiky a genomiky 

České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, z. s. jsme provedli aktu-

alizaci ORPHA kódů; a to včetně používaných synonym.   

 

Tip: Zobrazení ORPHAkódů můžete zapnout při vyhledávání v abecedním sezna-

mu MKN 10 zaškrtnutím volby: 

Aktuálně 

Zobrazení doplňujících informací CZ-DRG v PVD 

Na základě komunikace s uživateli jsme zjistili, že zobrazení závažnosti vedlej-

ších dg nemusí být pro uživatele zcela přehledné, a proto jsme v aplikaci proved-

li změnu s cílem zlepšení uživatelské srozumitelnosti. 

 

Ukázka z Aplikace PVD 

https://mkn-kodovani.cz/PVD/
https://mkn-kodovani.cz/pvd-bulletiny/
https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--klasifikace--klasifikace-hospitalizacnich-pripadu-cz-drg#o-klasifikaci
https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--klasifikace--klasifikace-hospitalizacnich-pripadu-cz-drg#o-klasifikaci
file:///C:/Users/JooK/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SHY7FEXU/orpha.net
file:///C:/Users/JooK/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SHY7FEXU/orpha.net
https://slg.cz/vzacna-onemocneni/
https://slg.cz/vzacna-onemocneni/

