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Abstrakt

Příspěvek reflektuje aktuální stav implementace mezinárod-
ních klasifikací SNOMED, MKN-10 a  MKN-O-3 v  informačních 
systémech ČR s  akcentem na efektivitu transferu centrálně 
evidovaných dat. Současně navrhuje úpravy zabraňující chybo-
vosti v přenosu dat s cílem dosáhnout uživatelsky komfortního 
uspořádání u povinných hlášení do Národního onkologického 
registru. 
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1 Úvod

Lokalizace mezinárodních zdravotnických klasifikací bývají im-
plementovány v rámci  informačních systémů v ČR a využívany 
rutinně při zpracovávání zdravotnické dokumentace; zpravidla 
je využívana aktuální revize Mezinárodní klasifikace nemocí 
(MKN). Implementace dalších mezinárodních klasifikací jako 
např. SNOMED (Systematized Nomenclature of Medicine) bývá 
oborově specifické, především jde o morfologické obory (cyto-
logie, patologie, ...)

2 Klasifikace SNOMED, MKN-10 a MKN-O-3 - aktuální 
verze 

V  rámci průběžných aktualizací nomenklatur jsou využívány 
zpravidla jen aktuálně podporované vybrané verze, u MKN se 
aktuálně  jedná o 10. revizi této klasifikace (MKN-10). Nomenkla-
tura SNOMED procházela dlouhým etapizovaným vývojem (viz 
obr. 1) a  aktuálně dosáhla stadia SNOMED-CT (Clinical Terms) 
s tím, že předchozí verze byly garantem klasifikace zneplatněny:

Ve vybraných odbornostech (onkologie, patologie, cytologie, 
...) se využívá také klasifikace MKN-O-3, která je z čistě technic-
kého hlediska derivátem klasifikací MKN-10 a SNOMED.

Z  uživatelského hlediska je pak nezbytné mít k  dispozici 
v  rámci využívaného informačního systému (IS) výše uvedené 
klasifikace (MKN-10, MKN-O-3) v aktuálních verzích.

3 Lokalizace mezinárodních klasifikací

Aktualizace mezinárodních klasifikací probíhá v ČR periodicky 
v  závislosti na intenzitě potřeby aktualizace (viz obr. 2) s  tím, 
že dochází k  definicím obsahu národních lokalizací klasifikací 
(MKN-10, MKN-O-3), které jsou široce přístupné odborné veřej-
nosti prostřednictvím [2].

Dostupnost nových verzí klasifikací však automaticky neimpli-
kuje provedení aktualizace uživatelských informačních systémů.

Obrázek 1 – Vývoj klasifikací SNOMED

Obrázek 4 – Uživatelské prostředí - hlášení pro NOR

Obrázek 3 – Princip struktury dat pro NOR na bázi využití klasifikace MKN-O-3

4 Workflow při správně aktualizovaných systémech 
uživatelů 

Proces povinných hlášení dat evidovaných do centrálních re-
gistrů je metodicky závazně upraven, v případě hlášení do Ná-
rodního onkologického registru (NOR) jsou metodické principy 
přístupné v rámci [1, 2], rozsah povinných hlášení definovaných 
vůči okruhu diagnóz dle MKN-10 pak např. v  [2, 3]. Vzhledem 
k souběžnému využívání klasifikace MKN-O-3 je nutno dodržet 
strukturu hlášení v souladu s Přílohou č. 2 [1], která stručně su-
marizována v obrázku č. 3.

Zkušenost praví, že při uživatelsky disponibilních klasifikacích 
MKN-10 a MNK-O-3 v aktuálních verzích lze docílit procesu prak-
ticky bezchybového (a uživatelsky vcelku komfortního) procesu 
hlášení povinně evidovaných dat do NOR (viz obr 4). Vše za 
předpokladu využívání aktuální verze (!) Číselníku morfologií 
dle MKN-O, verze 3.2 - viz obr. 2. Připomínáme, že tento číselník 
je dostupný v rámci [2] a byl v posledním období aktualizován 
v letech 2020 a 2021.

5 Chybová hlášení 

V případě neúspěšné validace dat předaných do NOR je odesi-
lateli doručeno chybové hlášení, jehož různé příklady/varianty 
prezentují obrázky 5 až 9.

Obrázek 2 – Lokalizace mezinárodních klasifikací na národní úroveň včet-
ně úrovně uživatelů
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Za podstatné faktory prevence vzniku chyb považujeme:
• Provedení aktualizace používaných klasifikací v informač-

ním systému uživatele 
• Osvětu pro uživatele 
• Součinnost správců IT 
• Součinnost uživatelů

6 Závěr 

Eliminace chyb v povinných hlášení centrálně evidovaných dat 
v povinně elektronické formě předpokládá přítomnost aktuál-
ních verzí využívaných klasifikací v rámci IS uživatele. V této sou-
vislosti je významný i Číselník morfologií dle MKN-O, verze 3.2.

Případný větší objem chyb rezultujících do zvýšeného počtu 
chybových hlášení může snižovat uživatelskou compliance.

SNOMED AND ICD-10 CLASSIFICATIONS IN 
INFORMATION SYSTEMS – THE STATE-OF-THE-ART

Abstract

The article reflects the state-of-the-art of classification SNO-
MED, ICD-10 and ICD-O-3 implementations in information sys-
tems in Czech Republic, emphasizing the effectivity of transfer 
of centrally documented data. Concurrently it presents error-
-preventing data transfer and the aim to reach user-friendly 
arrangement in mandatory data reports towards the National 
Cancer Register.  
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Obrázky 5–9 – Ukázky formulací chybových hlášení
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