
Kód centra

Kód oddělení

Seznam pacientů s výsledky (všichni nDay pacienti)

Datum

VÝSLEDKY (po 30 dnech)

Diagnóza při propuštěníČíslo pacienta Iniciály 
pacienta

Datum 
propuštění z 
nemocnice

Výsledky Opětovné 
přijetí po nDay

kódy viz rámeček 1

MA
24.11.2015

G89.3 T45.1X5

1 1MU

...nebo štítek pacienta

MA

Z61.12 5. 6.

1= Zůstává v nemocnici
2= Překlad do jiné nemocnice
3= Překlad do LDN
4= Rehabilitace
5= Propuštěn domů
6= Zemřel
7= Ostatní

1= Ne
2= ano, plánovaná stejná nemocnice
3= ano, neplánovaná stejná nemocnice
4= ano, pánovaná jiná nemocnice
5= ano, neplánovaná jiná nemocnice
6= není známo

3. Kód rehospitalizace

0100 Infekční a parazitární nemoci
0200 Novotvary
0300 Nemoci krve, krvetvorných orgánů a poruchy 
mechanismu imunity
0400 Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek
0500 Poruchy duševní a poruchy chování
0600 Nemoci nervové soustavy
0700 Nemoci oka a očních adnex
0800 Nemoci ucha a bradavkového výběžku
0900 Nemoci oběhové soustavy
1000 Nemoci dýchací soustavy
1100 Nemoci trávicí soustavy

1200 Nemoci kůže a podkožního vaziva
1300 Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně
1400 Genitourinální onemocnění
1500 Těhotenství, porod a šestinedělí
1600 Některé stavy vzniklé v perinatálním období
1700 Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality
1800 Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 
nezařazené jinde
1900 Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin
2000 Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti (např. dopravní 
nehody, úrazy)
2100 Faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se 
zdravotnickými službami

DĚKUEME!

2. Kódy pro výsledky1. Pro diagnózu použijte tento kód nebo 10 místný mezinárodní kód

kódy viz rámeček 
2

kódy viz rámeček 
3

Zadejte až 6 kódů ve stejném pořadí, jako ve svých záznamech
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