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Váš dopis ze dne 30. března 2021

Praha 12. dubna 2021

Odpověď Ministerstva zdravotnictví na žádost o informaci dle

zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších

předpisů

K Vámi podané žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, doručené

Ministerstvu zdravotnictví dne 30. března 2021, evidované pod č. j.:

ve věci dotazů:

a) Informace o způsobu klasifikace úmrtí před zavedením kód U07.1 a dále U07.2

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10) pro vyznačení případů onemocnění novou

formou koronaviru SARS COV2 (COVID 19), a to podle rozhodnutí WHO. Tedy podle

jakých pravidel by byla klasifikace vedena nebýt shora uvedeného vyčlení kódu

U07.1 a dále zavedení U07.2 podle MKN?

b) Je přípustné vznést námitku proti postupu WHO při zavedení jakékoli klasifikace

úmrtí podle MKN? Dále kdo je oprávněn takovou námitku vznést a jaký následuje

další postup WHO?

c) Učinila Česká republika tuto námitku proti úpravě klasifikace MKN shora uvedeného

označení, a dále s jakým výsledkem?

d) Jaké kroky učinil povinný subjekt pro: „Osvícené veřejné mínění a činná spolupráce

veřejnosti jsou svrchovaně důležité pro zlepšování zdraví lidu.“, a to ve vztahu

k onemocnění SARS COV2 (COVID 19). Zde je předmětem žádosti období

od 01. 01. 2020 do 30. 03. 2021. Žadatel odkazuje v tomto na Ústavu Světové

zdravotnické organizace, které je České republika jistě členem, a to podle Vyhlášky

č. 189/1948 Sb., vyhláška ministra zahraničních věcí o zřízení a Ústavě Světové
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zdravotnické organizace a o Protokolu o Mezinárodním úřadu zdravotnictví, přijatých

dne 22. července 1946 na mezinárodní zdravotnické konferenci v New Yorku,

Vám sdělujeme následující:

Ad dotaz a)

Před přiřazením žadatelem uvedených kódů pro nouzové použití (U07.1 a U07.2)

k onemocnění COVID-19 nebyly vydány žádné specifické pokyny pro kódování tohoto

onemocnění v podkladech za zemřelé, takže byly platné pouze obecné instrukce

k vyplnění Listu o prohlídce zemřelého, dostupné zde

https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--ostatni-rezortni-registry--list-o-

prohlidce-zemreleho#metodika

V praxi bylo možné použít existující méně specifické kódy onemocnění, a to na základě

nejlepšího uvážení lékaře provádějícího prohlídku těla zemřelého, případně uvést pouze

textový popis bez kódu MKN-10.

Úmrtí, která byla zaznamenána a vykázána před zavedením specifických kódů pro

COVID-19 (U07.1 a U07.2) však byla kódována centrálním statistickým pracovištěm

až po zavedení kódů, takže příslušné texty byly zakódovány již s odpovídajícími kódy

MKN-10 pro tento účel vyhrazenými.

Lékaři měli možnost zakódovat diagnózy i na základě projevu (např. J12.8 Jiná virová

pneumonie) nebo ve snaze popsat pravděpodobného původce (především B34.2

Infekční onemocnění, původce: Coronavirus neurčené lokalizace).

Upozorňujeme také na fakt, že nelze zaměňovat zařazení nových kódů (resp. jejich

přiřazení konkrétnímu významu u kódů pro nouzové použití) do mezinárodní podoby

MKN a jejich zařazení do českého vydání této klasifikace platného pro použití v ČR,

ke kterému došlo až později.

Ad dotaz b)

V případě 10. revize MNK (MKN-10) je zřejmě možné obrátit se přímo na Classifications

and Terminologies Unit Světové zdravotnické organizace. Formální proces takové

námitky nám není znám. Na tvorbě klasifikace se podílí odborné skupiny

Spolupracujících center WHO. Přes tato spolupracující centra (regionálně příslušná)

nebo kontaktní body v jednotlivých státech je možné vznést návrh na provedení změny

v MKN-10.

Ad dotaz c)

Dle našich informací, Česká republika proti úpravě MKN-10 týkající se kódů U07.1

a U07.2 námitku neučinila.
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Ad dotaz d)

K dotazu Vám sdělujeme, že předmětná vyhláška č. 189/1948 Sb., o zřízení a Ústavě

Světové zdravotnické organizace a o Protokolu o Mezinárodním úřadu zdravotnictví,

přijatých dne 22. července 1946 na mezinárodní zdravotnické konferenci v New Yorku, je

v kompetenci Ministerstva zahraničích věcí nikoliv Ministerstva zdravotnictví.

S pozdravem


