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POMOCNÍK PRO 
VYKAZOVÁNÍ DIAGNÓZ
unikátní řešení pro zdravotnická zařízení

[ MEZINÁRODNÍ KLASIFIKACE NEMOCÍ ]
Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) je nedílnou součástí mnoha administrativních 
úkonů zdravotnické dokumentace. Kódy této klasifikace jsou používány nejen na 
různých formulářích, ale také při komunikaci s pojišťovnou a dalšími institucemi, 
jako je například Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky (ÚZIS). 

 
Diagnosis Related Group 

Důležitost Mezinárodní klasifikace nemocí podtrhuje také systém DRG (Diagnosis 
Related Group), kde MKN tvoří jeho podstatnou část. Proto je více než žádané 
používat tuto klasifikaci co nejpřesněji a nejúčelněji. 

[ POMOCNÍK PRO EFEKTIVNÍ VYHLEDÁVÁNÍ DIAGNÓZ ]
Pomocník pro vykazování diagnóz (PVD) je ojedinělý nástroj, založený na správné 
metodice kódování. Nabízí množství algoritmů pro vyhledávání a výsledky 
zobrazuje v hypertextové podobě s možností dalšího odkazování. Samozřejmostí je 
také zobrazení všech příslušných poznámek, inclusiv a exclusiv.

VLASTNOSTI A VÝHODY

 ` Významná časová úspora 

 ` Eliminace chyb při vykazování 
poskytnuté péče 

 ` Navýšení příjmů zdravotnického zařízení 

P R O D U K T O V Ý  L I S T

Pomocník pro vykazování diagnóz je na českém trhu zcela ojedinělý nástroj 
zefektivňující proces vykazování zdravotní péče. Jedná se o aplikaci, která 
automatizovaně zajišťuje vyhledávání diagnóz. S jejím využitím lze výrazně 
redukovat chybovost při vykazování poskytnuté péče a tím i navýšit příjmy 
zdravotnického zařízení.

[ ČASOVÉ ÚSPORY A ELIMINACE CHYB ]
Hlavní výhodou aplikace je významná časová úspora a eliminace chyb při kódování nemocnosti a úmrtnosti podle správné metodiky  
MKN-10. 

Rychlost 

Vyhledání odpovídajícího kódu pomocí slovních zkratek nebo alternativních výrazů je pomocí Pomocníka pro vykazování diagnóz 
nesrovnatelně rychlejší než listováním ve dvou publikacích knižního vydání MKN-10, které kompletně nahrazuje. Zároveň oproti tištěné 
podobě umožňuje i atypické vyhledávání většího množství záznamů v abecedním i tabelárním seznamu. 

Intuitivní ovládání 

Aplikace je navržena s důrazem na rychlé a intutiviní ovládání. První okno zajišťuje část vyhledávání v MKN- 10 s abecedním seznamem 
nemocí, tabelárním seznamem MKN-10, tabulkou novotvarů a tabulkou léků a chemikálii. V druhém okně se zobrazuje pouze vybraný kód 
MKN-10 z tabelárního seznamu s příslušnými poznámkami ke kódování.
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[  P o m o c n í k  p r o  v y k a z o v á n í  d i a g n ó z  ]

Finanční efektivita 

Využití aplikace Pomocník při klasifikaci 
nemocí přináší výraznou redukci chybovosti 
při vykazování poskytnuté péče, což vede k 
navýšení příjmu zdravotnického zařízení. 

[ PRO OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA 
KÓDOVÁNÍ DOKUMENTACE ]
Pomocník pro vykazování diagnóz je určen 
především osobám zodpovědným za 
kódování dokumentace jak pro ÚZIS, tak pro 
potřeby vykazování zdravotní péče metodou 
DRG. 
Plošnou aplikací PVD lze zásadně změnit 
přístup k vykazování zdravotní péče.  
V případě celoinstitucionálního nasazení 
mohou aplikaci samozřejmě využít  
i kliničtí pracovníci pro správné kódování 
dokumentace. 
Pomocník pro vykazování diagnóz je zároveň 
rychlým nástrojem pro provádění auditů 
kódování. 

OBCHODNÍ KONTAKT

ICZ a.s. Na hřebenech II 1718/10
 140 00  Praha 4
TEL.:  +420 222 271 111
FAX:  +420 222 271 112
E-MAIL:  marketing@iczgroup.com

P R O D U K T O V Ý  L I S T

[ KÓDOVÁNÍ DLE MKN10 ]
Správná metodika kódování nemocnosti a úmrtnosti dle poslední 
verze MKN vyžaduje používání minimálně dvou knižních publikací – 
abecedního seznamu a tabelárního seznamu. Jakýkoliv jiný postup 
je označován jako nesprávný. 
Skupina osob používajících MKN je přitom poměrně nesourodá. 
Často ji tvoří lékaři, kteří nejsou patřičně proškoleni, a pokud jsou 
motivování vybrat diagnózu MKN správně, je pro ně metodika 
pomocí knižních publikací zdlouhavá a problematická. Procento 
chyb je proto poměrně vysoké. Druhou část tvoří administrativní 
pracovníci (kódéři), kteří sice mají patřičná školení a motivaci, ale 
jejich úkolem je zakódovat extrémně velké množství dokumentace a 
proto je pro ně zavedená metodika pomocí knih časově neefektivní. 
Řešením pro obě skupiny uživatelů je právě produkt Pomocník pro 
vykazování diagnóz. 

[ MODERNÍ KONCEPT SOFTWARE JAKO SLUŽBA ]
Pomocník pro vykazování diagnóz je v souladu s moderním cloud 
konceptem poskytován jako služba, kdy je serverová část aplikace 
je umístěna v datovém centru společnosti ICZ. Tím je zajištěna 
absolutní spolehlivost, vysoká dostupnost a výkon, okamžitá 
podpora i automatická aktualizace. 
Klienti přistupují k aplikaci pomocí běžného webového prohlížeče. 
Díky tomu nejsou nutné žádné nákladné instalace či zvyšování 
nároků na koncové stanice. 
Stejně jako u všech řešení ICZ je samozřejmostí absolutní 
zabezpečení jak komunikace mezi klientem a serverem, tak 
samotných dat na serveru.


