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How to analyze?
How to CODE?

̶ „Kolik případů onemocnění COVID-19?“
̶ pro analýzy pomocí běžných sběrů dat (v ČR NZIS – NRHZS,
NRHOSP, …) nutná identifikace nosologické jednotky…
̶ … pomocí MKN-10

pá 31.01.2020 20:15 od WHO FIC

The ‘2019-nCoV’ disease outbreak has been declared a public health emergency of international
concern.
• An emergency ICD-10 code of U07.1 is assigned to the disease diagnosis of 2019-nCoV acute
respiratory disease
• Please note that the name ‘2019-nCoV’ is temporary and is likely to change (to be independent of
date and virus family, and for consistency with international virus taxonomy).
• In ICD-11 the code for the illness would be RA01.0
…

Kód U… co???

̶ pro případy mimořádných událostí a epidemických situací vyčleněn v
kapitole XXII. „Kódy pro speciální účely“ oddíl

U04.9 Syndrom akutního respiračního selhání [SARS] NS

Ale v mezinárodní verzi třeba také:
U07.0 Vaping-related disorder
Nebo ve verzi do roku 2019:
U06 Zika virus disease
… od roku 2019:
A92.5 Zika virus disease

Reakce na úrovní české MKN-10

V mimořádné aktualizaci české verze klasifikace MKN-10 od
13. března 2020:
̶ Změna názvu kód U07.1 na „COVID-19“ (mezitím došlo dle WHO k
přejmenování onemocnění)
̶ Vzhledem k potřebě identifikace případů, kdy podezření na COVID-19 nebylo
laboratorně potvrzeno zaveden národně specifický kód U69.75 „Podezření na
COVID-19“
„Národně specifický“???
Stejně jako „národní“ adaptace v jiných státech využíváme
volné rozsahy kódů v XXII. kapitole MKN-10 pro identifikaci
stavů, které nejsou jinak pomocí mezinárodní sady kódů
identifikovatelné (v dostatečném detailu)

WHO ICD-10 strikes back…

25. března 2020 WHO vydává „ICD-10 Coding recommendations
COVID-19“ a nově rozlišuje:

Meanwhile in Czechia…

Kód U07.2 zvažován k zavedení z důvodů:
- shodných definic a komparability dat při mezinárodním srovnání
- použití u případů zemřelých osob, kde neexistuje laboratorní
potvrzení a diagnóza byla provedena na základě klinických
příznaků/epidemiologického kontextu/kombinace
Od 15. 5. 2020 v MKN-10-CZ:
U07.1
U07.2

COVID-19, virus laboratorně prokázán
COVID-19, virus nebyl laboratorně prokázán

Pokyny ke kódování onemocnění COVID-19 v oblasti morbidity použití kódu U07.2 aktuálně nezmiňují,
jejich připravovaná aktualizace vyhrazuje použití pro případy, kdy není provedeno laboratorní testování
na COVID-19 (např. z důvodu úmrtí pacienta).

Limity kódů MKN-10 pro COVID-19

Limity kódů MKN-10 pro COVID-19

1) Systémy výkaznictví a především informační systémy jak
poskytovatelů, tak zdravotních pojišťoven nejsou připraveny na
mimořádné aktualizace číselníků, včetně MKN-10.
„Best effort“ – snaha o korekci systému na mimořádnou situaci není chybou
(děje se všude ve světě a reaguje na změnu mezinárodního systému),
ovšem odhaluje slabiny systému kódování.

2) Komunikace s kodéry není jednoduchá (např. neexistuje profesní
organizace)
Iniciativa na vybudování komunikačních kanálů
(web, newsletter, …)

3) ALP – IR-DRG systém nemůže pružně zareagovat, při použití
nových kódů na HDG by bylo chybně zařazeno
Mimořádná pravidla kódování U07 jako doplňkové kódy na místě VDG

WHO coding guidelines

MEZINÁRODNÍ POKYNY PRO CERTIFIKACI A KLASIFIKACI
(KÓDOVÁNÍ) ONEMOCNĚNÍ COVID-19 JAKO PŘÍČINY ÚMRTÍ
Na základě MKN Mezinárodní statistická klasifikace nemocí
(16. dubna 2020, český překlad 12. 5. 2020)

https://www.uzis.cz/index.php?pg=aktuality&aid=8393

WHO coding guidelines, výběr
Certifikující lékaři používají k popisu COVID-19 jako příčiny smrti mnoho pojmů. Příklady najdete v příloze k
tomuto dokumentu.
Ačkoliv jsou obě kategorie, U07.1 (COVID-19, virus identifikován) a U07.2 (COVID-19, virus
neidentifikován), vhodné pro kódování příčin smrti, bylo zjištěno, že v mnoha zemích se informace o
laboratorním potvrzení COVID-19 do potvrzení o úmrtí nedostanou. Nejsou-li uvedeny podrobnosti o tom, zda
byl test proveden či nikoliv, doporučuje se, avšak pouze pro účely úmrtnosti, použít předběžně pro onemocnění
COVID-19 kód U07.1, není-li onemocnění popsáno jako „pravděpodobné“ nebo „s podezřením“.
V případě, kdy je COVID-19 uveden na potvrzení o příčině smrti, použijí se mezinárodní pravidla a směrnice
pro výběr základní příčiny smrti pro účely statistické tabelace, vzhledem k intenzivní potřebě specifických dat ze
strany orgánů veřejného zdraví se onemocnění COVID-19 nepovažuje jako důsledek nebo jasný následek
jiného stavu, analogicky k pravidlům kódování, která se vztahují na CHŘIPKU. Dále neexistují ustanovení
klasifikace pro souvislost COVID-19 s jinými příčinami ani pro jakoukoliv modifikaci v kódování tohoto
onemocnění.
Podrobné instrukce pro uvádění informací na Listu o prohlídce zemřelého a
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využitelné statistiky úmrtnosti. To, zda je posloupnost označena jako „přípustná“ nebo „nepřípustná“, může více
odrážet hlediska významná z pohledu veřejného zdraví, spíše než to, co je přijatelné z čistě lékařského
hlediska. Proto vždy používejte tyto pokyny, ať už je lze považovat za lékařsky správné nebo nikoli. Jednotlivé
země by neměly opravovat to, co považují za chybné, neboť změny na národní úrovni povedou k údajům, které
jsou hůře srovnatelné s údaji z jiných zemí a tím méně využitelné pro analýzu.
U potvrzení o příčině smrti, kde je uveden COVID-19, se doporučuje manuální ověření, zejména v případech,
kde byl COVID-19 uveden, avšak nebyl vybrán jako základní příčina smrti pro účely statistické tabelace.

WHO Guidelines příklad 1

„Jednoduchý případ“ – přes možnou variabilitu v kódování je posloupnost
uvedená na Listu o prohlídce zemřelého klinicky typická pro těžký průběh
COVID-19. Zjednodušeně: Základní příčinou smrti byl COVID-19.

WHO Guidelines příklad 1

Přestože u zemřelé osoby je uveden COVID-19 na Listu o prohlídce
zemřelého, případ není vyhodnocen jako úmrtí způsobené COVID-19.

„Hloupá klasifikace“

„Hloupá“ klasifikace

„Chytrá“ (nejen) klasifikace

„Hloupá klasifikace MKN-10“

I bez zavedení nových kódů nebo významů šlo případy COVID-19
kódovat…
B34.2 Infekční onemocnění‚ původce: Coronavirus neurčené lokalizace
J12.8 Jiná virová pneumonie + B97.2 Coronavirus jako příčina nemoci
zařazené do jiných kapitol
… nespecificky?

„Chytrá klasifikace MKN-11“

Komplexní popis klinické situace

„Chytrá klasifikace MKN-11“

Identifikace infekčního agens

„Chytrá klasifikace MKN-11“

Identifikace specifické klinické
situace (bezpříznakový nosič)

„Chytrá klasifikace MKN-11“

Identifikace specifické klinické
situace (screeningový test) +
postkoordinace agens

NCMNK

Adaptace
ICD-11/MKN-11
pro použití v ČR

