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Komentovaný návod k použití

• Následující prezentace obsahuje ukázky použití portálu pro 
zobrazení obsahu české verze Mezinárodní klasifikace nemocí 
MKN-10.

• Screenshoty webové prezentace jsou platné k lednu 2021.

• Webová aplikace je dostupná pro rok 2021 na adrese 
https://mkn10.uzis.cz/, historická podoba pro rok 2020 je dostupná 
na adrese https://mkn10-2020.uzis.cz. 

• Podrobnější informace a podklady k MKN-10 naleznete na 
https://uzis.cz/mkn. 

https://mkn10.uzis.cz/
https://mkn10-2020.uzis.cz/
https://uzis.cz/mkn


Titulní stránka portálu MKN-10
https://mkn10.uzis.cz/

https://mkn10.uzis.cz/


Zde můžete vyhledávat kódovanou položku pomocí 
zadání klíčového slova, nebo fráze do vyhledávacího 
políčka s kliknutím na tlačítko „Hledat“

Na úvodní straně portálu –
jste v kartě „Kódovací 
nástroj“



Do vyhledávacího políčka 
zadáme například kód L21.1 a 
klikneme na tlačítko „Hledat“ 



Protože byl zadán přesný kód, zobrazí výsledek 
vyhledávání pouze jednu nalezenou položku: 
L21.1 – Seboroická dětská dermatitida



Do vyhledávacího políčka 
zadáme například úplný 
název položky „Atopická 
dermatitida NS“ a klikneme 
na tlačítko „Hledat“ 



Následně se zobrazí pouze jeden výsledek 
vyhledávání, protože zadání bylo jednoznačné: 
L20.9 – Atopická dermatitida NS



Do vyhledávacího políčka 
zadáme například slovo
„dermatitida“, které je 
součástí názvů nebo 
zahrnutých termínů více 
položek, a klikneme na 
tlačítko „Hledat“ 



Výsledků vyhledávání slova 
„dermatitida“ je celkem 105

Ve výchozím řazení výsledků vyhledávání jsou 
prioritizované položky NS a položky, kde zadané slovo 
je součástí názvu. Pohledávány jsou ale i zahrnuté 
termíny Tabelární části a termíny Abecedního 
seznamu.



Do vyhledávacího políčka 
zadáme například slovo „zánět“ 
a klikneme na tlačítko „Hledat“ 



Výsledků vyhledávání slova 
„zánět“ je celkem 300

Upozorňujeme, že v současné verzi portálu je třeba 
zadat celé slovo. Systém neumožňuje efektivně 
vyhledávat pomocí části slova.

V případě většího počtu výsledků je možnost volby 
zobrazení více výsledků na stránce.



Karta „Prohlížeč struktury klasifikace“, kde 
začnete průchodem stromu, a nebo se můžete 
vrátit zpět do kódovacího nástroje  

Kliknutím na nápis „kódovací nástroj“ se vrátíte 
zpět do přechozí karty „Kódovací nástroj“



Vlevo vidíte opět vyhledávací 
políčko a tlačítko, které plní 
funkci vyhledání je vyobrazeno 
jako piktogram lupy. Funguje 
stejně jako vyhledávací pole na 
kartě kódovací nástroj.  



Do vyhledávacího políčka 
zadáme například kód L21.1 a 
klikneme na piktogram lupy pro 
vyhledávání



Následně se zobrazí výsledek vyhledávání: 
L21.1 – Seboroická dětská dermatitida, který je 
stejný, jako při vyhledávání skrze vyhledávací 
políčko na kartě „Kódovací nástroj“



„Strom klasifikace“ slouží k 
zobrazení struktury 
klasifikace MKN-10. 

Můžete si zde rozbalit 
jednotlivé kapitoly, oddíly, 
položky klasifikace.



V jednotlivých oddílech je možnost přejít 
skrze odkaz na aktuální nadřazenou kapitolu, 
předchozí, nebo následující oddíl.



V jednotlivých kapitolách je možné 
skrze jeden z těchto odkazů přejít na 
přechozí, nebo následující kapitolu



Odkazy na nezahrnuté termíny 
pod  „Nepatří sem:“ jsou aktivní
a zobrazí odkazovanou část 
klasifikace v Prohlížeči struktury



Zvolená položka je podbarvena modře



U jednotlivých položek se v pravé části obrazovky zobrazí 
podrobnosti pod odrážkami „Pravidla“, „Příklady“ nebo
„Klasifikace CZ-DRG“, pod kterými je možné zobrazit doplňující 
informace ke zvolené položce, podobně jako již rozbalené 
„Termíny abecedního seznamu“





V odrážce „Pravidla“ je možné si zvolit mezi 
„Aktuální“ a „S ukončenou platností“

Zde jsou zobrazena aktuálně platná pravidla



Zde jsou zobrazena pravidla 
„S ukončenou platností“ 



„Klasifikace CZ-DRG“ zobrazí odkazy na 
formulář interaktivního klasifikátoru zvolené 
verze klasifikačního systému CZ-DRG



V nově otevřeném okně 
prohlížeče se zobrazí 
Interaktivní klasifikátor 
zvolené verze 
klasifikačního systému 
CZ-DRG s předvyplněnou 
hlavní diagnózou podle 
zvolené kódové položky v 
portálu MKN-10. 



Je zde možné doplnit další 
parametry případu (kódy 
výkonů, vedlejší diagnózy, 
délku hospitalizace a další) a 
zvolit „Klasifikovat případ“



Pro lepší orientaci jsou zde tlačítka „Sbalit neaktivní“ a „Sbalit vše“ 

Kliknutím na tlačítko „Sbalit neaktivní“ se sbalí všechny rozbalené oddíly kromě toho, ve 
kterém se nacházíte, který je aktuálně aktivní

Kliknutím na tlačítko „Sbalit vše“ se sbalí všechny rozbalené oddíly



Když při aktuálním rozbalení oddílů C00-D48 a D50-D89 
kliknete na tlačítko „Sbalit neaktivní“, sbalí se oddíl 
C00-D48 a aktivní oddíl D50-D89 zůstane rozbalený



Po kliknutí na tlačítko „Sbalit neaktivní“ zůstal 
rozbalený aktivní oddíl D50-D89



Když při aktuálním rozbalení oddílů C00-D48, D50-D89 
a E00-E90 kliknete na tlačítko „Sbalit vše“, sbalí se 
všechny rozbalené oddíly a vrátí se výchozí zobrazení 
pouze kapitol



Po kliknutí na tlačítko „Sbalit vše“ jsou všechny 
oddíly v původním nerozbaleném rozložení
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Co dělat, pokud si s ovládáním portálu dále nevím rady?

- Kontaktujte nás na mkn@uzis.cz. 

Co dělat, pokud sháním další zdroje informací k MKN-10?

- Zkuste štěstí na https://www.uzis.cz/mkn

mailto:mkn@uzis.cz
https://www.uzis.cz/mkn

