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Kurzy 2018-2019 - shrnutí
• Třídenní kurz ve spolupráci s IPVZ
• 268 absolventů
• Zaměřen na kódování a vykazování zdravotních služeb včetně
intervencí (SZV), ZÚM, legislativních a organizačních souvislostí

Shrnutí změn v kurzu pro rok 2019-2020
• zkrácení kurzu na jednodenní intenzivní završený on-line testem
• změna názvu a zaměření kurzu pouze úzce na změny metodik a
primárních klasifikací (MKN-10 aktualizace a změny v číselníku a
metodice DRG markerů)
• pominutí lekcí o teorii DRG (resp. CZ-DRG) a teorii kódování
diagnóz a základních pravidlech MKN-10 = u účastníků kurzu se
tyto znalosti předpokládají
• vytvoření elektronické verze kurzu do budoucna umožní rychlejší
a efektivnější šíření aktuálních informací do terénu bez
kapacitních omezení lektorů a organizačních (a regionálních)
limitů

Shrnutí změn v kurzu pro rok 2019-2020
Obsah vzdělávání = nové hlavní zaměření
• Mezinárodní klasifikace nemocí = aktualizace, změny, použití
• Pravidla pro kódování diagnóz = se zaměřením na akutní
lůžkovou péči = Metodika kódování diagnóz IR-DRG, Metodika
kódování diagnóz CZ-DRG
• Číselník a metodika DRG markerů (seznam markerů IR=CZ)
• okrajově Seznam zdravotních výkonů (SZV)
Cílové skupiny vzdělávání
• kódující lékaři (diagnózy, SZV, markery)
• administrátoři a další „pomocný kódující personál“
• kodéři, kontroleři (, revizní lékaři)
• management nemocnic
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• administrátoři a další „pomocný
existující praxí
• kodéři, kontroleři (, revizní lékaři)
Hlavním těžištěm sdělení jsou změny v
nástrojích a metodikách
• management nemocnic

Obsah kurzu pro rok 2019-2020
Tematické celky vzdělávacího programu

Vyučovacích
hodin

Metodiky CZ-DRG a harmonogram dalšího vývoje a použití CZDRG

1

Klasifikace hospitalizačních případů CZ-DRG 2.0

1

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených
zdravotních problémů – změny a nástroje pro rok 2020

1

Pravidla kódování diagnóz CZ-DRG 2.0

3

Metodika kódování diagnóz IR-DRG 017, další metodiky IR-DRG a
překryv s CZ-DRG

1

Číselník DRG markerů a metodika DRG markerů CZ-DRG 2.0

3

Navržený časový harmonogram kurzů 2019-2020
- říjen-prosinec 2019 vytvoření výukových materiálů
- 22. listopadu 2019 – pilotní běh prezenčního kurzu, zpětná vazba
- listopad/prosinec 2019 vytvoření elektronické verze (e-learning)
kurzu
- listopad/prosinec 2019 realizace prvních dvou běhů kurzu

- leden – květen 2020 pokračování prezenčního kurzu s frekvencí
1/měsíc
- paralelně kontinuálně provoz elektronické verze kurzu
- na vyžádání realizace u poskytovatelů

Malý vzdělávací plán
- Kurz kódování zdravotních služeb 2020 (od listopadu 2019)
pro CZ-DRG 2.0 (po schválení a zveřejnění následně 3.0)
pouze změny metodik

- Kurz kódování diagnóz pro začátečníky (v průběhu 2020)
MKN-10 a její použití, pravidla kódování (obecně)
- Kurz kódování zdravotních služeb (v průběhu 2020)
SZV, DRG markery (obecně), metodika vykazování (doklady)
VZP, ZÚMy, ZÚLPy

Výzvy
- Certifikace dříve zmíněných kurzů
- Vzdělávací program pro kodéry – specialisty

- Zařazení dříve zmíněných kurzů nebo změněných (akcent na
zdravotnickou dokumentaci) do existujících vzdělávacích
programů (lékaři)

Děkuji za pozornost

miroslav.zvolsky@uzis.cz

