
 

 

 

 

 

 

Dovolujeme si Vás pozvat na V. ročník konference o klinických klasifikačních a 

terminologických systémech a jejich použití v českém zdravotnictví, který se bude konat 

2. prosince 2020 v čase 9:00 – 16:45 virtuálně v prostředí MS Teams. 

Hlavní témata letošního ročníku jsou 

Klasifikace a terminologie vzácných onemocnění, 

Implementace klasifikací v informačních systémech. 

 

Registrujte se na webu konference 

https://klasifikon.uzis.cz/ 

 

Organizátory konference jsou: 

Národní centrum pro medicínské nomenklatury a klasifikace, 

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. 

Záštitu konferenci poskytli: 

Univerzita Karlova, 

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, 

České vysoké učení technické, 

Česká asociace pro vzácná onemocnění, 

Česká společnost zdravotnické informatiky a vědeckých informací ČLS JEP, 

Společnost lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP, 

Společnost sociálního lékařství a řízení péče o zdraví ČLS JEP, 

Ministerstvo zdravotnictví ČR. 

 

Konference KlasifiKon 2020 je pořádána v rámci projektu NCMNK – Národní centrum pro medicínské 

nomenklatury a klasifikace, registrační číslo projektu CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016089. 

  

https://klasifikon.uzis.cz/
https://www.cuni.cz/
https://www.lf1.cuni.cz/
https://www.cvut.cz/
http://vzacna-onemocneni.cz/
http://www.medinfo.cz/
http://slg.cz/
https://www.cls.cz/spolecnosti-cls-jep?id=86
https://www.mzcr.cz/
https://www.uzis.cz/index.php?pg=o-nas--projekty&prid=23
https://www.uzis.cz/index.php?pg=o-nas--projekty&prid=23


 

 

 

PRACOVNÍ VERZE PROGRAMU 
9:00 – 9:30 Přihlášení účastníků 

9:30 – 9:40 Technické a organizační informace 

9:40 – 10:00 Zahájení konference 
Ústav zdravotnických informací a statistiky, Ministerstvo zdravotnictví ČR, Česká 
kancelář Světové zdravotnické organizace 
 

 

1. blok Zvané přednášky k tématu terminologie a 

klasifikace RD 
10:00 – 11:00 Předsedající prof. MUDr. Milan Macek, DrSc. 
 
Topics: Orphanet and unique terminology system for Rare diseases (ORPHAcodes) 
 Identification of Rare diseases in Healthcare data 
 Undiagnosed RD patients and RD patients in the healthcare system 
 Experiences and recommendations on ORPHAcodes implementation 
 European Refence Network – challenge for RD data collection 
 
11:00 – 11:20 Diskuse  
 
11:20 – 11:40 Přestávka 
 
 

2. blok Klasifikace a terminologie RD v ČR 

11:40 – 12:30 Předsedající prof. MUDr. Pavla Doležalová, CSc. 
 
Témata: Implementace ORPHAcodes v České republice (NZIS, ZP) 
 Integrace ORPHAcodes v klinických informačních systémech 
 Česká verze terminologie ORPHAcodes, její aktualizace a dostupné nástroje 
 ORPHAcodes – vzdělávání 
 Překlad Human Phenotype Ontology do češtiny 
 Klasifikace RD pomocí 11. revize Mezinárodní klasifikace nemocí 
 
 
12:30 – 13:00 Přestávka 
 

  



 

 

 

3. blok Sběry dat o RD, epidemiologické analýzy a výstupy 

13:00 – 14:00 Předsedající Bc. Anna Arellanesová 
 
Témata: Vybrané chirurgicky řešené vrozené vady v Národním registru reprodukčního zdraví 
 Metodika kompletnost a kvalita dat Modulu Vrozené vady NRRZ 
 Srovnání epidemiologických ukazatelů u cystické fibróze z dat Českého registru 

cystické fibrózy a registrů NZIS 
 Vzácná onkologická onemocnění v ČR z dat Národního onkologického registru 
  Obecné téma – srovnání výstupů klinických registrů a NZIS 
 
14:00 – 14:15 Přestávka 
 

4. blok Implementace klasifikačních systémů 

14:15 – 15:30 Předsedající MUDr. Miroslav Zvolský 
 
Témata: MKN-10 - Číselníky a kompletní strukturovaný obsah 
 Číselníky a klasifikace pro Národní onkologický registr 
 Identifikace a kódování vzácných onemocnění 
 Přehled datových rozhraní a obsahových standardů 
 CZ-DRG podklady 
  Klasifikace zdravotnických prostředků 
 
15:30 – 15:45 Přestávka 
 

5. blok Ostatní klinické klasifikace a terminologie - přehled 

15:45 – 16:30 Předsedající Ing. Martin Zeman 
 
Témata: Stav překladu MKN-11 do češtiny, vývoj MKN-11 a nástroje k jeho použití 
 Portál MKN-10 a v něm integrované kódování RD 
 Aktualizace MKN-10 pro rok 2021 
 CZ-DRG a vzdělávání v kódování zdravotních služeb 

Národní release centrum pro SNOMED CT v ČR a projekty  
implementující SNOMED CT 

 Stav vývoje ICHI 
 Klasifikace zdravotnických prostředků 
 Aktualizace českého překladu MKF 
 Pilotní projekt použití dotazníku WHODAS 2.0 v geriatrické péči 
 Aktuality z WHO FIC Network Annual Meeting 
  

16:30 – 16:45  Diskuse, shrnutí a závěr konference 

 

Program konference může být průběžně doplňován a korigován. Verze programu k 12. 11. 2020. 
 


