
Identifikátor

Názov

Anglický názov

Kód

Verzia 

Akronym

Popis

Okruh

Dĺžka kľúča

Počet položiek

Štandard verejnej správy

Použitý v registri organizácií

Vytvorený z hierarchie

Predchodca

Čiastkový

Legislatívna opora

Gestor

Kontakt

Frekvencia zmien

Umiestnenie

Dátový formát

Slovensky v  XML Spresňujúce informácie a podmienky
Názov číselníka

Povinný

codingSchemeName Stručný a zrozumiteľný názov číselníka popisujúci jeho 

obsah. 

[Formát reprezentácie: Dátový typ "Lokalizovaný 

dátový prvok s históriou" vo formáte textového reťazca. 

Začína sa veľkým písmenom.] 

[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]

[Poznámky: Číselník musí obsahovať najmenej jednu 

položku číselníka.]

OID

Povinný

oid Jedinečný identifikátor číselníka. 

[Formát reprezentácie: Numerický reťazec tvorený 

numerickými znakmi. Je generovaný automatizovane z 

údajovej základne.] 

[Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]

Kód 

Povinný

codeValue Jedinečný kód položky číselníka. 

[Formát reprezentácie: Numerický reťazec tvorený 11 

numerickými znakmi. Je generovaný automatizovane z 

údajovej základne.] 

[Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]

Názov

Povinný

displayName Stručný a zrozumiteľný názov položky číselníka. 

Obsahuje názov kapitoly / skupiny / podskupiny / 

diagnózy.

[Formát reprezentácie: Alfanumerický reťazec tvorený 

v rozsahu max 200 znakov.] 

[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah] 
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Popis

Povinný

Popis Obsahuje informáciu o úplnom kóde kapitoly / skupiny 

/ podskupiny / diagnózy a jej popis.

[Formát reprezentácie: Alfanumerický reťazec tvorený 

v rozsahu max 2000 znakov.] 

[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah]

[Poznámky: Údajová základňa nemá povinnosť pracovať 

s Popisom číselníka. Dôležítý údaj o číselníku je OID 

číselníka.]

Skratka

Povinný

Skratka Obsahuje skrátenú formu slova alebo slov vytvorených 

zo slov v Názve alebo Popise, môže obsahovať aj 

numerickú hodnotu. Je tvorená z kódov diagnóz v rámci 

trojmiestnej klasifikácie.

[Formát reprezentácie: Alfanumerický reťazec tvorený 

v rozsahu max 100 znakov.] 

[Hodnoty: Nemá predpísaný obsah.]

Verzia 

Povinný

codingSchemeVersion Popisuje aktuálne platný číselník na zachovanie histórie 

verzií číselníka. 

[Formát reprezentácie: Numerický reťazec tvorený 

numerickými znakmi.] 

[Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]

Platnosť od

Povinný

PlatnostOd Dátum, od ktorého číselník nadobudol platnosť, to 

znamená od kedy je možné ho používať. 

[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu 

Date v jazyku Extensible Markup Language (XML). 

Presnosť je na úrovni dňa.] 

[Hodnoty: Podľa formátu Date YYYY-MM-DD.]

[Poznámky: Platnosť je spravidla totožná s dátumom 

zverejnenia. Účinnosť je o dva mesiace neskôr.] 

Platnosť do

Povinný

PlatnostDo Dátum, od ktorého bola platnosť  číselníka zrušená. 

[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu 

Date v jazyku Extensible Markup Language (XML). 

Presnosť je na úrovni dňa.] 

[Hodnoty: Podľa formátu Date. YYYY-MM-DD; pričom 

9999-12-31 aktuálne platný pre technické nekonečno.]

[Poznámky: Koniec platnosti je spravidla totožný s 

dátumom zverejnenia. Účinnosť je o dva mesiace 

neskôr.]



Doplňujúci znak

Nepovinný

Doplňujúci znak Dopĺňujúci atribút, ktorý v štruktúre kódu diagnózy 

definuje doplňujúci znak v zmysle MKCH 10. Význam 

jednotlivých znakov:

† symbol "krížik"  v štruktúre  kódu označuje príčinu 

choroby, ide  o tzv. etiologický kód (primárny), môže  

byť použitý pre  hlavnú aj pre vedľajšiu chorobu.

* symbol "hviezdička"  v  štruktúre kódu  označuje 

prejav  choroby, ide o tzv. manifestačný kód 

(sekundárny), môže byť použitý len pre vedľajšiu 

chorobu.

! symbol "výkričník"  v  štruktúre kódu  označuje stupeň, 

štádium alebo funkčné poškodenie orgánu alebo 

tkaniva, alebo mikrobiálneho pôvodcu, ide o tzv. 

manifestačný kód (sekundárny), môže byť použitý len 

pre vedľajšiu chorobu.

[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu 

string  v jazyku Extensible Markup Language (XML). 

Alfanumerický reťazec tvorený v rozsahu max 1 znak. ] 

[Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]

Úplný kód

Nepovinný

úplný kód Dopĺňujúci atribút, ktorý definuje úplný kód diagnózy, 

kapitoly, skupiny resp. podskupiny pre potreby 

zobrazovania. Význam znakov použitých v rámci 

štruktúry kódu:

† symbol "krížik"  v štruktúre  kódu označuje príčinu 

choroby, ide  o tzv. etiologický kód (primárny), môže  

byť použitý pre  hlavnú aj pre vedľajšiu chorobu.

* symbol "hviezdička" v štruktúre kódu  označuje prejav  

choroby, ide o tzv. manifestačný kód (sekundárny), 

môže byť použitý len pre vedľajšiu chorobu.

! symbol "výkričník" v štruktúre kódu označuje stupeň, 

štádium alebo funkčné poškodenie orgánu alebo 

tkaniva, alebo mikrobiálneho pôvodcu, ide o tzv. 

manifestačný kód (sekundárny), môže byť použitý len 

pre vedľajšiu chorobu.

- symbol pomlčka sa  v štruktúre kódu  používa pre  kód 

choroby, ktorým sa  označuje  názov kategórie. Táto 

kategória  sa ďalej člení na jednotlivé kódy chorôb. 

Takto označený  kód  sa  pre vykazovanie nepoužije  ani 

pre hlavnú, ani pre vedľašiu chorobu, ak nie je uvedené 

inak.

[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu 

string  v jazyku Extensible Markup Language (XML). 
Doplňujúce informácie (zahŕňa, 

nezahŕňa,...)

Nepovinný

Doplňujúci atribút, ktorý obsahuje doplňujúce 

informácie k jednotlivým ochoreniam podľa definície 

MKCH 10. Znak "|" predstavuje nový odsek.

[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu 

string  v jazyku Extensible Markup Language (XML). 

Alfanumerický reťazec tvorený v rozsahu max 32767 

znakov. ] 

[Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]



Použitie pre DRG

Povinný

Doplňujúci atribút, ktorý definuje pravidlá pre použitie 

kódov ochorení pre kódovanie DRG.

Význam použitých slovných spojení:

zobraziť, použiť - označuje množinu kódov  chorôb, 

ktoré  sa  štandardne  používajú  pre zaradenie do  DRG 

skupiny, t.j. kódy ktoré nemajú podrobnejšie členenie. 

Zobrazuje sa  pomocou  úplného kódu ochorenia, názvu 

choroby a doplňujúcich informácií.

zobraziť, použiť (pre DRG funkčný pomlčkový kód) - 

označuje množinu kódov  chorôb, ktoré sa používajú 

pre zaradenie do DRG skupiny aj napriek tomu, že pre 

ne existuje podrobnejšie členenie. Zobrazuje sa  

pomocou úplného kódu ochorenia, názvu choroby a 

doplňujúcich informácií.

pre DRG použiť trojznakový kód - označuje množinu 

kódov  chorôb, ktoré sa pre  zaraďovanie  do  DRG 

skupiny  priamo nepoužívajú, použije  sa  príslušný  

klasifikačne nadradený  trojznakový kód  choroby. 

Zobrazuje sa  pomocou úplného kódu ochorenia, názvu 

choroby a doplňujúcich informácií.

zobraziť, nepoužiť - označuje množinu kódov chorôb, 

ktoré sa pre  zaradenie  do  DRG skupiny  nepoužívajú, 

ale môžu poskytnúť  bližšie infomácie týkajúce sa 

subklasifikačných kategórií a tým spresniť výber  

subklasifikačného kódu . Zobrazuje sa  pomocou 

úplného kódu ochorenia, názvu choroby a doplňujúcich 

informácií.

pre DRG nefunkčný kód - označuje množinu kódov 

chorôb, ktoré sa pre  zaradenie  do  DRG skupiny  

nepoužívajú a ich zobrazenie nie je potrebné ani z 

dôvodu poskytnutia bližších informácií  pre spresnenie 

výberu  subklasifikačného kódu. Do tejto množiny sú 
Kapitola

Nepovinný

Doplňujúci atribút, ktorý definuje zaradenie ochorenia 

do kapitoly podľa definície MKCH 10.

Kruhová referencia na položku "Skratka".

[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu 

string  v jazyku Extensible Markup Language (XML). 

Alfanumerický reťazec tvorený v rozsahu max 32767 

znakov. ] 

[Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]

Skupina

Nepovinný

Doplňujúci atribút, ktorý definuje zaradenie ochorenia 

do skupiny podľa definície MKCH 10.

Kruhová referencia na položku "Skratka".

[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu 

string  v jazyku Extensible Markup Language (XML). 

Alfanumerický reťazec tvorený v rozsahu max 32767 

znakov. ] 

[Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]



Podskupina

Nepovinný

Doplňujúci atribút, ktorý definuje zaradenie ochorenia 

do podskupiny podľa definície MKCH 10.

Kruhová referencia na položku "Skratka".

[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu 

string  v jazyku Extensible Markup Language (XML). 

Alfanumerický reťazec tvorený v rozsahu max 32767 

znakov. ] 

[Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]

Podskupina 2

Nepovinný

Doplňujúci atribút, ktorý definuje zaradenie ochorenia 

do podskupiny2 podľa definície MKCH 10 - podrobnejšie 

členenie niektorých podskupín.

Kruhová referencia na položku "Skratka".

[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu 

string  v jazyku Extensible Markup Language (XML). 

Alfanumerický reťazec tvorený v rozsahu max 32767 

znakov. ] 

[Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]

Diagnóza - 3 miestne kódovanie 

diagnóz

Nepovinný

Doplňujúci atribút, ktorý definuje trojmiestne 

kódovanie ochorení v podľa definície MKCH 10.

Kruhová referencia na položku "Skratka".

[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu 

string  v jazyku Extensible Markup Language (XML). 

Alfanumerický reťazec tvorený v rozsahu max 32767 

znakov. ] 

[Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]

Diagnóza - 4 miestne kódovanie 

diagnóz

Nepovinný

Doplňujúci atribút, ktorý definuje štvormiestne 

kódovanie ochorení v podľa definície MKCH 10.

Kruhová referencia na položku "Skratka".

[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu 

string  v jazyku Extensible Markup Language (XML). 

Alfanumerický reťazec tvorený v rozsahu max 32767 

znakov. ] 

[Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]

Diagnóza - 5 miestne kódovanie 

diagnóz

Nepovinný

Doplňujúci atribút, ktorý definuje päťmiestne 

kódovanie ochorení v podľa rozšírenej klasifikácie 

ochorení. Definuje množinu kódov diagnóz, ktoré je 

možné použiť pre vykazovanie zdravotníckej štatistiky v 

rozsahu definovanom príslušným metodickým 

pokynom.

Kruhová referencia na položku "Skratka".

[Formát reprezentácie: Podľa štandardného formátu 

string  v jazyku Extensible Markup Language (XML). 

Alfanumerický reťazec tvorený v rozsahu max 32767 

znakov. ] 

[Hodnoty: V súlade s pridelenou hodnotou.]


