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Z Á K O N

z 21. októbra 2004

o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na
tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

Predmet úpravy

Tento zákon upravuje poskytovanie zdravotnej sta-
rostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdra-
votnej starostlivosti, práva a povinnosti fyzických osôb
a právnických osôb pri poskytovaní zdravotnej starost-
livosti, postup pri úmrtí a výkon štátnej správy na úse-
ku zdravotnej starostlivosti.

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

(1) Zdravotná starostlivosť je súbor pracovných čin-
ností, ktoré vykonávajú zdravotnícki pracovníci, vráta-
ne poskytovania liekov, zdravotníckych pomôcok a die-
tetických potravín s cieľom predĺženia života fyzickej
osoby (ďalej len „osoba“), zvýšenia kvality jej života
a zdravého vývoja budúcich generácií; zdravotná sta-
rostlivosť zahŕňa prevenciu, dispenzarizáciu, diagnos-
tiku, liečbu, biomedicínsky výskum, ošetrovateľskú
starostlivosť a pôrodnú asistenciu.

(2) Zdravotný výkon je ucelená činnosť zdravotnícke-
ho pracovníka, ktorá predstavuje základnú jednotku
poskytovania zdravotnej starostlivosti.

(3) Neodkladná zdravotná starostlivosť (ďalej len
„neodkladná starostlivosť“) je zdravotná starostlivosť
poskytovaná osobe pri náhlej zmene jej zdravotného
stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje jej život, bez rých-
leho poskytnutia zdravotnej starostlivosti môže vážne
ohroziť jej zdravie, spôsobuje jej náhlu a neznesiteľnú
bolesť alebo spôsobuje náhle zmeny jej správania a ko-
nania, pod ktorých vplyvom bezprostredne ohrozuje
seba alebo svoje okolie. Neodkladná starostlivosť je aj
zdravotná starostlivosť poskytovaná pri pôrode. Sú-
časťou neodkladnej starostlivosti je neodkladná pre-
prava osoby do zdravotníckeho zariadenia, neodkladná
preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami a neod-
kladná preprava darcov orgánov, tkanív a buniek urče-

nýchna transplantáciu, ktorú vykonávajú poskytovatelia
záchrannej zdravotnej služby.1)

(4) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je zdravot-
nícky pracovník určený poskytovateľom zdravotnej
starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) na poskytova-
nie zdravotnej starostlivosti osobe; ak je takýmto ošet-
rujúcim zdravotníckym pracovníkom lekár alebo zub-
ný lekár, ide o ošetrujúceho lekára, ak je ošetrujúcim
zdravotníckym pracovníkom sestra alebo pôrodná
asistentka, ide o ošetrujúcu sestru alebo o ošetrujúcu
pôrodnú asistentku. Ak je poskytovateľom fyzická oso-
ba, ošetrujúcim zdravotníckym pracovníkom je táto
osoba.

(5) Konzílium je poradný orgán ošetrujúceho zdra-
votníckeho pracovníka zložený zo zdravotníckych pra-
covníkov určených poskytovateľom, ktorí sú vo vzťahu
k poskytovanej zdravotnej starostlivosti ošetrujúcimi
zdravotníckymi pracovníkmi.

(6) Zdravotná dokumentácia je súbor údajov o zdra-
votnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o služ-
bách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostli-
vosti tejto osobe.

(7) Prevencia na účely tohto zákona je
a) výchova a vzdelávanie s cieľom ochrany, zachovania
alebo navrátenia zdravia osobe,

b) aktívne vyhľadávanie možných príčin chorôb, ich
odstraňovanie a predchádzanie vzniku chorôb,

c) vyhľadávanie patologických procesov v ich asympto-
matickom období s cieľom liečby, ktorou sa predchá-
dza ich klinickému prejavu,

d) aktívne sledovanie choroby s cieľom predchádzania
zhoršeniu zdravotného stavu osoby.

(8) Dispenzarizácia je aktívne a systematické sledo-
vanie zdravotného stavu osoby, u ktorej je predpoklad
zhoršovania zdravotného stavu, jej vyšetrenie a liečba.

(9) Diagnostika je zisťovanie a hodnotenie zdravot-
ného stavu osoby a v prípade zistenia poruchy zdravia
alebo choroby určenie závažnosti poruchy zdravia ale-
bo choroby; jej výsledkom je určenie choroby.

(10) Liečba je vedomé ovplyvnenie zdravotného stavu
osoby s cieľom navrátiť jej zdravie, zabrániť ďalšiemu
zhoršovaniu jej zdravotného stavu alebo zmierniť pre-
javy a dôsledky jej choroby.

(11) Liečebný režim je životospráva osoby na podpo-
ru liečby, ktorú určuje ošetrujúci lekár.
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(12) Biomedicínsky výskum je získavanie a overova-
nie nových biologických, medicínskych, ošetrovateľ-
ských poznatkov a poznatkov z pôrodnej asistencie na
človeku. Biomedicínsky výskum v ošetrovateľstve
a v pôrodnej asistencii umožňuje aj podporovať schop-
nosti jednotlivcov a rodín alebo zlepšovať optimum
funkcií aminimalizovať tie, ktoré sú príčinou ochorení.

(13) Ošetrovateľská starostlivosť je zdravotná sta-
rostlivosť, ktorú poskytuje sestra s odbornou spôsobi-
losťou podľa osobitného predpisu2) metódou ošetrova-
teľského procesu v rámci ošetrovateľskej praxe.

(14) Ošetrovateľská prax je praktické uskutočňova-
nie činnosti sestry a činnosti pôrodnej asistentky pri
a) poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti a pôrod-
nej asistencii,

b) riadení a poskytovaní ambulantnej zdravotnej sta-
rostlivosti (ďalej len „ambulantná starostlivosť“)
a ústavnej zdravotnej starostlivosti (ďalej len „ústav-
ná starostlivosť“) metódou ošetrovateľského proce-
su.

(15) Ošetrovateľská prax zahŕňa najmä
a) vyhodnocovanie ošetrovateľských potrieb a zdrojov
ich zabezpečovania,

b) vedenie ošetrovateľskej dokumentácie, ktorá je sú-
časťou zdravotnej dokumentácie, a vyhodnocovanie
výsledkov ošetrovateľskej starostlivosti,

c) výchovu pacienta k podpore, udržiavaniu a obnove
zdravia a poskytovanie informácií o potrebnej ošet-
rovateľskej starostlivosti,

d) výchovu zdravotníckych pracovníkov v ošetrovateľ-
stve a k profesionálnej etike,

e) spoluprácu s ostatnými zdravotníckymi pracovník-
mi a s inými odbornými pracovníkmi v zdravotníctve
príslušného zdravotníckeho zariadenia a spoluprá-
cu s inými fyzickými osobami a právnickými osoba-
mi pri plánovaní, poskytovaní, koordinácii a vyhod-
nocovaní ošetrovateľskej starostlivosti.

(16) Pôrodná asistencia je zdravotná starostlivosť
pôrodnej asistentky s odbornou spôsobilosťou podľa
osobitného predpisu2) o ženu a dieťa počas fyziologic-
kého tehotenstva, pôrodu a šestonedelia, zdravotná
starostlivosť o reprodukčné zdravie a poskytovanie
ošetrovateľskej starostlivosti pri gynekologických a pô-
rodníckych chorobách. Pôrodná asistencia sa poskytu-
je metódou ošetrovateľského procesu v rámci praxe pô-
rodnej asistencie.

(17) Prax pôrodnej asistencie je riadenie a poskyto-
vanie starostlivosti pôrodnej asistentky metódou ošet-
rovateľského procesu. Prax pôrodnej asistencie zahŕňa
najmä
a) určovanie potrieb pôrodnej asistencie, ošetrovateľ-
ských potrieb a zdrojov ich zabezpečovania,

b) vedenie dokumentácie pôrodnej asistencie a ošetro-
vateľskej dokumentácie, ktorá je súčasťou zdravot-
nej dokumentácie, a vyhodnocovanie výsledkov pô-
rodnej asistencie a ošetrovateľskej starostlivosti,

c) starostlivosť o reprodukčné zdravie,
d) výchovu zdravotníckych pracovníkov v pôrodnej
asistencii a k profesionálnej etike,

e) spoluprácu s ostatnými zdravotníckymi pracovník-
mi a s inými odbornými pracovníkmi v zdravotníctve
príslušného zdravotníckeho zariadenia a spoluprácu
s inými fyzickými osobami a s právnickými osobami
pri plánovaní, poskytovaní, koordinácii a vyhodno-
covaní ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asis-
tencie.

(18) Ošetrovateľský proces je systematická, racio-
nálna a individualizovaná metóda plánovania, posky-
tovania a dokumentovania ošetrovateľskej starostli-
vosti a pôrodnej asistencie. Jeho cieľom je určovať
skutočné alebo predpokladané problémy osoby v súvis-
losti so starostlivosťou o zdravie, naplánovať uspokoje-
nie zistených potrieb, vykonať, dokumentovať a vyhod-
notiť špecifické ošetrovateľské zásahy na ich
uspokojenie. Súčasťou ošetrovateľského procesu je ur-
čenie sesterskej diagnózy. Zoznam sesterských diag-
nóz ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý
vydá Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
(ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“).

(19) Lekárska služba prvej pomoci je zdravotná sta-
rostlivosť, ktorou sa zabezpečuje nepretržitá dostup-
nosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti a ambu-
lantnej starostlivosti v špecializačnom odbore stomato-
lógia.

(20) Ústavná pohotovostná služba je zdravotná sta-
rostlivosť, ktorou sa zabezpečuje nepretržitá dostup-
nosť ústavnej starostlivosti v nemocnici.

§ 3

Katalóg zdravotných výkonov

(1) Katalóg zdravotných výkonov je súhrn zdravot-
ných výkonov, ich frekvencií a indikačných obmedzení
patriacich k jednotlivým chorobám podľa prílohy č. 1,
ktoré predstavujú nevyhnutný predpoklad na správne
poskytnutie zdravotnej starostlivosti (§ 4 ods. 3), ok-
rem zdravotných výkonov, ktoré sa plne uhrádzajú na
základe verejného zdravotného poistenia podľa osobit-
ného predpisu.3)

(2) Ministerstvo zdravotníctva zriaďuje Katalogizač-
nú komisiu pre zdravotné výkony ako svoj poradný or-
gán na odborné posudzovanie zdravotných výkonov
prislúchajúcich k chorobám podľa prílohy č. 1.

(3) Do katalógu zdravotných výkonov sa zaradia
zdravotné výkony, ktoré pri danej chorobe vedú k
a) záchrane života,
b) vyliečeniu choroby,
c) zabráneniu vzniku závažných zdravotných kompli-
kácií,

d) zabráneniu zhoršenia závažnosti choroby alebo jej
prechodu do chronického štádia,

e) účinnej prevencii,
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f) včasnému zisteniu choroby,
g) zmierneniu prejavov choroby.

(4) Do katalógu zdravotných výkonov sa zaradia aj
zdravotné výkony potrebné na poskytovanie zdravotnej
starostlivosti v osobitných prípadoch (§ 26 až 40).

(5) Kritériami pri zaraďovaní zdravotných výkonov
do katalógu zdravotných výkonov sú
a) účinnosť zdravotného výkonu v rámci prevencie,
diagnostiky alebo liečby danej choroby,

b) prínos zdravotného výkonu v rámci prevencie, diag-
nostiky alebo liečby danej choroby pri znižovaní cho-
robnosti a úmrtnosti,

c) zlepšenie prevencie, diagnostiky alebo liečby danej
choroby pri porovnaní s existujúcimi možnosťami
prevencie, diagnostiky alebo liečby.

(6) Z katalógu zdravotných výkonov možno vyradiť
zdravotné výkony, ak je preukázateľné, že z hľadiska
prevencie, diagnostiky alebo liečby danej choroby
a) sa týmito zdravotnými výkonmi nedosiahnu uspo-
kojivé výsledky alebo

b) existujú účinnejšie zdravotné výkony obsiahnuté
v katalógu zdravotných výkonov.

(7) Katalogizačná komisia pre zdravotné výkony má
jedenásť členov, z toho troch členov navrhuje minister-
stvo zdravotníctva, troch členov navrhujú zdravotné
poisťovne a piatich členov navrhujú odborné spoloč-
nosti.

(8) Činnosť Katalogizačnej komisie pre zdravotné vý-
kony upraví štatút, ktorý vydáministerstvo zdravotníc-
tva.

(9) Katalóg zdravotných výkonov vydáva vláda Slo-
venskej republiky nariadením.

DRUHÁ ČASŤ

POSKYTOVANIE ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
A SLUŽIEB SÚVISIACICH S POSKYTOVANÍM

ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

§ 4

Úvodné ustanovenia

(1) Zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace s po-
skytovaním zdravotnej starostlivosti poskytuje posky-
tovateľ a zdravotnícki pracovníci za podmienok ustano-
vených osobitným predpisom.4)

(2) Zdravotná starostlivosť sa poskytuje vo vzťahu
k chorobe určenej zdravotníckym pracovníkom.

(3) Zdravotná starostlivosť je poskytnutá správne,
ak sa bezodkladne vykonajú všetky zdravotné výkony
potrebné na určenie správnej choroby a zabezpečí sa
správny preventívny postup alebo správny liečebný
postup.

(4) Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti sa vyža-
duje informovaný súhlas (§ 6 ods. 4), ak v tomto zákone
nie je ustanovené inak (§ 6 ods. 8).

(5) Neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravot-

nej starostlivosti je vedenie zdravotnej dokumentácie
(§ 2 ods. 6).

§ 5

Posudzovanie etických otázok
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

(1) Etické otázky vznikajúce pri poskytovaní zdravot-
nej starostlivosti a etickú prijateľnosť projektov biome-
dicínskeho výskumu (§ 2 ods. 12) posudzuje nezávislá
etická komisia (ďalej len „etická komisia“).

(2) Etickú komisiu zriaďuje
a) ministerstvo zdravotníctva na posudzovanie etic-
kých otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej
starostlivosti vrátane biomedicínskeho výskumu,

b) samosprávny kraj na posudzovanie etickej prijateľ-
nosti projektov biomedicínskeho výskumu a etic-
kých otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambu-
lantnej starostlivosti,

c) poskytovateľ ústavnej starostlivosti na posudzova-
nie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho
výskumu a etických otázok vznikajúcich pri posky-
tovaní ústavnej starostlivosti.

(3) Etická komisia má najmenej piatich členov; skla-
dá sa zo zdravotníckych pracovníkov, z pracovníkov
iných profesií, ktorých odbornosť sa vyžaduje pre čin-
nosť etickej komisie, a z osôb bez odbornej spôsobilosti
na výkon zdravotníckeho povolania alebo v oblasti vý-
skumu. Členom každej etickej komisie je aj zástupca
menovaný stavovskými organizáciami v zdravotníctve.
Počet členov etickej komisie bez odbornej spôsobilosti
na výkon zdravotníckeho povolania alebo v oblasti vý-
skumu nesmie presiahnuť nadpolovičnú väčšinu všet-
kých členov etickej komisie.

(4) Členovia etickej komisie sú povinní
a) oznámiť zriaďovateľovi etickej komisie skutočnosti,
ktoré predstavujú alebo by mohli predstavovať kon-
flikt záujmov v prípade konkrétneho posudzovaného
projektu; ak člen etickej komisie je v konflikte záuj-
mov, nesmie sa zúčastniť na posudzovaní a na prijí-
maní stanoviska etickej komisie k takémuto projek-
tu,

b) zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach,
o ktorých sa dozvedeli pri výkone svojej funkcie; po-
vinnosť mlčanlivosti sa nevzťahuje na prípady,
ak tieto skutočnosti oznamujú so súhlasom toho,
koho sa týkajú.

(5) Etická komisia je povinná viesť záznamy o čin-
nosti, zápisnice z rokovaní, závery, stanoviská a odpo-
rúčania. Zriaďovateľ príslušnej etickej komisie je po-
vinný zabezpečiť ich uchovávanie počas 20 rokov.

(6) Etická komisia vydáva svoje stanoviská v písom-
nej forme; v každom stanovisku je povinná uviesť odô-
vodnenie jeho záveru. Na prijatie stanoviska etickej ko-
misie je potrebná dvojtretinová väčšina všetkých
členov komisie.

(7) Činnosť etickej komisie upraví štatút, ktorý vydá
zriaďovateľ príslušnej etickej komisie.
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§ 6

Poučenie a informovaný súhlas

(1) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný in-
formovať o účele, povahe, následkoch a rizikách po-
skytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľ-
by navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia
poskytnutia zdravotnej starostlivosti (ďalej len „po-
skytnúť poučenie“)
a) osobu, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskyt-
núť, alebo aj inú osobu, ktorú si táto osoba určila,

b) zákonného zástupcu, opatrovníka alebo osobu, kto-
rá má maloleté dieťa v pestúnskej starostlivosti5)
(ďalej len „zákonný zástupca“), ak osobou, ktorej sa
má zdravotná starostlivosť poskytnúť, je maloleté
dieťa, osoba pozbavená spôsobilosti na právne úko-
ny alebo osoba s obmedzenou spôsobilosťou na
právne úkony (ďalej len „osoba nespôsobilá dať in-
formovaný súhlas“) a vhodným spôsobom aj osobu
nespôsobilú dať informovaný súhlas.

(2) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný
poskytnúť poučenie zrozumiteľne, ohľaduplne, bez ná-
tlaku, s možnosťou a dostatočným časom slobodne sa
rozhodnúť pre informovaný súhlas a primerane rozu-
movej a vôľovej vyspelosti a zdravotnému stavu osoby,
ktorú má poučiť.

(3) Každý, kto má právo na poučenie podľa odseku 1,
má aj právo poučenie odmietnuť. O odmietnutí pouče-
nia sa urobí písomný záznam.

(4) Informovaný súhlas je preukázateľný súhlas
s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému pred-
chádzalo poučenie podľa tohto zákona. Informovaný
súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím
zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo od-
mietnutie poučenia, ak v tomto zákone nie je ustanove-
né inak (§ 27 ods. 1, § 36 ods. 2, § 38 ods. 1, § 40 ods. 2).

(5) Informovaný súhlas dáva
a) osoba, ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskyt-
núť, alebo

b) zákonný zástupca, ak osobou, ktorej sa má zdravot-
ná starostlivosť poskytnúť, je osoba nespôsobilá dať
informovaný súhlas; takáto osoba sa podieľa na roz-
hodovaní v najväčšej miere, ktorú dovoľujú jej
schopnosti.

(6) Ak zákonný zástupca odmietne dať informovaný
súhlas, poskytovateľ môže dať návrh na súd, ak je to
v záujme osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas,
ktorej sa má zdravotná starostlivosť poskytnúť. V tom-
to prípade súhlas súdu s poskytnutím zdravotnej sta-
rostlivosti nahrádza informovaný súhlas zákonného
zástupcu. Do rozhodnutia súdu možno vykonávať len
také zdravotné výkony, ktoré sú nevyhnutné na zá-
chranu života tejto osoby.

(7) Každý, kto má právo dať informovaný súhlas, má

aj právo informovaný súhlas kedykoľvek slobodne od-
volať.

(8) Informovaný súhlas sa nevyžaduje v prípade
a) neodkladnej starostlivosti, ak nemožno včas získať
informovaný súhlas, ale ho možno predpokladať,

b) ochranného liečenia uloženého súdom podľa osobit-
ného predpisu,6)

c) ústavnej starostlivosti, ak ide o osobu, ktorá
1. šíri prenosnú chorobu, ktorá závažným spôso-
bom ohrozuje jej okolie, alebo

2. v dôsledku duševnej choroby, alebo s príznakmi
duševnej poruchy ohrozuje seba alebo svoje oko-
lie, alebo ak hrozí vážne zhoršenie jej zdravotného
stavu.

(9) Spôsob poučenia, obsah poučenia, odmietnutie
poučenia, informovaný súhlas, odmietnutie informo-
vaného súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu sú
súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie (§ 21). Ak
informovaný súhlas dal zákonný zástupca [odsek 5
písm. b)], súčasťou zápisu do zdravotnej dokumentácie
je aj vyjadrenie osoby nespôsobilej dať informovaný sú-
hlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

§ 7

Formy poskytovania zdravotnej starostlivosti

(1) Zdravotná starostlivosť sa poskytuje ako
a) ambulantná starostlivosť
1. všeobecná,
2. špecializovaná,

b) ústavná starostlivosť,
c) lekárenská starostlivosť.

(2) V rámci všeobecnej ambulantnej starostlivosti sa
poskytuje lekárska služba prvej pomoci najmenej v roz-
sahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov.7)

(3) V rámci ústavnej starostlivosti v nemocnici sa
poskytuje ústavná pohotovostná služba najmenej
v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov.

§ 8

Ambulantná starostlivosť

(1) Ambulantná starostlivosť sa poskytuje osobe,
ktorej zdravotný stav nevyžaduje nepretržité poskyto-
vanie zdravotnej starostlivosti dlhšie ako 24 hodín.
Ambulantná starostlivosť sa poskytuje aj v domácom
prostredí alebo v inom prirodzenom prostredí osoby,
ktorej sa ambulantná starostlivosť poskytuje (ďalej len
„domáca starostlivosť“).

(2) Všeobecnú ambulantnú starostlivosť poskytuje
poskytovateľom určený lekár so špecializáciou v špe-
cializačnom odbore všeobecné lekárstvo a lekár so špe-
cializáciou v špecializačnom odbore pediatria (ďalej len
„všeobecný lekár“) a poskytovateľom určená sestra
s príslušnou odbornou spôsobilosťou.
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5) § 27 Občianskeho zákonníka.
Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

6) § 72 Trestného zákona.
7) § 5 zákona č. 578/2004 Z. z.
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(3) Špecializovanú ambulantnú starostlivosť posky-
tuje poskytovateľom určený lekár so špecializáciou
v inom špecializačnom odbore ako všeobecné lekár-
stvo, zubný lekár (ďalej len „lekár špecialista“) ale-
bo zdravotnícky pracovník8) s príslušnou odbornou
spôsobilosťou.

(4) Domáca starostlivosť, ktorú poskytuje sestra ale-
bo pôrodná asistentka s príslušnou odbornou spôsobi-
losťou metódou ošetrovateľského procesu, je domáca
ošetrovateľská starostlivosť.

§ 9

Ústavná starostlivosť

(1) Ústavná starostlivosť sa poskytuje na základe
a) odporúčania ošetrujúceho lekára, ak zdravotný stav
osoby vyžaduje nepretržité poskytovanie zdravotnej
starostlivosti dlhšie ako 24 hodín, alebo

b) rozhodnutia súdu.

(2) Odporúčanie ošetrujúceho lekára na prijatie do
ústavnej starostlivosti zahŕňa odôvodnenie prijatia do
ústavnej starostlivosti a výpis zo zdravotnej dokumen-
tácie (§ 24 ods. 1).

(3) O prijatí osoby do ústavnej starostlivosti, ktorá je
vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, rozho-
duje orgán zdravotníckej služby Zboru väzenskej a jus-
tičnej stráže, ktorý zabezpečí potrebnú ochranu tejto
osoby a poskytovateľa.

(4) Ak ide o ústavnú starostlivosť, na ktorú sa nevy-
žaduje informovaný súhlas podľa § 6 ods. 8 písm. c),
poskytovateľ je povinný prevzatie osoby do ústavnej
starostlivosti oznámiť do 24 hodín súdu, v ktorého ob-
vode sa zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti
nachádza. O zákonnosti dôvodov prevzatia do ústavnej
starostlivosti rozhodne súd. Do rozhodnutia súdumož-
no vykonávať len také zdravotné výkony, ktoré sú nevy-
hnutné na záchranu života a zdravia osoby alebo na za-
bezpečenie jej okolia.

(5) Ak pominú dôvody na prevzatie osoby do ústavnej
starostlivosti, na ktorú sa nevyžaduje informovaný sú-
hlas, poskytovateľ je povinný osobu prepustiť z ústav-
nej starostlivosti alebo si vyžiadať informovaný súhlas
(§ 6 ods. 4 a 5).

(6) Poskytovateľ prepustí osobu z ústavnej starostli-
vosti
a) po pominutí dôvodov ústavnej starostlivosti,
b) pri jej preložení k inému poskytovateľovi ústavnej
starostlivosti alebo

c) na jej vlastnú žiadosť, alebo na žiadosť jej zákonné-
ho zástupcu, ak napriek náležitému poučeniu odmie-
ta ústavnú starostlivosť, ak nejde o ústavnú starost-
livosť uloženú súdom alebo o ústavnú starostlivosť,
o ktorej zákonnosti rozhoduje súd.

(7) Ak ide o prepustenie z ústavnej starostlivosti oso-
by nespôsobilej dať informovaný súhlas, ošetrujúci le-

kár je povinný s predstihom informovať jej zákonného
zástupcu.

(8) Pri prepustení osoby z ústavnej starostlivosti
ošetrujúci lekár
a) poučí túto osobu alebo jej zákonného zástupcu o lie-
čebnom režime a o ďalšom liečebnom postupe,

b) poskytne jej potrebné lieky na tri dni nasledujúce po
prepustení z ústavnej starostlivosti a túto skutoč-
nosť zaznamená do prepúšťacej správy,

c) vyhotoví lekársku prepúšťaciu správu dňom pre-
pustenia z ústavnej starostlivosti, ktorú bezodklad-
ne odošle príslušnému všeobecnému lekárovi a
1. inému ošetrujúcemu lekárovi, ak k prijatiu do
ústavnej starostlivosti došlo na základe jeho od-
porúčania, alebo

2. inému poskytovateľovi ústavnej starostlivosti, ak
ide o preloženie k inému poskytovateľovi ústavnej
starostlivosti,

d) založí rovnopis lekárskej prepúšťacej správy do
zdravotnej dokumentácie.

(9) Pri prepustení osoby z ústavnej starostlivosti
ošetrujúca sestra alebo ošetrujúca pôrodná asistentka
a) poučí túto osobu alebo jej zákonného zástupcu
o ošetrovateľskej starostlivosti a o ďalšom ošetrova-
teľskom postupe,

b) vyhotoví ošetrovateľskú prepúšťaciu správu dňom
prepustenia z ústavnej starostlivosti, ktorej súčas-
ťou je vyhodnotenie ošetrovateľského procesu,
a bezodkladne ju zašle príslušnému všeobecnému
lekárovi a inému poskytovateľovi ošetrovateľskej
starostlivosti, ak ide o pokračovanie ošetrovateľskej
starostlivosti, a jeden rovnopis odovzdá tejto osobe
alebo jej zákonnému zástupcovi,

c) založí rovnopis ošetrovateľskej prepúšťacej správy
do zdravotnej dokumentácie.

(10) Lekárska prepúšťacia správa je výpis zo zdravot-
nej dokumentácie (§ 24 ods. 1), ktorú vedie ošetrujúci
lekár pri poskytovaní ústavnej starostlivosti. Ošetrova-
teľská prepúšťacia správa je výpis zo zdravotnej doku-
mentácie (§ 24 ods. 1), ktorú vedie ošetrujúca sestra
alebo ošetrujúca pôrodná asistentka pri poskytovaní
ústavnej starostlivosti.

§ 10

Lekárenská starostlivosť

Lekárenskú starostlivosť upravuje osobitný pred-
pis.9)

§ 11

Práva a povinnosti osôb
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

(1) Každý má právo na poskytovanie zdravotnej sta-
rostlivosti.

(2) Právo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti
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8) § 27 zákona č. 578/2004 Z. z.
9) Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnosten-
ský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame
v znení neskorších predpisov.
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sa zaručuje rovnako každému v súlade so zásadou rov-
nakého zaobchádzania v zdravotnej starostlivosti usta-
novenou osobitným predpisom.10) V súlade so zásadou
rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj
z dôvodov pohlavia, náboženského vyznania alebo vie-
ry, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti,
jazyka, politického alebo iného zmýšľania, odborovej
činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, zdravot-
ného postihnutia, veku, majetku, rodu alebo iného
postavenia.

(3) Výkon práv a povinností vyplývajúcich z tohto zá-
kona musí byť v súlade s dobrými mravmi. Nikto ne-
smie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu inej
osoby. Osoba nesmie byť v súvislosti s výkonom svojich
práv prenasledovaná ani inak postihovaná za to, že
podá na inú osobu, zdravotníckeho pracovníka, posky-
tovateľa sťažnosť, žalobu alebo návrh na začatie trest-
ného stíhania.

(4) Každý, kto sa domnieva, že jeho práva alebo prá-
vom chránené záujmy boli dotknuté v dôsledku nedo-
držania zásady rovnakého zaobchádzania, môže sa do-
máhať právnej ochrany na súde podľa osobitného
zákona.11)

(5) Poskytovateľ nesmie osobu postihovať alebo zne-
výhodňovať preto, že osoba uplatňuje svoje práva podľa
tohto zákona.

(6) Každý má právo na výber poskytovateľa. Toto prá-
vo sa nevzťahuje na
a) osobu, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone trestu od-
ňatia slobody,

b) žiadateľa o azyl.12)

(7) Právo na výber poskytovateľa sa nevzťahuje ani
na osobu, ktorá je príslušníkom
a) ozbrojených síl Slovenskej republiky,
b) Policajného zboru,
c) Slovenskej informačnej služby,
d) Národného bezpečnostného úradu,
e) Zboru väzenskej a justičnej stráže,
f) Železničnej polície,
g) Hasičského a záchranného zboru,
ak takejto osobe určil poskytovateľa služobný orgán
alebo služobný úrad.

(8) Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má kaž-
dý právo za podmienok ustanovených týmto zákonom
na
a) ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej
integrity a psychickej integrity,

b) informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,
c) informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách
poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnos-
tiach voľby navrhovaných postupov a rizikách od-
mietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (§ 6
ods. 1),

d) odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti

okrem prípadov, v ktorých podľa tohto zákonamožno
poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informované-
ho súhlasu (§ 6 ods. 8),

e) rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na bio-
medicínskom výskume,

f) odmietnutie odoberania a prenosu orgánov, tkanív
a buniek po svojej smrti,

g) zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajú-
cich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach
súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípa-
doch ustanovených osobitným predpisom13) nie je
zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti,

h) zmiernenie utrpenia,
i) humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych
pracovníkov.

(9) Každý má právo na odmietnutie pitvy za podmie-
nok ustanovených osobitným predpisom.14)

(10) Žena, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej
osoby v súvislosti s pôrodom, má právo na osobitnú
ochranu svojich osobných údajov.

(11) Každý je povinný poskytnúť alebo sprostredko-
vať nevyhnutnú pomoc každej osobe, ktorá je v nebez-
pečenstve smrti alebo javí známky závažnej poruchy
zdravia, ak tým závažným spôsobomneohrozí svoj život
alebo zdravie.

(12) Osoba, ktorámá prenosnú chorobu, je povinná
a) správať sa tak, aby zabránila prenosu takejto choro-
by na iné osoby,

b) označiť ošetrujúcemu lekárovi zdroj nákazy, ak ho
pozná, a poskytnúťmu všetky informácie na jeho ur-
čenie,

c) určiť okruh osôb, na ktorý mohla prenosnú chorobu
preniesť.

§ 12

Právne vzťahy
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

(1) Právny vzťah, ktorého predmetom je poskytova-
nie zdravotnej starostlivosti, vzniká na základe dohody
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktorú osoba
uzatvorí s poskytovateľom.

(2) Poskytovateľ môže odmietnuť návrh na uzatvore-
nie dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ak
a) by uzatvorením takejto dohody prekročil svoje únos-
né pracovné zaťaženie,

b) osobný vzťah zdravotníckeho pracovníka k osobe,
ktorej má zdravotnú starostlivosť poskytovať, neza-
ručuje objektívne hodnotenie jej zdravotného stavu
alebo

c) poskytovaniu zdravotnej starostlivosti bráni osobné
presvedčenie zdravotníckeho pracovníka, ktorý má
zdravotnú starostlivosť poskytovať.

(3) Dôvody ustanovené v odseku 2 písm. c) sa vzťa-
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10) § 5 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon).

11) § 9 ods. 2 zákona č. 365/2004 Z. z.
12) § 2 písm. c) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 606/2003 Z. z.
13) § 80 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z.
14) § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zá-

konov.
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hujú len na umelé prerušenie tehotenstva, sterilizáciu
a asistovanú reprodukciu.

(4) Ak poskytovateľ odmietne návrh na uzatvorenie
dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti z dôvo-
dov ustanovených v odseku 2, príslušný samosprávny
kraj preverí tieto skutočnosti na podnet osoby a bezod-
kladne určí, ktorý poskytovateľ s ňou uzatvorí takúto
dohodu. Ak zistí, že odmietnutie uzatvorenia dohody
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nebolo opod-
statnené, môže určiť aj poskytovateľa, ktorý návrh na
uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej starostli-
vosti odmietol. Poskytovateľ sa podľa možností určí
tak, aby bol čo najmenej vzdialený od bydliska alebo
pracoviska osoby. Rozhodnutie lekára samosprávneho
kraja je poskytovateľ povinný rešpektovať.

(5) Odmietnutím návrhu na uzatvorenie dohody
o poskytovaní zdravotnej starostlivosti nie je dotknuté
právo osoby na poskytnutie neodkladnej starostlivosti.

(6) Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej
starostlivosti sa uzatvára v písomnej forme najmenej
na šesť mesiacov; jej prvopis je súčasťou zdravotnej do-
kumentácie a druhopis sa odovzdá osobe alebo jej zá-
konnému zástupcovi.

(7) Poskytovateľ môže odstúpiť od dohody podľa od-
seku 6 z dôvodov ustanovených v odseku 2 písm. a)
a b); osoba, ktorej sa zdravotná starostlivosť poskytuje,
aj bez uvedenia dôvodu. Odstúpenie od dohody musí
mať písomnú formu.

(8) Dohoda o poskytovaní všeobecnej ambulantnej
starostlivosti zaniká smrťou osoby, smrťou alebo záni-
kom poskytovateľa alebo uplynutím výpovednej lehoty
pri odstúpení od dohody.

§ 13

Služby súvisiace
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starost-
livosti sú
a) poskytovanie stravovania počas poskytovania
ústavnej starostlivosti,

b) poskytovanie pobytu na lôžku počas poskytovania
ústavnej starostlivosti,

c) spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní zdra-
votnej starostlivosti v elektronickej forme na účely
zdravotného poistenia,

d) štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu a le-
kárskeho poukazu15) na účely zdravotného poiste-
nia,

e) doprava,
f) pobyt sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti,
g) vypracovanie lekárskeho posudku,
h) poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie
podľa § 24 ods. 4.

§ 14

Doprava

(1) Doprava podľa § 13 písm. e) zahŕňa okrem neod-
kladnej prepravy, ktorá je súčasťou neodkladnej sta-
rostlivosti (§ 2 ods. 3), prepravu
a) osoby do zdravotníckeho zariadenia a medzi zdra-
votníckymi zariadeniami na účely poskytnutia zdra-
votnej starostlivosti a zo zdravotníckeho zariadenia
po poskytnutí zdravotnej starostlivosti,

b) biologického materiálu určeného na diagnostické
vyšetrenie,

c) krvi a transfúznych liekov,
d) orgánov, tkanív a buniek na účely transplantácie,
e) sprievodcu osoby podľa písmena a) alebo sprievodcu
osoby v ústavnej starostlivosti.

(2) Dopravu osoby, ktorá je vo väzbe alebo vo výkone
trestu odňatia slobody, vykonáva Zbor väzenskej a jus-
tičnej stráže.

(3) Dopravu osoby, ktorá je v cele policajného zaiste-
nia, zabezpečuje Policajný zbor; to neplatí, ak si ochra-
na života a zdravia osoby vyžaduje poskytnutie neod-
kladnej starostlivosti.

§ 15

Sprievodca osoby v ústavnej starostlivosti

(1) Sprievodca osoby v ústavnej starostlivosti je oso-
ba, ktorá bola prijatá do ústavnej starostlivosti spolu
s osobou, ktorej sa poskytuje ústavná starostlivosť.

(2) Sprievodcom osoby v ústavnej starostlivosti môže
byť len osoba plnoletá;16) to neplatí, ak sprievodcom je
dieťa do troch rokov veku prijaté do ústavnej starostli-
vosti spolu s rodičom alebo maloletý rodič prijatý do
ústavnej starostlivosti spolu s dieťaťom do jedného
roku veku.

§ 16

Lekársky posudok

(1) Lekársky posudok na účely tohto zákona je výsle-
dok posúdenia
a) zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnos-
ti,

b) zdravotného stavu v súvislosti s priznaním choroby
z povolania,

c) bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia pri úra-
zoch, chorobách z povolania a iných poškodeniach
na zdraví.17)

(2) Lekársky posudok vydáva poskytovateľ a posu-
dzovanie podľa odseku 1 vykonáva poskytovateľom ur-
čený lekár.

(3) Lekársky posudok sa vydáva na žiadosť osoby,
ktorej sa má posudzovanie týkať, alebo na žiadosť
právnickej osoby so súhlasom takejto osoby.
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15) Zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
16) § 8 ods. 2 Občianskeho zákonníka.
17) Zákon č. 437/2004 Z. z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia.
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§ 17

Rozhodovanie pri poskytovaní
zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

(1) Ak sa osoba domnieva, že sa jej neposkytla zdra-
votná starostlivosť správne (§ 4 ods. 3), alebo sa do-
mnieva, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotnícke-
ho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním
zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo požia-
dať poskytovateľa o nápravu; žiadosť sa podáva písom-
ne.

(2) Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne in-
formovať žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti.

(3) Ak poskytovateľ žiadosti nevyhovie alebo bezod-
kladne neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žia-
dosti, osoba má právo
a) požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostli-
vosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“) o vykonanie do-
hľadu podľa osobitného predpisu,18) ak predmetom
žiadosti je správne poskytnutie zdravotnej starostli-
vosti,

b) obrátiť sa na orgán príslušný na výkon dozoru podľa
osobitného predpisu,19) ak predmetom žiadosti je iné
rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovní-
ka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostli-
vosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdra-
votnej starostlivosti.

TRETIA ČASŤ

ZDRAVOTNÁ DOKUMENTÁCIA

§ 18

Spracúvanie, poskytovanie a sprístupňovanie
údajov zo zdravotnej dokumentácie

(1) Poskytovateľ je povinný údaje zo zdravotnej doku-
mentácie spracúvať, poskytovať a sprístupňovať v sú-
lade s týmto zákonom a osobitným predpisom.20)

(2) Súhlas dotknutej osoby na spracúvanie, poskyto-
vanie a sprístupňovanie údajov zo zdravotnej doku-
mentácie sa za podmienok ustanovených týmto záko-
nom nevyžaduje.

(3) Každý, komu sa poskytnú alebo sprístupnia úda-
je zo zdravotnej dokumentácie podľa tohto zákona, je
povinný zachovávať o nich mlčanlivosť a zabezpečiť ich
ochranu tak, aby nedošlo k ich strate alebo zneužitiu.

§ 19

Vedenie zdravotnej dokumentácie

(1) Vedenie zdravotnej dokumentácie je získavanie,
zhromažďovanie a zaznamenávanie údajov podľa odse-
ku 2.

(2) Zdravotná dokumentácia obsahuje
a) osobné údaje osoby, ktorej sa poskytuje zdravotná
starostlivosť, v rozsahu nevyhnutnom na jej identifi-
káciu a zistenie anamnézy,

b) údaje o poučení a informovanom súhlase (§ 6),
c) údaje o chorobe osoby, o priebehu a výsledkoch vy-
šetrení, liečby a ďalších významných okolnostiach
súvisiacich so zdravotným stavom osoby a s postu-
pom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti,

d) údaje o rozsahu poskytnutej zdravotnej starostli-
vosti,

e) údaje o službách súvisiacich s poskytovaním zdra-
votnej starostlivosti,

f) údaje o dočasnej práceneschopnosti pre chorobu
a úraz a skutočnosti dôležité na posúdenie zdravot-
nej spôsobilosti na výkon práce,

g) epidemiologicky závažné skutočnosti,
h) identifikačné údaje príslušnej zdravotnej poisťovne,
i) identifikačné údaje poskytovateľa.

(3) Zdravotnú dokumentáciu vedie ako celok vše-
obecný lekár. Iný ošetrujúci zdravotnícky pracovník
vedie zdravotnú dokumentáciu v rozsahu ním poskyto-
vanej zdravotnej starostlivosti.

(4) V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utaje-
nie svojej osoby v súvislosti s pôrodom (§ 11 ods. 10),
vedie sa osobitná zdravotná dokumentácia v rozsahu
zdravotnej starostlivosti súvisiacej s tehotenstvom
a pôrodom, ktorej súčasťou sú osobné údaje tejto ženy
nevyhnutné na zistenie anamnézy a údaje uvedené
v odseku 2 písm. b) až i). Osobné údaje nevyhnutné na
jej identifikáciu sa vedú oddelene od osobitnej zdravot-
nej dokumentácie spolu s písomnou žiadosťou podľa
§ 11 ods. 10. Osobitná zdravotná dokumentácia sa
o tieto údaje doplní a zapečatí ako celok.

(5) Poskytovateľ je povinný osobitnú zdravotnú do-
kumentáciu vrátane osobných údajov nevyhnutných
na identifikáciu viesť oddelene od zdravotnej doku-
mentácie ostatných osôb. Na osobitnú zdravotnú do-
kumentáciu sa nevzťahujú ustanovenia § 24 ods. 4
a § 25.

§ 20

Formy vedenia zdravotnej dokumentácie

(1) Zdravotná dokumentácia sa vedie v písomnej for-
me alebo v elektronickej forme so zaručeným elektro-
nickým podpisom21) (ďalej len „elektronický podpis“).

(2) Zdravotná dokumentácia v elektronickej forme
s elektronickým podpisom sa vedie na záznamovom no-
siči v textovej forme, grafickej forme alebo v audiovizu-
álnej forme.

(3) Zdravotnú dokumentáciu možno viesť v elektro-
nickej forme s elektronickým podpisom, len ak
a) bezpečnostné kópie dátových súborov sa vyhotovujú
najmenej jedenkrát za každý pracovný deň,

b) o vytvorených záložných kópiách dátových súborov
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18) § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z.
19) § 81 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 578/2004 Z. z.
20) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
21) § 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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sa vedie presná evidencia a tie sa ukladajú na mies-
te prístupnom len osobám oprávneným vyhotovovať
záložné kópie,

c) pred uplynutím doby životnosti zápisu na archív-
nommédiu je z archivovaných dát vyhotovená kópia
a údaje zo starého nosiča sa odstránia,

d) archívne kópie sa vytvárajú najmenej jedenkrát
za rok, pričom spôsob vyhotovenia archívnych kópií
znemožňuje vykonať v nich dodatočné zásahy.

§ 21

Zápis do zdravotnej dokumentácie

(1) Zápis do zdravotnej dokumentácie obsahuje
a) dátum a čas zápisu,
b) spôsobpoučenia, obsahpoučenia, odmietnutie pouče-
nia, informovaný súhlas, odmietnutie informované-
ho súhlasu a odvolanie informovaného súhlasu,

c) dátum a čas poskytnutia zdravotnej starostlivosti,
ak je odlišný od dátumu a času zápisu,

d) rozsah poskytnutej zdravotnej starostlivosti a slu-
žieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starost-
livosti,

e) výsledky iných vyšetrení, ak sú súčasťou poskytova-
nej zdravotnej starostlivosti, o ktorej sa vykonáva
zápis,

f) identifikáciu ošetrujúceho zdravotníckeho pracov-
níka,

g) identifikáciu osoby, ktorej sa zdravotná starostli-
vosť poskytla.

(2) Identifikácia ošetrujúceho zdravotníckeho pra-
covníka sa preukazuje v zdravotnej dokumentácii ve-
denej v písomnej forme menom a priezviskom, odtlač-
kom pečiatky a podpisom ošetrujúceho zdravotníckeho
pracovníka, v zdravotnej dokumentácii vedenej v elek-
tronickej forme elektronickým podpisom ošetrujúceho
zdravotníckeho pracovníka.

(3) Zápis v zdravotnej dokumentácii musí byť pravdi-
vý a čitateľný.

(4) Oprava zápisu v zdravotnej dokumentácii sa vy-
konáva novým zápisom, ktorý obsahuje dátum opravy,
znenie opravy zápisu a identifikáciu ošetrujúceho
zdravotníckeho pracovníka, ktorý opravu vykonal. Op-
ravu zápisu môže vykonať len zdravotnícky pracovník,
ktorý vykonal pôvodný zápis; pôvodný zápis musí zo-
stať čitateľný.

§ 22

Zabezpečenie a uchovávanie
zdravotnej dokumentácie

(1) Za zabezpečenie zdravotnej dokumentácie zodpo-
vedá poskytovateľ. Poskytovateľ je povinný ukladať
a ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedo-
šlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneužitiu,
a to aj počas jej uchovávania podľa odseku 2.

(2) Zdravotnú dokumentáciu, ktorú vedie všeobecný
lekár, uchováva poskytovateľ 20 rokov po smrti osoby;
ostatnú zdravotnú dokumentáciu 20 rokov od posled-
ného poskytnutia zdravotnej starostlivosti osobe.

(3) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby k osobit-
nej zdravotnej dokumentácii nemali prístup iné osoby
ako ošetrujúci lekár a v nevyhnutnom rozsahu zdravot-
nícki pracovníci.

§ 23

Odovzdanie zdravotnej dokumentácie
a jej prevzatie do úschovy

(1) Pri zmene poskytovateľa z dôvodu odstúpenia od
dohody o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starost-
livosti (§ 12 ods. 7) je poskytovateľ povinný preukáza-
teľne odovzdať zdravotnú dokumentáciu alebo jej rov-
nopis do siedmich dní od jej vyžiadania novému
poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu
o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

(2) Pri dočasnom pozastavení licencie na výkon
samostatnej zdravotníckej praxe22) a pri dočasnom po-
zastavení povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho
zariadenia23) je poskytovateľ povinný bezodkladne
umožniť prevzatie zdravotnej dokumentácie do úscho-
vy lekárovi príslušného samosprávneho kraja; pri zru-
šení licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe
alebo povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho za-
riadenia je povinný umožniť prevzatie zdravotnej doku-
mentácie ten, komu sa licencia alebo povolenie zrušilo.

(3) Pri zániku platnosti licencie na výkon samostat-
nej zdravotníckej praxe24) a pri zániku platnosti povole-
nia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia25) je
každá osoba, ktorá má po zániku platnosti licencie ale-
bo povolenia prístup k zdravotnej dokumentácii, povin-
ná
a) bezodkladne o tejto skutočnosti informovať lekára
príslušného samosprávneho kraja, dohodnúť s ním
postup pri prevzatí zdravotnej dokumentácie a bez-
odkladne umožniť lekárovi príslušného samospráv-
neho kraja jej prevzatie do úschovy,

b) ochraňovať zdravotnú dokumentáciu tak, aby nedo-
šlo k jej poškodeniu, strate, zničeniu alebo k zneuži-
tiu, a to až do jej prevzatia lekárom samosprávneho
kraja.

(4) Lekár príslušného samosprávneho kraja, ktorý
prevzal zdravotnú dokumentáciu do úschovy podľa od-
sekov 2 a 3, bezodkladne odovzdá zdravotnú dokumen-
táciu poskytovateľovi, s ktorým osoba uzatvorila dohodu
o poskytovaní všeobecnej ambulantnej starostlivosti.

(5) Osobitnú zdravotnú dokumentáciu (§ 19 ods. 4) je
poskytovateľ povinný po uplynutí šiestich týždňov odo
dňa pôrodu odovzdať bez zbytočného odkladu minis-
terstvu zdravotníctva [§ 45 písm. p)], ak žena v tejto le-
hote písomne neodvolala svoju žiadosť o utajenie svojej
osoby.
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22) § 10 a 73 zákona č. 578/2004 Z. z.
23) § 18 zákona č. 578/2004 Z. z.
24) § 10 a 75 zákona č. 578/2004 Z. z.
25) § 20 zákona č. 578/2004 Z. z.
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(6) Pri odovzdaní zdravotnej dokumentácie podľa od-
sekov 1 až 5 nesmie dôjsť k jej poškodeniu, zničeniu
alebo zneužitiu.

§ 24

Poskytovanie údajov zo zdravotnej dokumentácie

(1) Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa poskytujú
formou výpisu zo zdravotnej dokumentácie. Výpis zo
zdravotnej dokumentácie obsahuje okrem údajov uve-
dených v § 19 ods. 2 písm. a), h) a i)
a) chronologický opis vývoja zdravotného stavu,
b) prehľad o doterajšej liečbe,
c) údaje potrebné na ďalšie poskytovanie zdravotnej
starostlivosti,

d) dátum vystavenia a identifikáciu ošetrujúceho zdra-
votníckeho pracovníka.

(2) Všeobecný lekár je povinný bezodkladne poskyt-
núť výpis zo zdravotnej dokumentácie inému ošetrujú-
cemu zdravotníckemu pracovníkovi v rozsahu jeho vy-
žiadania. Pri odosielaní osoby na ďalšie poskytovanie
zdravotnej starostlivosti poskytuje výpis zo zdravotnej
dokumentácie z vlastného podnetu.

(3) Ošetrujúci zdravotnícky pracovník je povinný
poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu
ním poskytnutej zdravotnej starostlivosti všeobecné-
mu lekárovi, a to bezodkladne po poskytnutí zdravotnej
starostlivosti a na požiadanie aj v priebehu jej poskyto-
vania.

(4) Poskytovateľ je povinný na základe písomného vy-
žiadania poskytnúť výpis zo zdravotnej dokumentácie
v rozsahu vyžiadania
a) lekárovi územnej vojenskej správy na účely pravidel-
ného odvodu,26)

b) príslušnému orgánu27) na účely sociálnej pomo-
ci, štátnej sociálnej dávky alebo služieb zamestna-
nosti podľa osobitných predpisov,28)

c) inšpektorátu práce29) a orgánom dozoru podľa oso-

bitných predpisov30) na účely vyšetrovania pracov-
ného úrazu alebo choroby z povolania,

d) príslušnému orgánu na účely medzištátneho osvoje-
nia dieťaťa,31)

e) osobám oprávneným nahliadať do zdravotnej doku-
mentácie, ak rozsah vyžiadania nepresahuje rozsah
sprístupňovania údajov zo zdravotnej dokumentá-
cie týmto osobám podľa § 25 ods. 1.

§ 25

Sprístupňovanie údajov
zo zdravotnej dokumentácie

(1) Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňu-
jú formou nahliadania do zdravotnej dokumentácie
osoby
a) tejto osobe alebo jej zákonnému zástupcovi v celom
rozsahu,

b) manželovi alebo manželke, dieťaťu alebo rodičovi
alebo ich zákonnému zástupcovi po smrti tejto oso-
by, a to v celom rozsahu; ak takáto osoba nie je, oso-
be plnoletej,16) ktorá s ňou žila v čase smrti v domác-
nosti,32) blízkej osobe33) alebo ich zákonnému
zástupcovi,

c) osobe splnomocnenej na základe písomného
plnomocenstva34) osoby podľa písmena a) alebo b)
s osvedčeným podpisom podľa osobitného
predpisu35) v nevyhnutnom rozsahu uvedenom v pl-
nomocenstve,

d) revíznemu lekárovi príslušnej zdravotnej poisťovne
na účely kontrolnej činnosti36) v celom rozsahu,

e) úradu pre dohľad na účely dohľadu nad zdravotnou
starostlivosťou37) v celom rozsahu,

f) posudkovému lekárovi na účely lekárskej posudko-
vej činnosti pri výkone sociálneho poistenia a v so-
ciálnom zabezpečení policajtov a vojakov podľa oso-
bitných predpisov38) v celom rozsahu,

g) znalcovi, ktorého ustanovil súd alebo pribral orgán
činný v trestnom konaní alebo ktorého požiadala
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26) § 8 zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov.
27) Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení nie-

ktorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z.
Zákon č. 94/1963 Zb. v znení neskorších predpisov.

28) Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
§ 6 zákona č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení.
§ 19 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách v zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

29) § 6 ods. 3 písm. b) zákona č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
30) Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpi-

sov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej strá-
že Slovenskej republiky a Železničnej polície.
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.

31) Dohovor o ochrane detí a o spolupráci pri medzištátnych osvojeniach (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
č. 380/2001 Z. z.).
§ 69 zákona č. 195/1998 Z. z.

32) § 115 Občianskeho zákonníka.
33) § 116 Občianskeho zákonníka.
34) § 31 Občianskeho zákonníka.
35) Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami v znení zákona č. 515/2003 Z. z.
36) § 9 ods. 1 až 5 zákona č. 581/2004 Z. z.
37) § 43 zákona č. 581/2004 Z. z.
38) § 153 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

§ 116 ods. 2 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ne-
skorších predpisov.
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o vypracovanie znaleckého posudku niektorá zo
strán na účely priamo súvisiace s občianskym súd-
nym konaním alebo s trestným konaním v rozsahu
nevyhnutnom na vyhotovenie znaleckého posudku;
o rozsahu údajov potrebných na vypracovanie zna-
leckého posudku rozhoduje znalec,

h) poisťovni vykonávajúcej individuálne zdravotné po-
istenie podľa osobitného predpisu39) na účely kon-
trolnej činnosti poskytnutej zdravotnej starostlivos-
ti, na ktorú sa vzťahuje poistné plnenie,

i) príslušnému orgánu stavovskej organizácie v rozsa-
hu kontroly výkonu príslušného zdravotníckeho po-
volania.

(2) Osoba oprávnená nahliadať do zdravotnej doku-
mentácie má právo robiť si na mieste výpisky alebo kó-
pie zo zdravotnej dokumentácie v rozsahu ustanove-
nom v odseku 1.

(3) Poskytovateľ môže odmietnuť nahliadnutie do
zdravotnej dokumentácie osobe, ktorej sa poskytuje
zdravotná starostlivosť v špecializačnom odbore psy-
chiatria alebo v špecializačnom odbore klinická psy-
chológia, ak by negatívne ovplyvnilo jej liečbu.

(4) Každý má právo domáhať sa rozhodnutia súdu,
ak sa domnieva, že nahliadnutie do zdravotnej doku-
mentácie sa mu odmietlo neprávom.

(5) Údaje zo zdravotnej dokumentácie sa sprístupňu-
jú znalcovi [odsek 1 písm. g)] aj formou vydania zdra-
votnej dokumentácie alebo jej časti na základe vyžiada-
nia znalca a súhlasu prokurátora alebo súdu na účely
overenia pravosti a úplnosti záznamov vrátane pravosti
odtlačku pečiatky a podpisu zdravotníckeho pracovní-
ka v zdravotnej dokumentácii.

(6) Pred vydaním zdravotnej dokumentácie alebo jej
časti podľa odseku 5 je poskytovateľ povinný zabezpe-
čiť vyhotovenie kópie zdravotnej dokumentácie alebo
jej časti, ktorej každú stranu podpíše znalec a zdravot-
nícky pracovník, a k podpisom uvedú čitateľne meno
a priezvisko, dátum vydania a pripoja odtlačok pečiat-
ky. Kópia časti zdravotnej dokumentácie sa založí do
originálu zdravotnej dokumentácie.

(7) Znalec nesmie oznamovať údaje zo zdravotnej do-
kumentácie ani tomu, na koho dožiadanie spracúva
znalecký posudok okrem údajov, ktoré sú nevyhnut-
nou súčasťou znaleckého posudku.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ
V OSOBITNÝCH PRÍPADOCH

PRVÁ HLAVA

BIOMEDICÍNSKY VÝSKUM

Všeobecné podmienky

§ 26

(1) Biomedicínsky výskum zahŕňa každú výskumnú
činnosť v oblasti biológie, medicíny, farmácie, ošetro-

vateľstva, pôrodnej asistencie a psychológie, ktorá
môže ovplyvniť fyzické alebo psychické zdravie človeka,
ktorý sa zúčastňuje na tomto výskume (ďalej len
„účastník výskumu“).

(2) Biomedicínsky výskum možno vykonávať len za
podmienok ustanovených týmto zákonom a osobitným
predpisom.9)

(3) Biomedicínsky výskum sa vykonáva slobodne, pri
zachovaní práva na ochranu dôstojnosti, na rešpekto-
vanie telesnej integrity a psychickej integrity [§ 11
ods. 8 písm. a)], bezpečnosti a oprávnených záujmov
účastníka výskumu. Záujmy účastníka výskumumajú
vždy prednosť pred záujmami vedy a spoločnosti.

(4) Biomedicínsky výskum možno vykonať len vtedy,
ak neexistuje porovnateľne efektívna alternatíva a ta-
kýto výskum
a) je vedecky zdôvodnený,
b) spĺňa všeobecne akceptované kritériá vedeckej kva-
lity,

c) sa vykoná pod vedením kvalifikovaného výskumné-
ho pracovníka v súlade s príslušnými vedeckými
a etickými princípmi,

d) sa posúdi a schváli podľa tohto zákona alebo osobit-
ného predpisu.9)

(5) Biomedicínsky výskum schvaľuje
a) v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti
poskytovateľ ústavnej starostlivosti po jeho preskú-
maní a kladnom posúdení etickou komisiou [§ 5
ods. 1 a ods. 2 písm. c)],

b) v zdravotníckom zariadení ambulantnej starostli-
vosti po jeho preskúmaní a kladnom posúdení etic-
kou komisiou [§ 5 ods. 1 a ods. 2 písm. b)] samo-
správny kraj, v ktorého územnej pôsobnosti má toto
zdravotnícke zariadenie miesto prevádzkovania.

(6) Ak sa má biomedicínsky výskum vykonať vo via-
cerých zdravotníckych zariadeniach ústavnej starostli-
vosti, jeho posúdeniu a schváleniu podľa odseku 5
písm. a) predchádza jeho preskúmanie a posúdenie
etickou komisiou zriadenou poskytovateľom ústavnej
starostlivosti, ktorého zdravotnícke zariadenie je koor-
dinujúcim pracoviskom tohto výskumu.

(7) Ak sa má biomedicínsky výskum vykonať na via-
cerých pracoviskách zdravotníckych zariadení ambu-
lantnej starostlivosti, ktoré sa nachádzajú na území
viac ako jedného samosprávneho kraja, jeho vykonanie
posudzuje a schvaľuje samosprávny kraj, v ktorého
územnej pôsobnosti má sídlo koordinujúce pracovisko
tohto výskumu.

(8) Biomedicínsky výskum, od ktorého sa očakáva
priamy prospech pre fyzické alebo psychické zdravie
účastníka výskumu (ďalej len „výskum na základe
zdravotnej indikácie“), nesmie zahŕňať riziká, ktoré sú
v nepomere s jeho očakávaným prínosom.

(9) Biomedicínsky výskum, od ktorého sa neočakáva
priamy prospech pre fyzické alebo psychické zdravie
účastníka výskumu (ďalej len „výskum bez zdravotnej
indikácie“), môže sa vykonať len vtedy, ak riziko alebo
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záťaž spojené s účasťou v tomto výskume sú pre účast-
níka výskumu prijateľné.

(10) Výskum bez zdravotnej indikácie nemožno vyko-
nať na
a) živom ľudskom plode alebo zárodku,
b) osobe vo väzbe a vo výkone trestu odňatia slobody,
c) vojakovi základnej služby, náhradnej služby a prí-
pravnej služby a osobe vykonávajúcej civilnú služ-
bu,

d) osobe v ústavnej starostlivosti podľa § 6 ods. 8
písm. c),

e) cudzincovi.

§ 27

(1) Podmienkou účasti na biomedicínskom výskume
je písomný informovaný súhlas po predchádzajúcom
poučení. Takýto informovaný súhlas musí obsahovať
dátum jeho udelenia a podpis budúceho účastníka bio-
medicínskeho výskumu alebo jeho zákonného zástup-
cu.

(2) Poučenie predchádzajúce informovanému súhla-
su sa musí poskytnúť spôsobom ustanoveným v § 6
ods. 2 a musí zahŕňať informácie o
a) možnosti účastníka výskumu kedykoľvek informo-
vaný súhlas odvolať aj bez uvedenia dôvodu,

b) účele, plánovanom postupe, rizikách, ktoré možno
predpokladať, a očakávanom prínose tohto vý-
skumu,

c) podstate, rozsahu a trvaní všetkých výkonov a po-
stupov spojených s účasťou na tomto výskume, naj-
mä takých, ktoré opisujú záťaž a riziká, ktoré možno
predpokladať,

d) iných preventívnych, diagnostických a liečebných
postupoch, ktoré sú k dispozícii,

e) opatreniach určených na riešenie nežiaducich fyzic-
kých alebo psychických reakcií, ktoré by sa mohli
vyskytnúť u účastníka výskumu v súvislosti s týmto
výskumom, alebo na riešenie otázok účastníkov vý-
skumu, ktoré by mohli vzniknúť v jeho priebehu,

f) opatreniach na zabezpečenie rešpektovania súkro-
mia a ochrany osobných údajov účastníka vý-
skumu,

g) opatreniach na zabezpečenie využitia informácií
o zdravotnom stave účastníka výskumu získaných
v súvislosti s jeho účasťou na tomto výskume v záuj-
me zlepšenia alebo zachovania jeho zdravia,

h) opatreniach na zabezpečenie primeranej kompenzá-
cie v prípade poškodenia zdravia účastníka vý-
skumu v súvislosti s jeho účasťou na tomto vý-
skume,

i) predpokladanom využití výsledkov, údajov alebo
biologických materiálov získaných počas tohto vý-
skumu vrátane ich uvažovaného komerčného využi-
tia,

j) stanovisku etickej komisie,
k) zdrojoch financovania tohto výskumu.

(3) Odmietnutie účasti na biomedicínskom vý-
skume, informovaný súhlas účastníka výskumu a jeho
odvolanie nesmú nepriaznivo ovplyvniť poskytovanie

zdravotnej starostlivosti a nesmú pre túto osobu zna-
menať iné nepriaznivé dôsledky zo strany
zdravotníckych pracovníkov.

§ 28

Posudzovanie etickej prijateľnosti projektu
biomedicínskeho výskumu

(1) Účelom posúdenia etickej prijateľnosti projektu
biomedicínskeho výskumu je najmä zabezpečiť právo
na ochranu dôstojnosti, na rešpektovanie telesnej in-
tegrity a psychickej integrity, bezpečnosti a oprávne-
ných záujmov účastníka výskumu (§ 26 ods. 3). Posú-
denie má vylúčiť možnosť neprimeraného ovplyvňova-
nia alebo vyvíjania nátlaku na osobu v záujme jej účasti
na tomto výskume. Osobitná pozornosť sa musí veno-
vať osobám nespôsobilým dať informovaný súhlas
(§ 32) a osobám, ktoré pre svoj zdravotný stav nie sú
schopné dať informovaný súhlas (§ 34).

(2) Posúdenie etickej prijateľnosti projektu biomedi-
cínskeho výskumu sa musí zakladať na primeranej od-
bornosti a skúsenosti členov etickej komisie. Pri hod-
notení vedeckých, právnych a etických aspektov
plánovaného biomedicínskeho výskumu sa musí pri-
merane zohľadniť vedecko-odborné hľadisko a hľadis-
ko tých členov etickej komisie, ktorí nemajú odbornú
spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania alebo
odbornú spôsobilosť v oblasti výskumu.

(3) Etická prijateľnosť projektu biomedicínskeho vý-
skumu sa posudzuje na základe informácií obsiahnu-
tých v úplnej písomnej dokumentácii tohto projektu,
ktorú etickej komisii predkladá na preskúmanie a po-
súdenie osoba zodpovedná za plánovanie a realizáciu
tohto projektu (ďalej len „zodpovedný riešiteľ“); v prípa-
de biomedicínskeho výskumu, ktorý je klinickým skú-
šaním liečiv podľa osobitného predpisu9) na základe
protokolu,40) ktorý predkladá etickej komisii zadávateľ.

(4) Etická komisia môže pred vydaním svojho stano-
viska požiadať o doplnenie dokumentácie posudzova-
ného projektu biomedicínskeho výskumu o informácie,
ktoré považuje za potrebné na posúdenie tohto projek-
tu, alebo navrhnúť také zmeny posudzovaného projek-
tu a jeho dokumentácie, ktoré považuje za potrebné
z hľadiska jeho etickej prijateľnosti.

(5) Etická komisia vydá stanovisko o etickej prijateľ-
nosti projektu biomedicínskeho výskumu do 90 dní od
predloženia úplnej písomnej dokumentácie tohto pro-
jektu.

(6) Etická komisia, zodpovedný riešiteľ a ten, kto
schvaľuje vykonanie biomedicínskeho výskumu (§ 26
ods. 5 až 7), sú povinní prijať opatrenia na zabezpeče-
nie ochrany informácií dôverného charakteru obsiah-
nutých v dokumentácii.

§ 29

Bezpečnosť a ochrana zdravia účastníkov výskumu

(1) Pri plánovaní a vykonávaní biomedicínskeho vý-
skumu je zodpovedný riešiteľ povinný uplatniť všetky
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potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a zní-
ženie rizika a záťaže účastníkov výskumu.

(2) Biomedicínsky výskum možno vykonávať len pod
stálym dohľadom lekára, ktorý má zodpovedajúcu od-
bornú spôsobilosť a skúsenosti. Biomedicínsky vý-
skum v ošetrovateľstve možno vykonávať len pod stá-
lym dohľadom sestry, ktorá má zodpovedajúcu
odbornú spôsobilosť a skúsenosti; biomedicínsky vý-
skum v pôrodnej asistencii možno vykonávať len pod
stálym dohľadom pôrodnej asistentky, ktorámá zodpo-
vedajúcu odbornú spôsobilosť a skúsenosti.

(3) Lekár je povinný pred zaradením každého účast-
níka do biomedicínskeho výskumu dôkladne zhodnotiť
jeho zdravotný stav a vykonať potrebné vyšetrenia na
odhalenie zvýšeného rizika v súvislosti s jeho účasťou
na tomto výskume.

(4) Ak je účastníkom výskumu žena v reprodukčnom
veku, lekár je povinný venovať osobitnú pozornosť
možnému nepriaznivého vplyvu v súvislosti s jej účas-
ťou na tomto výskume na jej aktuálne alebo budúce te-
hotenstvo a na zdravie jej počatého alebo narodeného
dieťaťa.

(5) Účasť na biomedicínskom výskume nesmie od-
dialiť alebo znemožniť poskytnutie potrebnej zdravot-
nej starostlivosti účastníkovi výskumu.

(6) Pre účastníkov výskumu zaradených do kontrol-
ných skupín sa musí zabezpečiť použitie overených po-
stupov zdravotnej starostlivosti.

(7) Použitie placeba je dovolené len v tých prípadoch,
ak neexistujú metódy s overenou účinnosťou alebo ak
prerušenie alebo vynechanie takýchto metód nepred-
stavuje pre účastníka výskumu neprijateľné riziko ale-
bo záťaž.

(8) Placebo podľa odseku 7 je forma liečby bez špeci-
fického vplyvu na liečený stav s cieľom simulovať účin-
nú liečbu a vylúčiť skreslenie zo strany výskumníka
v kontrolovanom experimente.

§ 30

Dohľad nad priebehom biomedicínskeho výskumu
a postup pri zistení nových závažných poznatkov

(1) Zodpovedný riešiteľ je povinný v určených časo-
vých intervaloch, najmenej jedenkrát za rok písomne
informovať toho, kto schválil biomedicínsky výskum
(§ 26 ods. 5 a 7), a príslušnú etickú komisiu o jeho prie-
behu.

(2) Ak sa v priebehu biomedicínskeho výskumu obja-
via nové vedecké poznatky, závažné nežiaduce udalosti
alebo iné skutočnosti, ktoré závažným spôsobom me-
nia podmienky tohto výskumu, zodpovedný riešiteľ je
povinný bezodkladne informovať toho, kto biomedicín-
sky výskum schválil, príslušnú etickú komisiu a na-
vrhnúť potrebné opatrenia.

(3) Ak je ohrozená bezpečnosť alebo zdravie účastní-
kov výskumu, zodpovedný riešiteľ je povinný zabezpe-
čiť potrebné opatrenia okamžite.

(4) Po prijatí informácie podľa odseku 2 je povinný
ten, kto biomedicínsky výskum schválil (§ 26 ods. 5

až 7, bezodkladne prehodnotiť svoje rozhodnutie
o schválení biomedicínskeho výskumu. Ak je to potreb-
né, je povinný bezodkladne rozhodnúť o prerušení ale-
bo zastavení biomedicínskeho výskumu. Príslušná
etická komisia je povinná zaujať stanovisko k informá-
ciám podľa odseku 2 na svojom najbližšom zasadnutí.

(5) Zodpovedný riešiteľ je povinný včas informovať
účastníkov výskumu alebo ich zákonných zástupcov
o nových skutočnostiach podľa odseku 2 a o prijatých
opatreniach, a ak je to potrebné, vyžiadať si informova-
ný súhlas na pokračovanie účasti účastníkov výskumu
na biomedicínskom výskume.

(6) Zodpovedný riešiteľ je povinný bezodkladne infor-
movať toho, kto biomedicínsky výskum schválil, a prí-
slušnú etickú komisiu o prerušení alebo predčasnom
ukončení biomedicínskeho výskumu a o dôvodoch,
ktoré k jeho prerušeniu alebo predčasnému ukončeniu
viedli.

§ 31

Nakladanie s novými vedeckými informáciami
a poznatkami o zdravotnom stave účastníkov

biomedicínskeho výskumu

(1) Ak sa v priebehu biomedicínskeho výskumu zís-
kajú informácie významné z hľadiska súčasného alebo
budúceho zdravia, alebo kvality života účastníka vý-
skumu, tieto informácie sa mu v primeranom čase
a s jeho súhlasom poskytnú.

(2) Zodpovedný riešiteľ je povinný pri ukončení bio-
medicínskeho výskumu písomne informovať toho, kto
biomedicínsky výskum schválil (§ 26 ods. 5 až 7), a prí-
slušnú etickú komisiu o priebehu a výsledkoch biome-
dicínskeho výskumu. Výsledky biomedicínskeho vý-
skumu sa účastníkovi výskumu sprístupňujú po jeho
vyhodnotení na požiadanie.

(3) Zodpovedný riešiteľ je povinný výsledky biomedi-
cínskeho výskumu v primeranom čase a primeraným
spôsobom zverejniť.

§ 32

Biomedicínsky výskum s účasťou osoby
nespôsobilej dať informovaný súhlas

(1) Výskum na základe zdravotnej indikácie s účas-
ťou osoby nespôsobilej dať informovaný súhlas možno
vykonať len vtedy, ak
a) výskum s porovnateľnou efektívnosťou nemožno vy-
konať s účasťou osoby, ktorá je spôsobilá dať infor-
movaný súhlas,

b) bola spôsobom primeraným svojmu zdravotnému
stavu a svojim rozumovým schopnostiam informo-
vaná o tomto výskume a o svojich právach a zákon-
ných opatreniach na ich ochranu,

c) neprejavuje s účasťou na tomto výskume zrejmý ne-
súhlas vyjadrený spôsobom, ktorý zodpovedá mož-
nostiam vyjadrenia vzhľadom na jej fyzický a psy-
chický stav.

(2) Výskum bez zdravotnej indikácie s účasťou osoby
nespôsobilej dať informovaný súhlas možno výnimoč-
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ne vykonať vtedy, ak sú okrem podmienok podľa odse-
ku 1 splnené aj tieto podmienky:

a) cieľom výskumu je dosiahnutie výsledkov, ktoré
umožnia prospech pre iné osoby v rovnakom alebo
v obdobnom stave, s rovnakou alebo obdobnou cho-
robou alebo postihnutím,

b) výskum predstavuje pre účastníka výskumu len

1. riziko, ktoré podľa súčasného stavu vedeckého
poznania predstavuje možnosť malého a krátko
trvajúceho negatívneho vplyvu na zdravotný stav
účastníka výskumu (ďalej len „zanedbateľné rizi-
ko“), alebo

2. záťaž, pri ktorej miera nepohodlia účastníka vý-
skumu je malá a trvá veľmi krátko (ďalej len „za-
nedbateľná záťaž“).

(3) Biomedicínsky výskum s účasťou osoby nespôso-
bilej dať informovaný súhlas možno vykonať len na zá-
klade informovaného súhlasu zákonného zástupcu bu-
dúceho účastníka výskumu.

§ 33

Biomedicínsky výskum
s účasťou tehotnej alebo dojčiacej ženy

(1) Výskum na základe zdravotnej indikácie s účas-
ťou tehotnej alebo dojčiacej ženy možno vykonať len
vtedy, ak

a) výskum s porovnateľnou efektívnosťou nemožno vy-
konať s účasťou ženy, ktorá nie je tehotná alebo kto-
rá nedojčí,

b) cieľom výskumu je dosiahnutie výsledkov, ktoré
umožnia prospech aj pre iné ženy vo vzťahu k repro-
dukcii alebo prospech pre iné počaté alebo narodené
deti,

c) očakávaný prospech z výskumu nepredstavuje pre
zúčastnenú ženu riziká, ktoré sú v nepomere s jeho
očakávaným prínosom pre zúčastnenú ženu a pre jej
počaté alebo narodené dieťa,

d) pri posudzovaní vedeckých a etických aspektov toh-
to výskumu sa za jeho účastníka považuje nielen zú-
častnená žena, ale aj jej počaté alebo narodené die-
ťa.

(2) Výskum bez zdravotnej indikácie s účasťou tehot-
nej alebo dojčiacej ženy možno vykonať len vtedy, ak

a) výskum s porovnateľnou efektívnosťou nemožno vy-
konať s účasťou ženy, ktorá nie je tehotná alebo kto-
rá nedojčí,

b) cieľom výskumu je dosiahnutie výsledkov, ktoré
umožnia prospech pre iné ženy vo vzťahu k repro-
dukcii alebo prospech pre iné počaté alebo narodené
deti,

c) výskum predstavuje pre zúčastnenú ženu len zane-
dbateľné riziko alebo zanedbateľnú záťaž [§ 32 ods. 2
písm. b)],

d) sa zamedzí akémukoľvek nepriaznivému vplyvu na
zdravie počatého alebo narodeného dieťaťa, ktorý
možno predpokladať.

§ 34

Biomedicínsky výskum s účasťou osoby
v stave vyžadujúcom neodkladnú starostlivosť

(1) Výskum na základe zdravotnej indikácie s účas-
ťou osoby, ktorá sa nachádza v stave vyžadujúcom ne-
odkladnú starostlivosť (§ 2 ods. 3) a ktorá nie je vzhľa-
dom na svoj fyzický alebo psychický stav schopná dať
informovaný súhlas, alebo ak z dôvodu neodkladnosti
nemožno včas získať takýto súhlas od jej zákonného
zástupcu, možno vykonať len vtedy, ak
a) výskum s porovnateľnou efektívnosťou nemožno vy-
konať s účasťou osoby, ktorá sa nenachádza v stave
vyžadujúcom neodkladnú starostlivosť,

b) projekt tohto výskumu bol posúdený a schválený aj
pre účasť osôb, ktoré sa nachádzajú v stave vyžadu-
júcom neodkladnú starostlivosť,

c) súhlas možno predpokladať,
d) cieľom výskumu je dosiahnutie výsledkov, ktoré
umožnia prospech pre iné osoby v rovnakom alebo
v obdobnom stave s rovnakou alebo obdobnou cho-
robou,

e) výskum predstavuje pre účastníka výskumu len za-
nedbateľné riziko alebo zanedbateľnú záťaž [§ 32
ods. 2 písm. b)].

(2) Zodpovedný riešiteľ je povinný zabezpečiť infor-
movanie účastníkov biomedicínskeho výskumu podľa
odseku 1 alebo ich zákonných zástupcov o účasti na
tomto výskume ihneď, ako je to možné. Ďalej pokračo-
vať v účasti na biomedicínskom výskume možno len na
základe informovaného súhlasu s účasťou na biomedi-
cínskom výskume (§ 27 ods. 1).

DRUHÁ HLAVA

ODOBERANIE, UCHOVÁVANIE
A PRENOS ORGÁNOV, TKANÍV A BUNIEK

§ 35

Všeobecné podmienky

(1) Odoberanie, uchovávanie a prenos orgánov, tka-
nív a buniek na účely transplantácie a vedeckovýs-
kumné ciele môžu vykonávať len poskytovatelia na zá-
klade povolenia podľa osobitného predpisu.4)

(2) Príjemca na účely tohto zákona je osoba, do ktorej
tela sa vkladá orgán, tkanivo alebo bunky.

(3) Darca na účely tohto zákona je živá osoba alebo
mŕtva osoba, z ktorej tela sa odoberajú orgány, tkanivá
a bunky určené na účely transplantácie a vedeckovýs-
kumné ciele.

(4) Poskytovatelia podľa odseku 1 si zriaďujú
a) transplantačné centrum, ktoré vykonáva výkony
spojené s odberom, distribúciou a prenosom orgá-
nov príjemcovi,

b) odberové centrum, ktoré vykonáva výkony spojené
s odberom a distribúciou orgánov,

c) tkanivovú banku, ktorá vykonáva výkony spojené
s odberom, spracúvaním, uchovávaním a distribú-
ciou tkanív a buniek na účely transplantácie.

(5) Poskytovateľ ústavnej starostlivosti je povinný
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oznamovať údaje o potenciálnych darcoch do registra
darcov, ktorý vedie ministerstvo zdravotníctva [§ 45
písm. o)].

(6) Odobratý orgán a odobraté tkanivo sa musia pred
transplantáciou odborne biopticky vyšetriť.

(7) Medzinárodnú spoluprácu týkajúcu sa výmeny
orgánov, tkanív a buniek možno uskutočňovať len
s uznávanými medzinárodnými organizáciami na zá-
klade písomných dohôd a so súhlasom ministerstva
zdravotníctva.

(8) Odobratie a prenos orgánov, tkanív a buniek
s cieľom finančného zisku alebo iného majetkového
prospechu je zakázaný.

§ 36

Odoberanie orgánov, tkanív
a buniek z tiel živých darcov

(1) Odobrať orgány, tkanivá a bunky z tela živého
darcu na účely ich prenosu do tela inej osobymožno len
vtedy, ak
a) sa predpokladá, že odber vážne neohrozí zdravotný
stav darcu,

b) sa predpokladá priamy liečebný prospech pre prí-
jemcu,

c) prospech pre príjemcu prevažuje nad ujmou darcu,
d) nemožno získať vhodný orgán, tkanivo alebo bunky
od mŕtveho darcu,

e) nie je známy nijaký alternatívny liečebný postup
s lepším alebo porovnateľným výsledkom.

(2) Darcom podľa odseku 1 môže byť len osoba plne
spôsobilá na právne úkony,41) ktorá dala na odber pí-
somný informovaný súhlas po predchádzajúcom po-
učení. Vo výnimočných prípadoch darcom podľa odse-
ku 1 môže byť aj osoba nespôsobilá dať informovaný
súhlas na základe informovaného súhlasu zákonného
zástupcu, ak
a) sa odber týka regeneratívneho tkaniva,
b) nie je k dispozícii vhodný darca, ktorý je spôsobilý
dať informovaný súhlas,

c) potenciálnym príjemcom je brat darcu alebo sestra
darcu,

d) darcovstvo má pre príjemcu život zachraňujúci po-
tenciál.

(3) Darcom podľa odseku 1 nesmie byť osoba, ktorá
je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody.

(4) Konzílium transplantačného centra posúdi, či
možno odôvodnene predpokladať úspešné ukončenie
odberu orgánu alebo tkaniva a jeho prenosu príjemcovi,
a zváži splnenie podmienok podľa odseku 1. Odber ne-
možno uskutočniť, ak možno predpokladať vážne
ohrozenie zdravotného stavu darcu, a to ani za predpo-
kladu jeho informovaného súhlasu.

(5) Odber orgánov alebo tkaniva na účely prenosu do
tela osoby priamo geneticky príbuznej s darcom sa
môže vykonať len po schválení konzíliom transplantač-
ného centra. Odber orgánov alebo tkaniva na účely pre-

nosu do tela osoby vzdialene geneticky príbuznej s dar-
com alebo osoby geneticky nepríbuznej s darcom sa
môže vykonať len po schválení konzíliom, ktoré na tieto
účely určí ministerstvo zdravotníctva.

§ 37

Odoberanie orgánov, tkanív
a buniek z tiel mŕtvych darcov

(1) Mŕtvym darcom môže byť len osoba, u ktorej bola
podľa tohto zákona určená smrť (§ 43).

(2) Odobrať orgány, tkanivá alebo bunky z tiel mŕt-
vych darcov možno iba vtedy, ak osoba počas svojho ži-
vota neurobila písomné vyhlásenie, že s týmto zásahom
do svojej telesnej integrity nesúhlasí. Za osobu nespô-
sobilú dať informovaný súhlas môže takéto písomné
vyhlásenie urobiť počas jej života zákonný zástupca.

(3) Vyhlásenie podľa odseku 2 s osvedčeným podpi-
som podľa osobitného predpisu35) sa zasiela do registra
osôb, ktoré vyjadrili počas svojho života nesúhlas
s odobratím orgánov, tkanív a buniek po smrti, ktorý
vedie ministerstvo zdravotníctva [§ 45 písm. o)].

(4) Nesúhlas podľa odseku 2 možno kedykoľvek od-
volať; pri odvolaní nesúhlasu sa postupuje podľa odse-
ku 3.

(5) Poskytovateľ je povinný pred odobratím orgánu,
tkaniva a buniek z tela mŕtveho darcu
a) overiť jeho totožnosť,
b) zistiť v registri osôb podľa odseku 3, či osoba vyjadri-
la nesúhlas s odobratím.

(6) Po odbere orgánov alebo tkanív od mŕtveho darcu
sa vo všetkých prípadoch vykoná pitva.14) Správa o od-
bere orgánov alebo tkanív sa pripojí k zápisnici o pitve.

§ 38

Prenos orgánov, tkanív a buniek príjemcovi

(1) Prenos orgánu, tkaniva alebo buniek do tela prí-
jemcumožno uskutočniť len vtedy, ak je príjemca zdra-
votne spôsobilý na takýto zákrok; podmienkou jeho vy-
konania je písomný informovaný súhlas po
predchádzajúcom poučení.

(2) Zdravotnú spôsobilosť príjemcu posúdi ošetrujú-
ci lekár a lekár transplantačného centra.

(3) Register čakateľov na transplantáciu vedie minis-
terstvo zdravotníctva [§ 45 písm. o)].

(4) Výber príjemcu sa riadi výlučne medicínskym
hľadiskom.

§ 39

Odber krvi na transfúziu
a na prípravu transfúznych liekov

(1) Darcom krvi môže byť len osoba plne spôsobilá na
právne úkony, staršia ako 18 rokov.
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(2) Odber krvi na transfúziu a na prípravu transfúz-
nych liekov možno vykonať len vtedy, ak
a) mu predchádza informovaný súhlas,
b) sa pred odberom krvi vykonajú potrebné vyšetrenia
darcu krvi,

c) sa neohrozí zdravotný stav darcu krvi a
d) nie je zdravotná kontraindikácia na odber krvi.

TRET IA HLAVA

STERILIZÁCIA

§ 40

Sterilizácia

(1) Sterilizácia na účely tohto zákona je zabránenie
plodnosti bez odstránenia alebo poškodenia pohlav-
ných žliaz osoby.

(2) Sterilizáciu možno vykonať len na základe písom-
nej žiadosti a písomného informovaného súhlasu po
predchádzajúcom poučení osoby plne spôsobilej na
právne úkony41) alebo zákonného zástupcu osoby ne-
spôsobilej dať informovaný súhlas doplnenej o písom-
nú žiadosť a informovaný súhlas osoby nespôsobilej
dať informovaný súhlas a rozhodnutie súdu na základe
žiadosti zákonného zástupcu.

(3) Poučenie predchádzajúce informovanému súhla-
su sa musí poskytnúť spôsobom ustanoveným v § 6
ods. 2 a musí zahŕňať informácie o
a) alternatívnych metódach antikoncepcie a plánova-
ného rodičovstva,

b) možnej zmene životných okolností, ktoré viedli k žia-
dosti o sterilizáciu,

c) medicínskych dôsledkoch sterilizácie ako metóde,
ktorej cieľom je nezvratné zabránenie plodnosti,

d) možnom zlyhaní sterilizácie.

(4) Žiadosť o sterilizáciu sa podáva poskytovateľovi,
ktorý sterilizáciu vykonáva. Žiadosť o sterilizáciu ženy
posudzuje a sterilizáciu vykonáva lekár so špecializá-
ciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníc-
tvo, žiadosť o sterilizáciu muža posudzuje a sterilizáciu
vykonáva lekár so špecializáciou v špecializačnom od-
bore urológia.

(5) Sterilizáciu nemožno vykonať skôr ako 30 dní po
informovanom súhlase.

P IATA ČASŤ

POSTUP PRI ÚMRTÍ

§ 41

Oznámenie úmrtia

(1) Každý, kto sa dozvedel o úmrtí mimo zdravotníc-
keho zariadenia alebo našiel mŕtve telo, je povinný túto
skutočnosť bezodkladne oznámiť najbližšiemu posky-
tovateľovi; to neplatí, ak oznámil túto skutočnosť útva-
ru Policajného zboru alebo ošetrujúcemu lekárovi.

(2) Poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť
úmrtie, ktoré sa mu oznámilo podľa odseku 1, a úmrtie
v zdravotníckom zariadení
a) osobám blízkym33) zomrelej osobe, a ak takéto osoby
nie sú známe, obci príslušnej podľa miesta trvalého
pobytu alebo prechodného pobytu zomrelého; ak tr-
valý pobyt alebo prechodný pobyt zomrelého nie je
známy, obci, v ktorej má zdravotnícke zariadenie,
ktorému sa úmrtie oznámilo podľa odseku 1 alebo
v ktorom k úmrtiu došlo, miesto prevádzkovania,

b) úradu pre dohľad.42)

(3) Úmrtie osoby v zdravotníckom zariadení, ktorá sa
liečila v súvislosti s úrazom, poškodením zdravia zavi-
neným inou osobou alebo otravou, je poskytovateľ po-
vinný oznámiť aj príslušnému útvaru Policajného zbo-
ru.

§ 42

Prehliadka mŕtveho tela

(1) Prehliadkou mŕtveho tela sa zisťuje smrť, jej čas
a príčina.

(2) Prehliadku mŕtveho tela vykoná lekár poverený
úradom pre dohľad.42) Každý je povinný poskytnúť le-
károvi, ktorý prehliada mŕtve telo, informácie o okol-
nostiach, za ktorých došlo k úmrtiu.

(3) Lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, je
povinný bezodkladne oznámiť úmrtie príslušnému
matričnému úradu;43) pri podozrení, že úmrtie bolo
spôsobené trestným činom alebo samovraždou, alebo
ak ide o úmrtie cudzieho štátneho príslušníka, aj prí-
slušnému útvaru Policajného zboru.

(4) Po prehliadkemŕtveho telamožno nariadiť pitvu len
za podmienok ustanovených osobitným predpisom.14)

§ 43

Určovanie smrti

(1) Lekár je povinný zisťovať smrť v súlade so súčas-
nými poznatkami vedy.

(2) Osoba sa považuje za mŕtvu, ak lekár zistí, že do-
šlo k trvalému zastaveniu dýchania a srdcovej činnosti.

(3) Osoba sa považuje za mŕtvu aj vtedy, ak dôjde
k nezvratnému vyhasnutiu všetkých funkcií celého
mozgu (ďalej len „smrť mozgu“).

(4) Ak sa dýchacie funkcie a obehové funkcie osoby
udržiavajú pomocou prístrojov, smrť mozgu musí jed-
nomyseľne potvrdiť konzílium (§ 2 ods. 5).

(5) Členom konzília podľa odseku 4 musí byť ošetru-
júci lekár, lekár so špecializáciou v špecializačnom od-
bore neurológia a lekár so špecializáciou v špecializač-
nom odbore anestéziológia a intenzívna medicína alebo
lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore anes-
téziológia a resuscitácia.44) Členom konzília nesmie byť
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lekár transplantačnej skupiny, ktorý má vykonať
transplantáciu.

(6) Po určení smrti mozgu konzíliom je ošetrujúci le-
kár povinný upustiť od ďalšej resuscitácie okrem prí-
padu, ak konzílium navrhlo pokračovanie resuscitácie
aj po určení smrti, ak ide o mŕtvu osobu, ktorej sa má
odobrať orgán, tkanivo alebo bunky na účely trans-
plantácie.

(7) Lekár alebo konzílium sú povinní ihneď spísať zá-
pisnicu o určení smrti.

(8) Po určení smrti lekárom alebo konzíliom možno
na mŕtvom tele vykonať len
a) pitvu,14)
b) zdravotné výkony potrebné na účely odoberania or-
gánov, tkanív a buniek (§ 37),

c) zdravotné výkony vedúce k pôrodu, ak ide o tehotnú
ženu.

Š IESTA ČASŤ

INFORMAČNÁ SÚSTAVA ZDRAVOTNÍCTVA

§ 44

(1) Informačnú sústavu zdravotníctva tvoria zdravot-
nícke informačné systémy a ich prevádzkovatelia a zá-
väzné štandardy pre zdravotnícku informatiku a štatis-
tiku (ďalej len „záväzné štandardy“).

(2) Zdravotnícke informačné systémy sú súbory soft-
vérových a hardvérových a iných prostriedkov urče-
ných na evidenciu, kontrolu, spracovanie a poskytova-
nie údajov týkajúcich sa zdravotníctva.

(3) Záväzné štandardy sú nástroje porovnateľnosti,
informačno-komunikačné technológie, štruktúry a for-
máty dátových rozhraní, štruktúra, kvalita, čas a spô-
sob evidencie údajov a poskytovania údajov a ďalšie
štandardizované predpisy a postupy. Údaje evidované
v zdravotníckych informačných systémoch musia byť
zrozumiteľné, prehľadné a preukazné amusia poskyto-
vať pravdivý obraz o zaznamenaných skutočnostiach.
Záväzné štandardy ustanoví ministerstvo zdravotníc-
tva všeobecne záväzným právnym predpisom.

(4) Ustanovením odseku 3 nie sú dotknuté nástroje
porovnateľnosti a štandardy vydávané alebo vyhlaso-
vané Štatistickým úradom Slovenskej republiky podľa
osobitných predpisov.45)

(5) Pri ochrane dôverných údajov v zdravotníckych
informačných systémoch postupujú ich prevádzkova-
telia podľa osobitného predpisu.15)

(6) Pri ochrane osobných údajov v zdravotníckych in-
formačných systémoch postupujú ich prevádzkovate-
lia podľa osobitného predpisu.20) Zoznam osobných

údajov, ktoré sú prevádzkovatelia zdravotníckych in-
formačných systémov oprávnení získavať a spracúvať,
účel ich spracúvania, podmienky ich získavania
a okruh dotknutých osôb je uvedený v prílohe č. 2.

(7) Právnické osoby v zriaďovateľskej pôsobnosti mi-
nisterstva zdravotníctva, poskytovatelia, zdravotné po-
isťovne, Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej re-
publiky a regionálne úrady verejného zdravotníctva46)
a orgán príslušný na vydanie povolenia podľa osobitné-
ho predpisu47) sú povinní
a) pri prevádzke zdravotníckych informačných systé-
mov dodržiavať a používať záväzné štandardy podľa
odseku 3,

b) poskytovať Štatistickému úradu Slovenskej republi-
ky štatistické údaje a iné údaje v rozsahu ustanove-
nom osobitným predpisom,15)

c) poskytovať ministerstvu zdravotníctva údaje evido-
vané podľa písmena a) na účely tvorby a výkonu
štátnej zdravotnej politiky a na účely dozoru,

d) poskytovať úradu pre dohľad42) údaje podľa písmena
a) na účely dohľadu,

e) na vyžiadanie ministerstva zdravotníctva alebo úra-
du pre dohľad predložiť podklady a podať vysvetle-
nie k poskytnutým údajom, a to v určenej lehote.

(8) Povinnosti podľa odseku 7 písm. a) a b) je povinný
plniť aj úrad pre dohľad.42)

S IEDMA ČASŤ

VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY

§ 45

Ministerstvo zdravotníctva

Ministerstvo zdravotníctva ako ústredný orgán štát-
nej správy na úseku zdravotnej starostlivosti v rámci
svojej pôsobnosti
a) vypracúva návrhy zásadných smerov a priorít rozvo-
ja štátnej zdravotnej politiky,

b) odborne usmerňuje poskytovanie zdravotnej sta-
rostlivosti,

c) vydáva štandardné diagnostické postupy a štan-
dardné terapeutické postupy,

d) riadi celoštátne programy zamerané na ochranu, za-
chovanie a navrátenie zdravia,

e) koordinuje výskumnú činnosť v zdravotníctve
a uplatňovanie výsledkov vedeckého výskumu v pra-
xi,

f) riadi a kontroluje výchovu a výučbu v zdravotníc-
kom školstve48) v spolupráci s Ministerstvom škol-
stva Slovenskej republiky,

g) riadi a kontroluje zdravotnícke vysoké školy,49)
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45) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme.
46) § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z.
47) § 11 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z.
48) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších predpisov.
49) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Zákon č. 401/2002 Z. z. o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z. v znení zákona č. 528/2003 Z. z.

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

http://www.zbierka.sk
http://www.iura.sk


h) riadi ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovní-
kov,50)

i) vydáva osvedčenia o akreditácii špecializačných
študijných programov a o akreditácii certifikačných
študijných programov,51)

j) vydáva povolenia a iné rozhodnutia vo veciach usta-
novených osobitným predpisom,4)

k) vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej sta-
rostlivosti podľa osobitného predpisu,4)

l) plní úlohu príslušného úradu v oblasti verejného
zdravotného poistenia na koordináciu vecných dá-
vok zdravotnej starostlivosti,

m) je notifikačným orgánom vo veciach ďalšieho vzdelá-
vania zdravotníckych pracovníkov; oznamuje Eu-
rópskej komisii, členským štátom Európskej únie
a členským štátom Európskeho združenia voľného
obchodu zoznam diplomov, osvedčení a iných dokla-
dov o získaných špecializáciách a certifikátoch vyda-
ných v Slovenskej republike a zodpovedajúcich krité-
riám ustanoveným osobitným predpisom52) vrátane
ich zmien a doplnkov a diplomy, osvedčenia a iné do-
klady o získaných špecializáciách a certifikátoch,
ktoré nezodpovedajú ustanoveným kritériám, a vzde-
lávanie v nich sa pozastavilo,

n) vypracúva koncepciu rozvoja a integrácie informač-
nej sústavy zdravotníctva a prevádzkuje informačný
systém,

o) vedie národné zdravotnícke registre,
p) vedie a uchováva osobitnú zdravotnú dokumentá-
ciu,

q) zriaďuje etickú komisiu na posudzovanie etických
otázok vznikajúcich pri poskytovaní zdravotnej sta-
rostlivosti vrátane biomedicínskeho výskumu [§ 5
ods. 2 písm. a)],

r) zriaďuje zariadenia na plnenie osobitných úloh
v zdravotníctve, najmä štatisticko-informačné zaria-
denia a knižničné zariadenia,

s) zabezpečuje koordináciu poskytovania zdravotnej
starostlivosti s inými ústrednými orgánmi štátnej
správy,

t) zabezpečuje medzinárodnú spoluprácu na úseku
poskytovania zdravotnej starostlivosti,

u) usmerňuje prenesený výkon štátnej správy usku-
točňovaný na úseku zdravotníctva samosprávnymi
krajmi,

v) zabezpečuje jednotnú prípravu zdravotníctva na ob-
ranu štátu.

§ 46

Výkon miestnej štátnej správy
na úseku zdravotníctva

(1) Štátnu správu na úseku zdravotníctva v samo-
správnom kraji ako prenesený výkon štátnej správy vy-
konáva samosprávny kraj, ktorý
a) zriaďuje etické komisie na posudzovanie etickej pri-
jateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu

a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní am-
bulantnej starostlivosti [§ 5 ods. 2 písm. b)],

b) určuje poskytovateľa osobe pri odmietnutí jej návr-
hu na uzatvorenie dohody o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti (§ 12 ods. 4),

c) preberá do úschovy a zabezpečuje odovzdanie zdra-
votnej dokumentácie inému poskytovateľovi (§ 23
ods. 2 až 4),

d) schvaľuje biomedicínsky výskum v zdravotníckom
zariadení ambulantnej starostlivosti [§ 26 ods. 5
písm. b) a ods. 7],

e) zabezpečuje zastupovanie53) v prípade potreby po-
skytovania zdravotnej starostlivosti iným poskyto-
vateľom a pri dočasnom pozastavení povolenia,

f) vydáva povolenia a iné rozhodnutia vo veciach usta-
novených osobitným predpisom,4)

g) vykonáva dozor nad poskytovaním zdravotnej sta-
rostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným pred-
pisom,4)

h) určuje lekára na vykonanie odvodu,26)
i) zabezpečuje plnenie úloh uložených ministerstvom
zdravotníctva týkajúcich sa zdravotníctva,

j) spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva pri za-
bezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na ob-
ranu štátu.

(2) Samosprávny kraj na plnenie úloh na úseku zdra-
votníctva ustanovuje lekára samosprávneho kraja
a sestru samosprávneho kraja, ktorých vymenúva
a odvoláva predseda samosprávneho kraja so súhla-
som ministerstva zdravotníctva.

(3) Sestra samosprávneho kraja plní úlohy na úseku
zdravotníctva vo vzťahu k poskytovaniu ošetrovateľ-
skej starostlivosti a pôrodnej asistencie.

ÔSMA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ
A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 47

(1) Organizáciu poskytovania zdravotnej starostli-
vosti v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej re-
publiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Mi-
nisterstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej
republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej re-
publiky upravia jednotlivé ústredné orgány štátnej
správy všeobecne záväznými právnymi predpismi, kto-
ré vydajú po dohode s ministerstvom zdravotníctva.

(2) Organizáciu poskytovania zdravotnej starostli-
vosti v Slovenskej informačnej službe a Národnom bez-
pečnostnom úrade ustanoví všeobecne záväzný právny
predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej re-
publiky po dohode s ministerstvom zdravotníctva.
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53) § 18 ods. 5 zákona č. 578/2004 Z. z.
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§ 48

(1) Dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
uzatvorené podľa doterajších predpisov sa považujú za
dohody uzatvorené podľa tohto zákona.

(2) Konanie o právach a povinnostiach fyzických
osôb v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostli-
vosti, ktoré ku dňu účinnosti tohto zákona nebolo prá-
voplatne skončené, dokončí sa podľa doterajších pred-
pisov.

§ 49

Osoby, ktoré zabezpečujú evidenciu a uchovávanie
osobitnej zdravotnej dokumentácie, a osoby, ktoré sa
dozvedeli údaje z osobitnej zdravotnej dokumentácie,
sú povinné zachovávať mlčanlivosť o týchto skutočnos-
tiach. Povinnosti mlčanlivosti môže tieto osoby zbaviť
len súd.

§ 50

Zrušujú sa smernice Ministerstva zdravotníctva Slo-
venskej socialistickej republiky zo 14. apríla 1972
č. Z-4582/1972-B/1 o vykonávaní sterilizácie (regis-
trované v čiastke 13/1972 Zb.).

Čl. II

Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov
v znení zákona č. 602/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa tak-
to:

1. V § 9 ods. 1 písmeno e) znie:
„e) ide o spracúvanie na účely poskytovania zdravotnej

starostlivosti a na účely vykonávania verejného
zdravotného poistenia, ak tieto údaje spracúva po-
skytovateľ zdravotnej starostlivosti, zdravotná pois-
ťovňa alebo Úrad pre dohľad nad zdravotnou sta-
rostlivosťou alebo“.

2. V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) ide o spracúvanie údajov v sociálnom poistení, v so-

ciálnom zabezpečení policajtov a vojakov a v služ-
bách zamestnanosti, ak tieto údaje spracúva Sociál-
na poisťovňa alebo iný orgán.13a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a) Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov

a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.“.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zá-
kona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995
Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 110/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej re-
publiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zá-
kona č. 241/1998 Z. z., zákona č. 80/2000 Z. z., záko-
na č. 416/2001 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona
č. 118/2002 Z. z., zákona č. 131/2002 Z. z., zákona
č. 219/2002 Z. z., zákona č. 450/2002 Z. z., zákona

č. 457/2002 Z. z., zákona č. 138/2003 Z. z., zákona
č. 445/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona
č. 578/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona
č. 377/2004 Z. z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej
republiky č. 396/2004 Z. z. sa mení takto:

1. § 1 až 20a, § 23 až 29, § 31 až 33b, § 35, 36 a § 36b
až 58 sa vypúšťajú.

2. V § 59 ods. 3 sa slovo „vyhlásené“ nahrádza slo-
vom „uznané“.

3. V § 59 ods. 5 sa slová „ministerstva zdravotníc-
tva“ nahrádzajú slovami „Ministerstva zdravotníctva
Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo zdravot-
níctva“)“.

4. V § 65 ods. 2 sa slovo „vyhlásiť“ nahrádza slovom
„uznať“.

5. V § 65 ods. 3 sa slovo „vyhlásené“ nahrádza slo-
vom „uznané“.

6. V § 65 ods. 4 až 10 sa slovo „vyhlásenie“ nahrádza
slovom „uznanie“.

7. V § 65 odsek 14 znie:
„(14) Ministerstvo zdravotníctva vydá všeobecne zá-

väzný právny predpis, ktorým sa uzná prírodný zdroj za
prírodný liečivý zdroj alebo za zdroj prírodnej minerál-
nej vody, a vyhlási sa ochranné pásmo tohto zdroja,
alebo sa zruší uznanie prírodného liečivého zdroja ale-
bo zdroja prírodnej minerálnej vody a vyhlásenie jeho
ochranného pásma, ak taký zdroj stratil predpísané
vlastnosti a účinky podľa odsekov 2 a 3.“.

8. V § 65 ods. 15 sa slovo „vyhlásenie“ nahrádza slo-
vom „uznanie“.

9. V § 65a ods. 2 sa slovo „vyhlásených“ nahrádza
slovom „uznaných“.

10. V § 65a odseky 4 a 5 znejú:
„(4) Na plnenie do spotrebiteľského balenia a na uvá-

dzanie do obehu pod označením „Prírodná liečivá voda“
možno využívať len prírodný zdroj vody uznaný za prí-
rodný liečivý zdroj.

(5) Plniť do spotrebiteľského balenia a uvádzať do
obehu s označením podľa osobitného predpisu16a) mož-
no len prírodnú vodu uznanú za prírodnú minerálnu
vodu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:
„16a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z.

o potravinách v znení neskorších predpisov.“.

11. V § 65b ods. 6 písm. b) sa slovo „vyhlásenia“ na-
hrádza slovom „uznania“.

12. V § 66 ods. 7 sa slovo „vyhlásenie“ nahrádza slo-
vom „uznanie“.

13. V § 68 druhá veta znie: „Rovnako môže minister-
stvo zdravotníctva zrušiť uznanie prírodných zdrojov
za prírodné liečivé zdroje alebo za zdroje prírodnýchmi-
nerálnych vôd alebo vyhlásenie klimatických podmie-
nok priaznivých na liečenie, ak stratili vlastnosti, ktoré
boli podmienkou na ich uznanie alebo vyhlásenie.“.
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14. V § 69 ods. 1 písm. e) sa slovo „vyhlási“ nahrádza
slovom „uzná“ a slovo „vyhlásiť“ sa nahrádza slovom
„uznať“.

15. V § 70 ods. 1, 4 a 6 sa vypúšťajú.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 1 a 2,
odsek 5 sa označuje ako odsek 3 a doterajšie odseky 7
a 8 sa označujú ako odseky 4 a 5.

16. § 71 znie:

„§ 71

(1) Na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona sa
vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.11)

(2) Povolenia na využívanie prírodných zdrojov mine-
rálnych stolových vôd vydané podľa doterajších predpi-
sov sa považujú za povolenia vydané na využívanie
zdrojov prírodných minerálnych vôd podľa tohto záko-
na.

(3) Prírodné liečivé zdroje a prírodné zdroje minerál-
nych stolových vôd vyhlásené podľa doterajších predpi-
sov sa považujú za prírodné liečivé zdroje a zdroje prí-
rodných minerálnych vôd uznané podľa tohto
zákona.“.

17. § 72 a 73 sa vypúšťajú.

18. § 74 znie:

„§ 74

Ministerstvo zdravotníctva
a) určuje opatrenia na ochranu prírodných liečebných
kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov, zdrojov prí-
rodných minerálnych vôd a klimatických podmie-
nok priaznivých na liečenie a zabezpečuje dozor nad
ich dodržiavaním,

b) je kompetentným orgánom vo veci uznávania prírod-
ných minerálnych vôd dovezených z tretích krajín,

c) je notifikačným orgánom vo veciach uznania prírod-
ných vôd za prírodné minerálne vody; oznamuje Eu-
rópskej komisii prírodné vody uznané v Slovenskej
republike za prírodné minerálne vody a prírodné mi-
nerálne vody, ktorým uznanie zrušilo.“.

19. § 74a, § 76 až 80b, § 80d až 80g, § 80i až 80m sa
vypúšťajú.

20. V § 75 písmeno d) znie:
„d) posudzuje návrhy na vyhlásenie kúpeľných miest,

návrhy na uznanie prírodných zdrojov za prírodné
liečivé zdroje a za zdroje prírodných minerálnych
vôd, návrhy na zriadenie prírodných liečebných kú-
peľov a na výstavbu zariadení na využívanie prírod-
ných liečivých zdrojov,“.

21. Príloha č. 1 a príloha č. 2 sa vypúšťajú.

22. Slová „prírodné zdroje minerálnych stolových
vôd“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona na-
hrádzajú slovami „zdroje prírodných minerálnych vôd“
v príslušnom tvare.

Čl. IV

Zákon č. 140/1961 Zb. Trestný zákon v znení zákona
č. 120/1962 Zb., zákona č. 53/1963 Zb., zákona
č. 184/1964 Zb., zákona č. 56/1965 Zb., zákona
č. 81/1966 Zb., zákona č. 148/1969 Zb., zákona
č. 45/1973 Zb., zákona č. 43/1980 Zb., zákonného
opatrenia č. 10/1989 Zb., zákona č. 159/1989 Zb., zá-
kona č. 47/1990 Zb., zákona č. 84/1990 Zb., zákona
č. 175/1990 Zb., zákona č. 457/1990 Zb., zákona
č. 545/1990 Zb., zákona č. 490/1991 Zb., zákona
č. 557/1991 Zb., zákona č. 60/1992 Zb., nálezu Ústav-
ného súdu Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
uverejneného v čiastke 93/1992 Zb., zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 177/1993 Z. z., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky
č. 102/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej re-
publiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slo-
venskej republiky č. 100/1996 Z. z., zákona
č. 13/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona
č. 10/1999 Z. z., zákona č. 183/1999 Z. z., zákona
č. 399/2000 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona
č. 485/2001 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona
č. 421/2002 Z. z., zákona č. 448/2002 Z. z., zákona
č. 553/2002 Z. z., zákona č. 171/2003 Z. z., zákona
č. 457/2003 Z. z. a zákona č. 403/2004 Z. z. sa dopĺňa
takto:

Za § 246a sa vkladá § 246b, ktorý vrátanenadpisu znie:

„§ 246b

Nezákonná sterilizácia

(1) Ten, kto sterilizuje fyzickú osobu v rozpore so zá-
konom, potresce sa odňatím slobody na tri roky až
osem rokov alebo zákazom činnosti, alebo peňažným
trestom.

(2) Odňatím slobody na päť rokov až dvanásť rokov
sa páchateľ potresce,
a) ak spácha čin uvedený v odseku 1 ako člen organizo-
vanej skupiny alebo

b) ak získa činom uvedeným v odseku 1 pre seba alebo
iného nie nepatrný prospech.“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.
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Príloha č. 1
k zákonu č. 576/2004 Z. z.

ZOZNAM CHORÔB

Kód Názov choroby

A00 Cholera

A00.0 Cholera zapríčinená Vibrio cholerae 01, biovar cholerae

A00.1 Cholera zapríčinená Vibrio cholerae 01, biovar eltor

A00.9 Nešpecifikovaná cholera

A01 Brušný týfus a paratýfusy

A01.0 Brušný týfus

A01.1 Paratýfus A

A01.2 Paratýfus B

A01.3 Paratýfus C

A01.4 Nešpecifikovaný paratýfus

A02 Iné infekcie salmonelami

A02.0 Salmonelová enteritída

A02.1 Salmonelová septikémia

A02.2 Lokalizované salmonelové infekcie

A02.8 Iné špecifikované salmonelové infekcie

A02.9 Nešpecifikované salmonelové infekcie

A03 Bacilová červienka (dyzentéria) – šigelóza

A03.0 Šigelóza zapríčinená Shigella dysenteriae

A03.1 Šigelóza zapríčinená Shigella flexneri

A03.2 Šigelóza zapríčinená Shigella boydii

A03.3 Šigelóza zapríčinená Shigella sonnei

A03.8 Iné šigelózy

A03.9 Nešpecifikovaná šigelóza

A04 Iné bakteriálne črevné infekcie

A04.0 Infekcia enteropatogénnymi Escherichia coli

A04.1 Infekcia enterotoxigénnymi Escherichia coli

A04.2 Infekcia enteroinvazívnymi Escherichia coli

A04.3 Infekcia enterohemoragickými Escherichia coli

A04.4 Iné črevné infekcie Escherichia coli

A04.5 Kampylobakteriálna enteritída

A04.6 Enteritída zapríčinená Yersinia enterocolitica

A04.7 Enterokolitída zapríčinená Clostridium difficile

A04.8 Iné špecifikované bakteriálne infekcie

A04.9 Nešpecifikované bakteriálne črevné infekcie

A05 Iné bakteriálne otravy potravinami

A05.0 Alimentárna stafylokoková intoxikácia

A05.1 Botulizmus

A05.2 Alimentárna intoxikácia Clostridium perfringens (Clostridium welchii)
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A05.3 Alimentárna intoxikácia Vibrio parahaemolyticus

A05.4 Alimentárna intoxikácia Bacillus cereus

A05.8 Iné špecifikované bakteriálne alimentárne intoxikácie

A05.9 Nešpecifikované bakteriálne alimentárne intoxikácie

A06 Amébová červienka – amebóza

A06.0 Akútna amébová dyzentéria

A06.1 Chronická črevná amebóza

A06.2 Amébová nedyzenterická kolitída

A06.3 Amebóm čreva

A06.4 Amébový absces pečene

A06.5 Amébový absces pľúc (J99.8)

A06.6 Amébový absces mozgu (G07)

A06.7 Kožná amebóza

A06.8 Amébová infekcia na iných miestach

A06.9 Nešpecifikovaná amebóza

A07 Iné protozoárne črevné choroby

A07.0 Balantidióza

A07.1 Giardióza (lambliáza)

A07.2 Kryptosporidióza

A07.3 Izosporióza

A07.8 Iné špecifikované protozoárne črevné choroby

A07.9 Nešpecifikovaná protozoárna črevná choroba

A08 Vírusové a inými organizmami vyvolané črevné infekcie

A08.0 Rotavírusová enteritída

A08.1 Akútna gastroenteropatia zapríčinená vírusom Norwalk

A08.2 Adenovírusová enteritída

A08.3 Iné vírusové enteritídy

A08.4 Nešpecifikovaná vírusová črevná infekcia

A08.5 Iné špecifikované črevné infekcie

A09 Hnačka a gastroenteritída pravdepodobne infekčného pôvodu

A15 Respiračná tuberkulóza bakteriologicky alebo histologicky potvrdená

A15.0 Tuberkulóza pľúc potvrdená mikroskopiou spúta (chriakov) s kultivačným vyšetrením alebo bez
neho

A15.1 Tuberkulóza pľúc potvrdená len kultiváciou

A15.2 Tuberkulóza pľúc potvrdená histologicky

A15.3 Tuberkulóza pľúc potvrdená nešpecifikovanými prostriedkami

A15.4 Tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín potvrdená bakteriologicky a histologicky

A15.5 Tuberkulóza laryngu, trachey a bronchov potvrdená bakteriologicky a histologicky

A15.6 Tuberkulózna pleuritída potvrdená bakteriologicky a histologicky

A15.7 Primárna respiračná tuberkulóza potvrdená bakteriologicky a histologicky

A15.8 Iná respiračná tuberkulóza potvrdená bakteriologicky a histologicky

A15.9 Nešpecifikovaná respiračná tuberkulóza potvrdená bakteriologicky a histologicky

A16 Respiračná tuberkulóza bakteriologicky alebo histologicky nepotvrdená

A16.0 Tuberkulóza pľúc bakteriologicky a histologicky negatívna

A16.1 Tuberkulóza pľúc bakteriologicky a histologicky nevyšetrená
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A16.2 Tuberkulóza pľúc bez údaja o bakteriologickom alebo histologickom potvrdení

A16.3 Tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických uzlín bez údaja o bakteriologickom alebo histolo-
gickom potvrdení

A16.4 Tuberkulóza laryngu, trachey a bronchov bez údaja o bakteriologickom alebo histologickom po-
tvrdení

A16.5 Tuberkulózna pleuritída bez údaja o bakteriologickom alebo histologickom potvrdení

A16.7 Primárna respiračná tuberkulóza bez údaja o bakteriologickom alebo histologickom potvrdení

A16.8 Iná respiračná tuberkulóza bez údaja o bakteriologickom alebo histologickom potvrdení

A16.9 Nešpecifikovaná respiračná tuberkulóza bez údaja o bakteriologickom alebo histologickom po-
tvrdení

A17 Tuberkulóza nervového systému

A17.0 Tuberkulózna meningitída (G01)

A17.1 Meningeálny tuberkulóm (G07)

A17.8 Iná tuberkulóza nervového systému

A17.9 Nešpecifikovaná tuberkulóza nervového systému (G99.8)

A18 Tuberkulóza iných orgánov

A18.0 Tuberkulóza kostí a kĺbov

A18.1 Tuberkulóza močovopohlavnej sústavy

A18.2 Tuberkulózna periférna lymfadenopatia

A18.3 Tuberkulóza čriev, peritonea a mezenterických uzlín

A18.4 Tuberkulóza kože a podkožného tkaniva

A18.5 Tuberkulóza oka

A18.6 Tuberkulóza ucha

A18.7 Tuberkulóza nadobličiek (E35.1)

A18.8 Tuberkulóza iných špecifikovaných orgánov

A19 Miliárna tuberkulóza

A19.0 Akútna miliárna tuberkulóza na jedinom špecifikovanom mieste

A19.1 Akútna miliárna tuberkulóza na viacerých miestach

A19.2 Nešpecifikovaná akútna miliárna tuberkulóza

A19.8 Iná miliárna tuberkulóza

A19.9 Nešpecifikovaná miliárna tuberkulóza

A20 Mor – pestis

A20.0 Bubonový mor

A20.1 Kožná forma moru

A20.2 Pľúcna forma moru

A20.3 Morová meningitída

A20.7 Septikemická forma moru

A20.8 Iné formy moru

A20.9 Nešpecifikovaný mor

A21 Tularémia

A21.0 Ulceroglandulárna tularémia

A21.1 Okuloglandulárna tularémia

A21.2 Pľúcna tularémia

A21.3 Gastrointestinálna tularémia

A21.7 Generalizovaná tularémia

A21.8 Iné formy tularémie
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A21.9 Nešpecifikovaná tularémia

A22 Slezinová sneť – antrax

A22.0 Kožný antrax

A22.1 Pľúcny antrax

A22.2 Gastrointestinálny antrax

A22.7 Antraxová septikémia

A22.8 Iné formy antraxu

A22.9 Nešpecifikovaný antrax

A23 Brucelóza

A23.0 Brucelóza zapríčinená Brucella melitensis

A23.1 Brucelóza zapríčinená Brucella abortus

A23.2 Brucelóza zapríčinená Brucella suis

A23.3 Brucelóza zapríčinená Brucella canis

A23.8 Iná brucelóza

A23.9 Nešpecifikovaná brucelóza

A24 Sopľavka – malleus a melioidóza – pseudomalleus

A24.0 Sopľavka

A24.1 Akútna a fulminantná melioidóza

A24.2 Subakútna a chronická melioidóza

A24.3 Iná melioidóza

A24.4 Nešpecifikovaná melioidóza

A25 Horúčka od uhryznutia potkanom

A25.0 Spirilóza

A25.1 Streptobacilóza

A25.9 Horúčka od potkanieho uhryznutia nešpecifikovaná

A26 Eryzipeloid – ruža ošípaných

A26.0 Kožný eryzipeloid

A26.7 Eryzipelotrixová septikémia

A26.8 Iné formy eryzipeloidu

A26.9 Nešpecifikovaný eryzipeloid

A27 Leptospiróza

A27.0 Leptospirosis icterohaemorrhagica – Weilova choroba

A27.8 Iné formy leptospirózy

A27.9 Nešpecifikovaná leptospiróza

A28 Iné bakteriálne zoonózy nezatriedené inde

A28.0 Pasteurelóza

A28.1 Choroba z mačacieho uškrabnutia

A28.2 Extraintestinálna yersinióza

A28.8 Iné špecifikované baktériové zoonózy nezatriedené inde

A28.9 Nešpecifikovaná baktériová zoonóza

A30 Lepra (Hansenova choroba)

A30.0 Neurčená lepra

A30.1 Tuberkuloidná lepra

A30.2 Hraničná tuberkuloidná lepra
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A30.3 Hraničná lepra

A30.4 Hraničná lepromatózna lepra

A30.5 Lepromatózna lepra

A30.8 Iné formy lepry

A30.9 Nešpecifikovaná lepra

A31 Infekcie vyvolané inými mykobaktériami

A31.0 Pľúcna mykobakterióza

A31.1 Kožné mykobakteriózy

A31.8 Iné mykobakteriózy

A31.9 Nešpecifikovaná mykobakterióza

A32 Listerióza

A32.0 Kožná listerióza

A32.1 Listériová meningitída a meningoencefalitída

A32.7 Listériová septikémia

A32.8 Iné formy listeriózy

A32.9 Nešpecifikovaná listerióza

A33 Tetanus novorodencov (neonatorum) – stŕpnutosť novorodencov

A34 Tetanus v popôrodí (puerperalis)

A35 Iný tetanus (stŕpnutosť)

A36 Diftéria – záškrt

A36.0 Hltanový záškrt

A36.1 Nosohltanový záškrt

A36.2 Hrtanový záškrt

A36.3 Kožná diftéria

A36.8 Iná diftéria

A36.9 Nešpecifikovaná diftéria

A37 Divý kašeľ – pertussis

A37.0 Divý kašeľ vyvolaný Bordetella pertussis

A37.1 Divý kašeľ vyvolaný Bordetella parapertussis

A37.8 Divý kašeľ vyvolaný iným druhom Bordetella

A37.9 Nešpecifikovaný divý kašeľ

A38 Šarlach – scarlatina

A39 Meningokoková infekcia

A39.0 Meningokoková meningitída (G01)

A39.1 Waterhouseov-Friderichsenov syndróm (E35.1)

A39.2 Akútna meningokokcémia

A39.3 Chronická meningokokcémia

A39.4 Nešpecifikovaná meningokokcémia

A39.5 Meningokoková choroba srdca

A39.8 Iné meningokokové infekcie

A39.9 Nešpecifikovaná meningokoková infekcia

A40 Streptokoková septikémia

A40.0 Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny A

A40.1 Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny B

Strana 5162 Zbierka zákonov č. 576/2004 Čiastka 243

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

http://www.zbierka.sk
http://www.iura.sk


A40.2 Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny D

A40.3 Septikémia vyvolaná streptokokom pneumónie

A40.8 Iná streptokoková septikémia

A40.9 Nešpecifikovaná streptokoková pneumónia

A41 Iné septikémie

A41.0 Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus

A41.1 Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými stafylokokmi

A41.2 Septikémia vyvolaná nešpecifikovanými stafylokokmi

A41.3 Septikémia vyvolaná Haemophilus influenzae

A41.4 Septikémia vyvolaná anaeróbmi

A41.5 Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi organizmami

A41.8 Iná špecifikovaná septikémia

A41.9 Nešpecifikovaná septikémia

A42 Aktinomykotické infekcie

A42.0 Pľúcna aktinomykóza

A42.1 Brušná aktinomykóza

A42.2 Cervikofaciálna aktinomykóza

A42.7 Aktinomykotická septikémia

A42.8 Iné formy aktinomykózy

A42.9 Nešpecifikovaná aktinomykóza

A43 Nokardióza

A43.0 Pľúcna nokardióza

A43.1 Kožná nokardióza

A43.8 Iné formy nokardiózy

A43.9 Nešpecifikovaná nokardióza

A44 Bartonelóza

A44.0 Systémová bartonelóza

A44.1 Kožná a mukokutánna bartonelóza

A44.8 Iné formy bartonelózy

A44.9 Nešpecifikovaná bartonelóza

A46 Ruža – erysipelas

A48 Iné bakteriálne choroby nezatriedené inde

A48.0 Plynová gangréna

A48.1 Legionárska choroba

A48.2 Nepneumonická legionárska choroba (pontiacka horúčka)

A48.3 Syndróm toxického šoku

A48.4 Brazílska purpurová horúčka

A48.8 Iné špecifikované baktériové choroby

A49 Bakteriálna infekcia na nešpecifikovanom mieste

A49.0 Nešpecifikovaná stafylokoková infekcia

A49.1 Nešpecifikovaná streptokoková infekcia

A49.2 Nešpecifikovaná infekcia Haemophilus influenzae

A49.3 Nešpecifikovaná mykoplazmová infekcia

A49.8 Iné baktériové infekcie na nešpecifikovanom mieste
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A49.9 Nešpecifikované baktériové infekcie

A50 Vrodený syfilis – lues congenita

A50.0 Čerstvý vrodený syfilis s príznakmi

A50.1 Latentný čerstvý vrodený syfilis

A50.2 Nešpecifikovaný čerstvý vrodený syfilis

A50.3 Neskorá vrodená syfilitická okulopatia

A50.4 Neskorý vrodený neurosyfilis (juvenilný neurosyfilis)

A50.5 Iný neskorý vrodený syfilis s príznakmi

A50.6 Neskorý vrodený syfilis, latentný

A50.7 Nešpecifikovaný neskorý vrodený syfilis

A50.9 Nešpecifikovaný vrodený syfilis

A51 Včasný syfilis

A51.0 Primárny genitálny syfilis

A51.1 Primárny análny syfilis

A51.2 Primárny syfilis na iných miestach

A51.3 Sekundárny syfilis kože a slizníc

A51.4 Iné formy sekundárneho syfilisu

A51.5 Latentný včasný syfilis

A51.9 Nešpecifikovaný včasný syfilis

A52 Neskorý syfilis

A52.0 Kardiovaskulárny syfilis

A52.1 Neurosyfilis s príznakmi

A52.2 Neurosyfilis bez príznakov

A52.3 Nešpecifikovaný neurosyfilis

A52.7 Iné formy neskorého syfilisu s príznakmi

A52.8 Neskorý latentný syfilis

A52.9 Nešpecifikovaný neskorý syfilis

A53 Iný a nešpecifikovaný syfilis

A53.0 Latentný syfilis nešpecifikovaný ako včasný alebo neskorý

A53.9 Nešpecifikovaný syfilis

A54 Gonokoková infekcia

A54.0 Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy bez abscesu uretrálnych alebo
predsieňových žliaz

A54.1 Gonokoková infekcia dolných častí močovopohlavnej sústavy s abscesomuretrálnych a predsieňových
žliaz

A54.2 Gonokoková pelveoperitonitída a iné gonokokové močovopohlavné infekcie

A54.3 Gonokoková infekcia oka

A54.4 Gonokoková infekcia kostrovo-svalovej sústavy

A54.5 Gonokoková faryngitída

A54.6 Gonokoková infekcia anusu a rekta

A54.8 Iné gonokokové infekcie

A54.9 Nešpecifikovaná gonokoková infekcia

A55 Chlamýdiový lymfogranulóm – lymphogranuloma venereum

A56 Iné sexuálne prenášané chlamýdiové choroby

A56.0 Chlamýdiové infekcie dolných častí močovopohlavnej sústavy
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A56.1 Chlamýdiové infekcie panvovej pobrušnice a močovopohlavných orgánov

A56.2 Nešpecifikovaná chlamýdiová infekcia močovopohlavnej sústavy

A56.3 Chlamýdiová infekcia anusu a rekta

A56.4 Chlamýdiová infekcia faryngu

A56.8 Sexuálne prenosné chlamýdiové infekcie na iných miestach

A57 Ulcus molle – mäkký vred

A58 Granuloma inguinale

A59 Trichomonóza

A59.0 Urogenitálna trichomonóza

A59.8 Trichomonóza na iných miestach

A59.9 Nešpecifikovaná trichomonóza

A60 Anogenitálne infekcie herpetickými vírusmi (herpes simplex – plazivec jednoduchý)

A60.0 Infekcia genitálií a močovopohlavného systému herpetickým vírusom

A60.1 Herpetické infekcie perianálnej kože a rekta

A60.9 Nešpecifikovaná anogenitálna infekcia herpetickým vírusom

A63 Iné prevažne sexuálne prenášané choroby nezatriedené inde

A63.0 Anogenitálne bradavice (venerické)

A63.8 Iné špecifikované prevažne pohlavne prenášané choroby

A64 Nešpecifikované sexuálne prenášané choroby

A65 Nevenerický syfilis

A66 Yaws

A66.0 Včasné lézie pri yawse

A66.1 Mnohopočetné papilómy a vlhký plazivý yaws

A66.2 Iné včasné kožné lézie pri yawse

A66.3 Hyperkeratóza pri yawse

A66.4 Gummy a vredy pri yawse

A66.5 Gangosa

A66.6 Kostné a kĺbové lézie pri yawse

A66.7 Iné prejavy yawsu

A66.8 Latentný yaws

A66.9 Nešpecifikovaný yaws

A67 Pinta (carate)

A67.0 Primárne lézie pri pinte

A67.1 Intermediárne lézie pri pinte

A67.2 Neskoré lézie pri pinte

A67.3 Zmiešané lézie pri pinte

A67.9 Nešpecifikovaná pinta

A68 Návratné horúčky

A68.0 Recidivujúca horúčka prenášaná všami

A68.1 Recidivujúca horúčka prenášaná kliešťami

A68.9 Nešpecifikovaná recidivujúca horúčka

A69 Iné spirochétové infekcie

A69.0 Nekrotizujúca ulcerózna stomatitída

A69.1 Iné Vincentove infekcie
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A69.2 Lymeská choroba

A69.8 Iné špecifikované spirochétové infekcie

A69.9 Nešpecifikované spirochétové infekcie

A70 Infekcie Chlamydia psittaci

A71 Trachóm

A71.0 Začiatočné štádium trachómu

A71.1 Aktívne štádium trachómu

A71.9 Nešpecifikovaný trachóm

A74 Iné choroby vyvolané chlamýdiami

A74.0 Chlamýdiový zápal spojoviek (H13.1)

A74.8 Iné chlamýdiové choroby

A74.9 Nešpecifikovaná chlamýdiová infekcia

A75 Škvrnitý týfus – typhus exanthematicus

A75.0 Epidemický týfus prenášaný všami, zapríčinený Ricketsia prowazekii

A75.1 Rekrudescentný škvrnitý týfus (Brillova-Zinsserova choroba)

A75.2 Škvrnitý týfus zapríčinený Rickettsia typhi

A75.3 Horúčka zapríčinená Rickettsia tsutsugamushi

A75.9 Nešpecifikovaná riketsiová horúčka

A77 Škvrnité horúčky (riketsiózy prenášané kliešťami)

A77.0 Škvrnitá horúčka zapríčinená Rickettsia rickettsii

A77.1 Škvrnitá horúčka zapríčinená Rickettsia conorii

A77.2 Škvrnitá horúčka zapríčinená Rickettsia siberica

A77.3 Škvrnitá horúčka zapríčinená Rickettsia australis

A77.8 Iné škvrnité horúčky

A77.9 Nešpecifikovaná škvrnitá horúčka

A78 Q horúčka

A79 Iné riketsiózy

A79.0 Zákopová horúčka

A79.1 Riketsiové kiahne zapríčinené Rickettsia akari

A79.8 Iné špecifikované riketsiózy

A79.9 Nešpecifikovaná riketsióza

A80 Akútna poliomyelitída

A80.0 Akútna paralytická poliomyelitída spojená s vakcináciou

A80.1 Akútna paralytická poliomyelitída importovaným divým vírusom

A80.2 Akútna paralytická poliomyelitída domácim divým vírusom

A80.3 Iná a nešpecifikovaná akútna paralytická poliomyelitída

A80.4 Akútna neparalytická poliomyelitída

A80.9 Nešpecifikovaná akútna poliomyelitída

A81 Pomalé vírusové infekcie centrálneho nervového systému

A81.0 Creuzfeldtova-Jakobova choroba

A81.1 Subakútna sklerozujúca panencefalitída

A81.2 Progresívna multifokálna leukoencefalopatia

A81.8 Iné pomalé vírusové infekcie centrálneho nervového systému

A81.9 Nešpecifikovaná pomalá vírusová infekcia centrálneho nervového systému
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A82 Besnota – rabies, lyssa

A82.0 Lesná besnota

A82.1 Mestská forma besnoty

A82.9 Nešpecifikovaná besnota

A83 Vírusové encefalitídy prenášané komármi

A83.0 Japonská encefalitída

A83.1 Západná encefalitída koní

A83.2 Východná encefalitída koní

A83.3 Saintlouiská encefalitída

A83.4 Austrálska encefalitída

A83.5 Kalifornská encefalitída

A83.6 Vírusová choroba Rocio

A83.8 Iné komármi prenášané vírusové encefalitídy

A83.9 Nešpecifikovaná komármi prenášaná vírusová encefalitída

A84 Vírusová encefalitída prenášaná kliešťami

A84.0 Kliešťová encefalitída Ďalekého východu (ruská jarno-letná encefalitída)

A84.1 Stredoeurópska kliešťová encefalitída

A84.8 Iné kliešťami prenášané vírusové encefalitídy

A84.9 Nešpecifikovaná vírusová encefalitída prenášaná kliešťami

A85 Iné vírusové encefalitídy nezatriedené inde

A85.0 Enterovírusová encefalitída (G05.1)

A85.1 Adenovírusová encefalitída (G05.1)

A85.2 Nešpecifikovaná vírusová encefalitída prenášaná článkonožcami

A85.8 Iné špecifikované vírusové encefalitídy

A86 Nešpecifikované vírusové encefalitídy

A87 Vírusová meningitída

A87.0 Enterovírusová meningitída (G02.2)

A87.1 Adenovírusová meningitída (G02.0)

A87.2 Lymfocytová choriomeningitída

A87.8 Iné vírusové meningitídy

A87.9 Nešpecifikovaná vírusová meningitída

A88 Iné vírusové infekcie centrálneho nervového systému nezatriedené inde

A88.0 Enterovírusová exantémová horúčka (Bostonský exantém)

A88.1 Epidemický ošiaľ (vertigo)

A88.8 Iné špecifikované vírusové infekcie centrálneho nervového systému

A89 Nešpecifikované vírusové infekcie centrálneho nervového systému

A90 Horúčka dengue (klasická dengue)

A91 Hemoragická horúčka dengue

A92 Iné vírusové horúčky prenášané komármi

A92.0 Vírusová choroba Chikungunya

A92.1 Horúčka O’nyong-nyong

A92.2 Venezuelská horúčka koní

A92.3 Horúčka Západného Nílu

A92.4 Horúčka Riftského údolia
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A92.8 Iné špecifikované, komármi prenášané vírusové horúčky

A92.9 Nešpecifikovaná, komármi prenášaná vírusová horúčka

A93 Iné vírusové horúčky prenášané článkonožcami, nezatriedené inde

A93.0 Choroba vyvolaná vírusom Oropouche

A93.1 Horúčka prenášaná piesočnými muchami (sandfly fever)

A93.2 Coloradska kliešťová horúčka

A93.8 Iné špecifikované vírusové horúčky prenášané článkonožcami

A94 Nešpecifikované vírusové horúčky prenášané článkonožcami

A95 Žltá zimnica

A95.0 Lesná žltá zimnica

A95.1 Mestská žltá zimnica

A95.9 Nešpecifikovaná žltá zimnica

A96 Arenavírusová hemoragická horúčka

A96.0 Juninská hemoragická horúčka

A96.1 Machupská hemoragická horúčka

A96.2 Horúčka Lassa

A96.8 Iné arenavírusové hemoragické horúčky

A96.9 Nešpecifikované arenavírusové hemoragické horúčky

A98 Iné vírusové hemoragické horúčky nezatriedené inde

A98.0 Krymsko-konžská hemoragická horúčka

A98.1 Omská hemoragická horúčka

A98.2 Horúčka Kyasanurského lesa

A98.3 Choroba vyvolaná marburským vírusom

A98.4 Choroba vyvolaná vírusom Ebola

A98.5 Hemoragická horúčka s renálnym syndrómom

A98.8 Iné špecifikované vírusové hemoragické horúčky

A99 Nešpecifikované vírusové hemoragické horúčky

B00 Infekcie herpetickým vírusom (herpes simplex – plazivec jednoduchý)

B00.0 Herpetický ekzém

B00.1 Herpetickovírusová vezikulárna dermatitída

B00.2 Herpetickovírusová gingivostomatitída a faryngotonzilitída

B00.3 Herpetickovírusová meningitída (G02.0)

B00.4 Herpetickovírusová encefalitída (G05.1)

B00.5 Očná infekcia herpetickým vírusom

B00.7 Diseminovaná herpetická choroba

B00.8 Iná forma herpetickovírusovej infekcie

B00.9 Nešpecifikovaná herpetickovírusová infekcia

B01 Ovčie kiahne (varicella)

B01.0 Varicellová meningitída (G02.0)

B01.1 Varicellová encefalitída (G05.1)

B01.2 Varicellový zápal pľúc (J17.1)

B01.8 Varicella s inými komplikáciami

B01.9 Varicella bez komplikácie
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B02 Zoster (herpes zoster – opasec – plazivec pásový)

B02.0 Zosterová encefalitída (G05.1)

B02.1 Zosterová meningitída (G02.0)

B02.2 Zoster s postihnutím iných častí nervového systému

B02.3 Zosterové choroby oka

B02.7 Diseminovaný zoster

B02.8 Zoster s inými komplikáciami

B02.9 Zoster bez komplikácie

B03 Kiahne – variola

B04 Opičie kiahne

B05 Osýpky – morbilli

B05.0 Osýpky komplikované encefalitídou (G05.1)

B05.1 Osýpky komplikované meningitídou (G02.0)

B05.2 Osýpky komplikované zápalom pľúc (J17.1)

B05.3 Osýpky komplikované zápalom stredného ucha (H67.1)

B05.4 Osýpky s črevnými komplikáciami

B05.8 Osýpky s inými komplikáciami

B05.9 Osýpky bez komplikácií

B06 Ružienka (rubeola)

B06.0 Ružienka s neurologickými komplikáciami

B06.8 Ružienka s inými komplikáciami

B06.9 Ružienka bez komplikácií

B07 Vírusové bradavice – verruca

B08 Iné vírusové infekcie charakterizované léziami kože a sliznice, nezatriedené inde

B08.0 Iné ortopoxvírusové infekcie

B08.1 Molluscum contagiosum

B08.2 Exanthema subitum (šiesta choroba)

B08.3 Erythema infectiosum (piata choroba)

B08.4 Enterovírusová vezikulárna stomatitída s exantémom

B08.5 Enterovírusová vezikulárna faryngitída (herpangína)

B08.8 Iné špecifikované vírusové infekcie charakterizované léziami kože a slizníc

B09 Nešpecifikované vírusové infekcie charakterizované léziami kože a sliznice

B15 Akútna hepatitída A

B15.0 Hepatitída A s pečeňovou kómou

B15.9 Hepatitída A bez pečeňovej kómy

B16 Akútna hepatitída B

B16.0 Akútna hepatitída B s agensom delta (dvojitá infekcia) s pečeňovou kómou

B16.1 Akútna hepatitída B s agensom delta (dvojitá infekcia) bez pečeňovej kómy

B16.2 Akútna hepatitída B bez agensu delta s pečeňovou kómou

B16.9 Akútna hepatitída B bez agensu delta a bez pečeňovej kómy

B17 Iné akútne vírusové hepatitídy

B17.0 Akútna delta (super) infekcia nosiča hepatitídy B

B17.1 Akútna hepatitída C

B17.2 Akútna hepatitída E
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B17.8 Iná špecifikovaná akútna vírusová hepatitída

B18 Chronická vírusová hepatitída

B18.0 Chronická vírusová hepatitída B s agensom delta

B18.1 Chronická vírusová hepatitída B bez agensu delta

B18.2 Chronická vírusová hepatitída C

B18.8 Iná chronická vírusová hepatitída

B18.9 Nešpecifikovaná chronická vírusová hepatitída

B19 Nešpecifikovaná vírusová hepatitída

B19.0 Nešpecifikovaná vírusová hepatitída s pečeňovou kómou

B19.9 Nešpecifikovaná vírusová hepatitída bez pečeňovej kómy

B20 Choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) s následnými infekč-
nými a parazitárnymi chorobami

B20.0 Choroba HIV vyúsťujúca do mykobakteriálnej infekcie

B20.1 Choroba HIV vyúsťujúca do iných bakteriálnych infekcií

B20.2 Choroba HIV vyúsťujúca do cytomegalovírusovej choroby

B20.3 Choroba HIV vyúsťujúca do iných vírusových infekcií

B20.4 Choroba HIV vyúsťujúca do kandidózy

B20.5 Choroba HIV vyúsťujúca do iných mykóz

B20.6 Choroba HIV vyúsťujúca do pneumocystovej pneumónie

B20.7 Choroba HIV vyúsťujúca do viacpočetných infekcií

B20.8 Choroba HIV vyúsťujúca do iných infekčných a parazitárnych chorôb

B20.9 Choroba HIV vyúsťujúca do nešpecifikovaných infekčných alebo parazitárnych chorôb

B21 Choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) vyúsťujúca do zhub-
ných nádorov

B21.0 Choroba HIV vyúsťujúca do Kaposiho sarkómu

B21.1 Choroba HIV vyúsťujúca do Burkittovho lymfómu

B21.2 Choroba HIV vyúsťujúca do iných typov nehodgkinovho lymfómu

B21.3 Choroba HIV vyúsťujúca do iných malígnych nádorov lymfatického krvotvorného a príbuzného
tkaniva

B21.7 Choroba HIV vyúsťujúca do viacpočetných malígnych nádorov (v 2. diele)

B21.8 Choroba HIV vyúsťujúca do iných malígnych nádorov

B21.9 Choroba HIV vyúsťujúca do nešpecifikovaných malígnych nádorov

B22 Choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) vyúsťujúca do iných
špecifikovaných chorôb

B22.0 Choroba HIV vyúsťujúca do encefalopatie

B22.1 Choroba HIV vyúsťujúca do lymfoidnej intersticiálnej pneumonitídy

B22.2 Choroba HIV vyúsťujúca do syndrómu celkového upadania

B22.7 Choroba HIV vyúsťujúca do rozličných chorôb zaradených inde

B23 Choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV), vyúsťujúca do iných
chorôb

B23.0 Syndróm akútnej infekcie HIV

B23.1 Choroba HIV vyúsťujúca do (pretrvávajúcej) generalizovanej lymfadenopatie

B23.2 Choroba HIV vyúsťujúca do hematologických a imunologických abnormalít nezatriedených inde

B23.8 Choroba HIV vyúsťujúca do iných špecifikovaných stavov

B24 Nešpecifikovaná choroba vyvolaná vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV)
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B25 Cytomegalovírusová choroba

B25.0 Cytomegalovírusová pneumonitída (J17.1)

B25.1 Cytomegalovírusová hepatitída (K77.0)

B25.2 Cytomegalovírusová pankreatitída (K87.1)

B25.8 Iné cytomegalovírusové choroby

B25.9 Nešpecifikovaná cytomegalovírusová choroba

B26 Mumps – parotitis epidemica

B26.0 Parotitická orchitída (N51.1)

B26.1 Parotitická meningitída (G02.0)

B26.2 Parotitická encefalitída (G05.1)

B26.3 Parotitická pankreatitída (K87.1)

B26.8 Parotitída s inými komplikáciami

B26.9 Parotitída bez komplikácií

B27 Infekčná mononukleóza

B27.0 Gamaherpesvírusová mononukleóza

B27.1 Cytomegalovírusová mononukleóza

B27.8 Iná infekčná mononukleóza

B27.9 Nešpecifikovaná infekčná mononukleóza

B30 Vírusový zápal spojoviek – conjunctivitis virosa

B30.0 Keratokonjunktivitída vyvolaná adenovírusom (H19.2)

B30.1 Konjunktivitída vyvolaná adenovírusom (H13.1)

B30.2 Vírusová faryngokonjunktivitída

B30.3 Akútna epidemická hemoragická konjunktivitída (enterovírusová) (H13.1)

B30.8 Iná vírusová konjunktivitída (H13.1)

B30.9 Nešpecifikovaná vírusová konjunktivitída

B33 Iné vírusové choroby nezatriedené inde

B33.0 Epidemická myalgia

B33.1 Choroba Ross River

B33.2 Vírusová karditída

B33.3 Retrovírusové infekcie nezatriedené inde

B33.8 Iné špecifikované vírusové infekcie

B34 Vírusová infekcia bez miestneho špecifikovania

B34.0 Nešpecifikovaná adenovírusová infekcia

B34.1 Nešpecifikovaná enterovírusová infekcia

B34.2 Nešpecifikovaná koronavírusová infekcia

B34.3 Nešpecifikovaná parvovírusová infekcia

B34.4 Nešpecifikovaná papovavírusová infekcia

B34.8 Iné vírusové infekcie nešpecifikovaných miest

B34.9 Nešpecifikovaná vírusová infekcia

B35 Dermatofytóza

B35.0 Tinea barbae a tinea capitis

B35.1 Tinea unguium

B35.2 Tinea manuum

B35.3 Tinea pedis
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B35.4 Tinea corporis

B35.5 Tinea imbricata

B35.6 Tinea cruris

B35.8 Iné dermatofytózy

B35.9 Nešpecifikovaná dermatofytóza

B36 Iné povrchové mykózy

B36.0 Pityriasis versicolor

B36.1 Tinea nigra

B36.2 Biela piedra

B36.3 Čierna piedra

B36.8 Iné nešpecifikované povrchové mykózy

B36.9 Nešpecifikované povrchové mykózy

B37 Kandidóza

B37.0 Kandidová stomatitída

B37.1 Pľúcna kandidóza

B37.2 Kandidóza kože a nechtov

B37.3 Kandidóza vulvy a vagíny (N77.1)

B37.4 Kandidóza iných urogenitálnych miest

B37.5 Kandidová meningitída (G02.1)

B37.6 Kandidová endokarditída (I39.8)

B37.7 Kandidová septikémia

B37.8 Kandidóza iných miest

B37.9 Nešpecifikovaná kandidóza

B38 Kokcidioidomykóza

B38.0 Akútna pľúcna kokcidioidomykóza

B38.1 Chronická pľúcna kokcidioidomykóza

B38.2 Nešpecifikovaná pľúcna kokcidioidomykóza

B38.3 Kožná kokcidioidomykóza

B38.4 Kokcidioidomykotická meningitída (G02.1)

B38.7 Diseminovaná kokcidioidomykóza

B38.8 Iné formy kokcidioidomykózy

B38.9 Nešpecifikovaná kokcidioidomykóza

B39 Histoplazmóza

B39.0 Akútna pľúcna histoplazmóza (Histoplasma capsulatum)

B39.1 Chronická pľúcna histoplazmóza (Histoplasma capsulatum)

B39.2 Nešpecifikovaná pľúcna histoplazmóza (H. capsulatum)

B39.3 Diseminovaná histoplazmóza (H. capsulatum)

B39.4 Nešpecifikovaná histoplazmóza (H. capsulatum)

B39.5 Histoplazmóza duboisii (Histoplasma duboisii)

B39.9 Nešpecifikovaná histoplazmóza

B40 Blastomykóza

B40.0 Akútna pľúcna blastomykóza

B40.1 Chronická pľúcna blastomykóza

B40.2 Nešpecifikovaná pľúcna blastomykóza
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B40.3 Kožná blastomykóza

B40.7 Diseminovaná blastomykóza

B40.8 Iné formy blastomykózy

B40.9 Nešpecifikovaná blastomykóza

B41 Parakokcidioidomykóza

B41.0 Pľúcna parakokcidioidomykóza

B41.7 Diseminovaná parakokcidioidomykóza

B41.8 Iné formy parakokcidioidomykózy

B41.9 Nešpecifikovaná parakokcidioidomykóza

B42 Sporotrichóza

B42.0 Pľúcna sporotrichóza (J99.8)

B42.1 Lymfokutánna sporotrichóza

B42.7 Diseminovaná sporotrichóza

B42.8 Iné formy sporotrichózy

B42.9 Nešpecifikovaná sporotrichóza

B43 Chromomykóza a feomykotický absces

B43.0 Kožná chromomykóza

B43.1 Feomykotický mozgový absces

B43.2 Podkožný feomykotický absces a cysta

B43.8 Iné formy chromomykózy

B43.9 Nešpecifikovaná chromomykóza

B44 Aspergilóza

B44.0 Invazívna pľúcna aspergilóza

B44.1 Iná pľúcna aspergilóza

B44.2 Tonzilárna aspergilóza

B44.7 Diseminovaná aspergilóza

B44.8 Iné formy aspergilózy

B44.9 Nešpecifikovaná aspergilóza

B45 Kryptokokóza

B45.0 Pľúcna kryptokokóza

B45.1 Mozgová kryptokokóza

B45.2 Kožná kryptokokóza

B45.3 Kostná kryptokokóza

B45.7 Diseminovaná kryptokokóza

B45.8 Iné formy kryptokokózy

B45.9 Nešpecifikovaná kryptokokóza

B46 Zygomykóza

B46.0 Pľúcna mukormykóza

B46.1 Rinocerebrálna mukormykóza

B46.2 Gastrointestinálna mukormykóza

B46.3 Kožná mukormykóza

B46.4 Diseminovaná mukormykóza

B46.5 Nešpecifikovaná mukormykóza

B46.8 Iné zygomykózy
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B46.9 Nešpecifikovaná zygomykóza

B47 Mycetóm

B47.0 Eumycetón

B47.1 Aktinomycetóm

B47.9 Nešpecifikovaný mycetóm

B48 Iné mykózy nezatriedené inde

B48.0 Lobomykóza

B48.1 Rinosporidióza

B48.2 Allescheriáza

B48.3 Geotrichóza

B48.4 Penicilóza

B48.7 Oportunistické mykózy

B48.8 Iné špecifikované mykózy

B49 Nešpecifikované mykózy

B50 Malária zavinená Plasmodium falciparum

B50.0 Malária zavinená Plasmodium falciparum s mozgovými komplikáciami

B50.8 Iná ťažká a komplikovaná malária zavinená Plasmodium falciparum

B50.9 Nešpecifikovaná malária zavinená Plasmodium falciparum

B51 Malária zavinená Plasmodium vivax

B51.0 Malária zavinená Plasmodium vivax s ruptúrou sleziny

B51.8 Malária zavinená Plasmodium vivax s inými komplikáciami

B51.9 Malária zavinená Plasmodium vivax bez komplikácií

B52 Malária zavinená Plasmodium malariae

B52.0 Malária zavinená Plasmodium malariae s nefropatiou

B52.8 Malária zavinená Plasmodium malariae s inými komplikáciami

B52.9 Malária zavinená Plasmodium malariae bez komplikácií

B53 Iná parazitologicky potvrdená malária

B53.0 Malária zavinená Plasmodium ovale

B53.1 Malária vyvolaná opičími plazmódiami

B53.8 Iná parazitologicky potvrdená malária, nezatriedená inde

B54 Nešpecifikovaná malária

B55 Leišmanióza

B55.0 Viscerálna leišmanióza

B55.1 Kožná leišmanióza

B55.2 Mukokutánna leišmanióza

B55.9 Nešpecifikovaná leišmanióza

B56 Africká trypanosomóza

B56.0 Gambijská trypanosomóza

B56.1 Rodézska trypanosomóza

B56.9 Nešpecifikovaná africká trypanosomóza

B57 Chagasova choroba

B57.0 Akútna Chagasova choroba s postihnutím srdca (I41.2, I98.1)

B57.1 Akútna Chagasova choroba bez postihnutia srdca

B57.2 Chagasova choroba (chronická) s postihnutím srdca (I41.2, I98.1)
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B57.3 Chagasova choroba (chronická) s postihnutím tráviacej sústavy

B57.4 Chagasova choroba (chronická) s postihnutím nervového systému

B57.5 Chagasova choroba (chronická) s postihnutím iných orgánov

B58 Toxoplazmóza

B58.0 Toxoplazmová okulopatia

B58.1 Toxoplazmová hepatitída (K77.0)

B58.2 Toxoplazmová meningoencefalitída (G05.2)

B58.3 Pľúcna toxoplazmóza (J17.3)

B58.8 Toxoplazmóza s postihnutím iných orgánov

B58.9 Nešpecifikovaná toxoplazmóza

B59 Pneumocystóza

B60 Iné protozoárne choroby nezatriedené inde

B60.0 Babezióza

B60.1 Akantamebóza

B60.2 Naeglerióza

B60.8 Iné špecifikované protozoárne choroby

B64 Nešpecifikované protozoárne choroby

B65 Schistosomóza (bilharzióza)

B65.0 Schistosomóza vyvolaná Schistosoma haematobium (močová schistosomóza)

B65.1 Schistosomóza vyvolaná Schistosoma mansoni (črevná schistosomóza)

B65.2 Schistosomóza vyvolaná Schistosoma japonicum

B65.3 Cerkáriová dermatitída

B65.8 Iné schistosomózy

B65.9 Nešpecifikovaná schistosomóza

B66 Iná trematodóza

B66.0 Opistorchióza

B66.1 Klonorchiózy

B66.2 Dikroceliózy

B66.3 Fasciolózy

B66.4 Paragonimiózy

B66.5 Fasciolopsiózy

B66.8 Iné špecifikované infekcie motolicami

B66.9 Nešpecifikované infekcie motolicou

B67 Echinokokóza – hydatidóza

B67.0 Infekcia pečene Echinococcus granulosus

B67.1 Infekcia pľúc Echinococcus granulosus

B67.2 Infekcia kosti Echinococcus granulosus

B67.3 Infekcia iných a viacerých miest Echinococcus granulosus

B67.4 Nešpecifikovaná infekcia Echinococcus granulosus

B67.5 Infekcia pečene Echinococcus multilocularis

B67.6 Infekcia iných a viacerých miest Echinococcus multilocularis

B67.7 Nešpecifikovaná infekcia Echinococcus multilocularis

B67.8 Nešpecifikovaná echinokokóza pečene

B67.9 Echinokokóza iná a nešpecifikovaná
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B68 Tenióza

B68.0 Tenióza vyvolaná Taenia solium

B68.1 Tenióza vyvolaná Taenia saginata

B68.9 Nešpecifikovaná tenióza

B69 Cysticerkóza

B69.0 Cysticerkóza centrálneho nervového systému

B69.1 Cysticerkóza oka

B69.8 Cysticerkóza iných miest

B69.9 Nešpecifikovaná cysticerkóza

B70 Difylobotrióza a sparganóza

B70.0 Difylobotrióza

B70.1 Sparganóza

B71 Iné infekcie plochými červami (cestódami)

B71.0 Hymenolepióza

B71.1 Dipylidióza

B71.8 Iné špecifikované infekcie plochými červami

B71.9 Nešpecifikovaná infekcia plochými červami NS

B72 Drakunkulóza

B73 Onchocerkóza

B74 Filariózy

B74.0 Filarióza vyvolaná Wuchereria bancrofti

B74.1 Filarióza vyvolaná Brugia malayi

B74.2 Filarióza vyvolaná Brugia timori

B74.3 Loióza

B74.4 Mansonelóza

B74.8 Iné filariózy

B74.9 Nešpecifikovaná filarióza

B75 Trichinelóza

B76 Ankylostomóza a nekatorióza

B76.0 Ankylostomóza

B76.1 Nekatorióza

B76.8 Iné infekcie ankylostómami

B76.9 Nešpecifikované ankylostomózy

B77 Askarióza

B77.0 Askarióza s črevnými komplikáciami

B77.8 Askarióza s inými komplikáciami

B77.9 Nešpecifikovaná askarióza

B78 Strongyloidóza

B78.0 Črevná strongyloidóza

B78.1 Kožná strongyloidóza

B78.7 Diseminovaná strongyloidóza

B78.9 Nešpecifikovaná strongyloidóza

B79 Trichurióza

B80 Enterobióza – mrle
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B81 Iné črevné helmintózy nezatriedené inde

B81.0 Anisakióza

B81.1 Črevná kapilarióza

B81.2 Trichostrongylóza

B81.3 Črevná angiostrongylóza

B81.4 Zmiešané črevné helmintózy

B81.8 Iné špecifikované črevné helmintózy

B82 Nešpecifikovaný črevný parazitizmus

B82.0 Nešpecifikovaná črevná helmintóza

B82.9 Nešpecifikovaný črevný parazitizmus

B83 Iné helmintózy

B83.0 Viscerálna larva migrans

B83.1 Gnatostomóza

B83.2 Angiostrongylóza vyvolaná Parastrongylus cantonensis

B83.3 Syngamóza

B83.4 Interná hirudinóza

B83.8 Iné špecifikované helmintózy

B83.9 Nešpecifikované helmintózy

B85 Zavšivenie – pedikulóza a ftiriáza

B85.0 Pedikulóza zavinená Pediculus humanus capitis

B85.1 Pedikulóza zavinená Pediculus humanus corporis

B85.2 Nešpecifikovaná pedikulóza

B85.3 Ftiriáza

B85.4 Zmiešaná pedikulóza a ftiriáza

B86 Svrab – scabies

B87 Myióza

B87.0 Kožná myióza

B87.1 Ranová myióza

B87.2 Očná myióza

B87.3 Nazofaryngeálna myióza

B87.4 Ušná myióza

B87.8 Myióza iných miest

B87.9 Nešpecifikovaná myióza

B88 Iné zamorenia (infestácie)

B88.0 Iná akarióza

B88.1 Tungióza (zamorenie pieskovou muchou)

B88.2 Iné zamorenia článkonožcami

B88.3 Vonkajšia hirudinóza

B88.8 Iné špecifikované zamorenia

B88.9 Nešpecifikované zamorenie

B89 Nešpecifikovaná parazitárna choroba

B90 Neskoré následky tuberkulózy

B90.0 Neskoré následky tuberkulózy centrálneho nervového systému

B90.1 Neskoré následky tuberkulózy močovopohlavnej sústavy
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B90.2 Neskoré následky tuberkulózy kostí a kĺbov

B90.8 Neskoré následky tuberkulózy iných orgánov

B90.9 Neskoré následky respiračnej a nešpecifikovanej tuberkulózy

B91 Neskoré následky poliomyelitídy

B92 Neskoré následky lepry

B94 Neskoré následky iných a nešpecifikovaných infekčných a parazitárnych chorôb

B94.0 Neskoré následky trachómu

B94.1 Neskoré následky vírusovej encefalitídy

B94.2 Neskoré následky vírusovej hepatitídy

B94.8 Neskoré následky iných špecifikovaných infekčných a parazitárnych chorôb

B94.9 Neskoré následky nešpecifikovaných alebo parazitárnych chorôb

B95 Streptokoky a stafylokoky ako príčiny chorôb zatriedených v iných kapitolách

B95.0 Streptokok skupiny A ako príčina chorôb zatriedených inde

B95.1 Streptokok skupiny B ako príčina chorôb zatriedených inde

B95.2 Streptokok skupiny D ako príčina chorôb zatriedených inde

B95.3 Streptococcus pneumoniae ako príčina chorôb zatriedených inde

B95.4 Iný streptokok ako príčina chorôb zatriedených inde

B95.5 Nešpecifikovaný streptokok ako príčina chorôb zatriedených inde

B95.6 Staphylococcus aureus ako príčina chorôb zatriedených inde

B95.7 Iný stafylokok ako príčina chorôb zatriedených inde

B95.8 Nešpecifikovaný stafylokok ako príčina chorôb zatriedených inde

B96 Iné bakteriálne agensy ako príčiny chorôb zatriedených v iných kapitolách

B96.0 Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae) ako príčina chorôb zatriedených inde

B96.1 Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ako príčina chorôb zatriedených inde

B96.2 Escherichia coli (E. coli) ako príčina chorôb zatriedených inde

B96.3 Haemophilus influenzae (H. influenzae) ako príčina chorôb zatriedených inde

B96.4 Proteus (mirabilis) (morganii) ako príčina chorôb zatriedených inde

B96.5 Pseudomonas (aeruginosa) (mallei) (pseudomallei) ako príčina chorôb zatriedených inde

B96.6 Bacillus fragilis (B. fragilis) ako príčina chorôb zatriedených inde

B96.7 Clostridium perfringens (C. perfringens) ako príčina chorôb zatriedených inde

B96.8 Iné špecifikované bakteriálne agensy ako príčina chorôb zatriedených inde

B97 Vírusové agensy ako príčiny chorôb zatriedených v iných kapitolách

B97.0 Adenovírus ako príčina chorôb zatriedených inde

B97.1 Enterovírus ako príčina chorôb zatriedených inde

B97.2 Coronavírus ako príčina chorôb zatriedených inde

B97.3 Retrovírus ako príčina chorôb zatriedených inde

B97.4 Respiračný syncytiálny vírus ako príčina chorôb zatriedených inde

B97.5 Reovírus ako príčina chorôb zatriedených inde

B97.6 Parvovírus ako príčina chorôb zatriedených inde

B97.7 Papilomavírus ako príčina chorôb zatriedených inde

B97.8 Iné vírusové agensy ako príčina chorôb zatriedených inde

B99 Iné a nešpecifikované infekčné choroby

C00 Zhubný nádor pery

C00.0 Vonkajšia horná pera
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C00.1 Vonkajšia dolná pera

C00.2 Vonkajšia pera, bez špecifikácie

C00.3 Horná pera, vnútorná strana

C00.4 Dolná pera, vnútorná strana

C00.5 Pera, nešpecifikovaná vnútorná strana

C00.6 Spojka perí

C00.8 Presahujúca lézia pery

C00.9 Pera, bez špecifikácie

C01 Zhubný nádor koreňa jazyka

C02 Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí jazyka

C02.0 Chrbtová strana jazyka

C02.1 Okraj jazyka

C02.2 Spodná strana jazyka

C02.3 Predné dve tretiny jazyka, bližšie neurčená časť

C02.4 Jazyková mandľa

C02.8 Presahujúca lézia jazyka

C02.9 Jazyk, bez špecifikácie

C03 Zhubný nádor ďasna

C03.0 Horné ďasno

C03.1 Dolné ďasno

C03.9 Ďasno, bez špecifikácie

C04 Zhubný nádor ústnej spodiny

C04.0 Predná časť ústnej spodiny

C04.1 Bočná časť ústnej spodiny

C04.8 Presahujúca lézia ústnej spodiny

C04.9 Nešpecifikovaná ústna spodina

C05 Zhubný nádor podnebia

C05.0 Tvrdé podnebie

C05.1 Mäkké podnebie

C05.2 Čapík

C05.8 Presahujúca lézia podnebia

C05.9 Podnebie, bez špecifikácie

C06 Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí úst

C06.0 Sliznica líca

C06.1 Ústna predsieň

C06.2 Retromolárna oblasť

C06.8 Presahujúca lézia iných a nešpecifikovaných častí úst

C06.9 Ústa, bez špecifikácie

C07 Zhubný nádor príušnej žľazy

C08 Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných veľkých slinných žliaz

C08.0 Podsánková žľaza

C08.1 Podjazyková žľaza

C08.8 Presahujúca lézia veľkých slinných žliaz

C08.9 Veľká slinná žľaza, bez špecifikácie
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C09 Zhubný nádor mandlí

C09.0 Mandľová zátoka – sinus tonsillaris

C09.1 Podnebné oblúky (predné), (zadné)

C09.8 Presahujúca tonzilárna lézia

C09.9 Mandľa, bez špecifikácie

C10 Zhubný nádor ústnej časti hltana (orofaryngu)

C10.0 Priehlbinka – vallecula

C10.1 Predná plocha príklopky

C10.2 Bočná stena orofaryngu

C10.3 Zadná stena orofaryngu

C10.4 Branchiálny rázštep

C10.8 Presahujúca lézia orofaryngu

C10.9 Orofarynx, bez špecifikácie

C11 Zhubný nádor nosohltana (nazofaryngu)

C11.0 Horná stena nosohltana

C11.1 Zadná stena nosohltana

C11.2 Bočná stena nosohltana

C11.3 Predná strana nosohltana

C11.8 Presahujúca lézia nosohltana

C11.9 Nosohltan, bez špecifikácie

C12 Zhubný nádor hruškovitého zálivu (sinus pyriformis)

C13 Zhubný nádor hrtanovej časti hltana (hypofaryngu)

C13.0 Postkrikoidná oblasť

C13.1 Aryepiglotická krkva, hypofaryngová strana

C13.2 Zadná stena hypofaryngu

C13.8 Presahujúca lézia hypofaryngu

C13.9 Nešpecifikovaný hypofarynx

C14 Zhubný nádor iných a nepresne určených lokalizácií v oblasti pery, ústnej dutiny a hltana

C14.0 Hltan bez špecifikácie

C14.1 Laryngofarynx

C14.2 Waldeyerov tonzilárny prsteň

C14.8 Presahujúca lézia pery, ústnej dutiny a hltana

C15 Zhubný nádor pažeráka

C15.0 Krčná časť pažeráka

C15.1 Hrudníková časť pažeráka

C15.2 Brušná časť pažeráka

C15.3 Horná tretina pažeráka

C15.4 Stredná tretina pažeráka

C15.5 Dolná tretina pažeráka

C15.8 Presahujúca lézia pažeráka

C15.9 Pažerák, bez špecifikácie

C16 Zhubný nádor žalúdka

C16.0 Kardia

C16.1 Klenba žalúdka (Fundus ventriculi)
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C16.2 Telo žalúdka (Corpus ventriculi)

C16.3 Vrátniková dutina (Antrum pyloricum)

C16.4 Vrátnik – pylorus

C16.5 Nešpecifikované malé zakrivenie žalúdka

C16.6 Nešpecifikované veľké zakrivenie žalúdka

C16.8 Presahujúca lézia žalúdka

C16.9 Žalúdok, bez špecifikácie

C17 Zhubný nádor tenkého čreva

C17.0 Dvanástnik

C17.1 Lačník – jejunum

C17.2 Bedrovník – ileum

C17.3 Meckelov divertikul (vačok)

C17.8 Presahujúca lézia tenkého čreva

C17.9 Tenké črevo, bez špecifikácie

C18 Zhubný nádor hrubého čreva

C18.0 Slepé črevo – caecum

C18.1 Červovitý prívesok – appendix

C18.2 Stúpavá časť – colon ascendens

C18.3 Pečeňový ohyb – flexura hepatica

C18.4 Priečna časť – colon transversum

C18.5 Slezinový ohyb – flexura lienalis

C18.6 Zostupná časť – colon descendens

C18.7 Esovitá časť – colon sigmoideum

C18.8 Presahujúca lézia hrubého čreva

C18.9 Kolón, bez špecifikácie

C19 Zhubný nádor rektosigmoidového spojenia

C20 Zhubný nádor konečníka

C21 Zhubný nádor anusu a análneho kanála

C21.0 Nešpecifikovaný anus

C21.1 Análny kanál

C21.2 Kloakogénne pásmo

C21.8 Presahujúca lézia rekta, anusu a análneho kanála

C22 Zhubný nádor pečene a vnútropečeňových žlčových ciest

C22.0 Karcinóm pečeňových buniek

C22.1 Karcinóm vnútropečeňových žlčových ciest

C22.2 Hepoblastóm

C22.3 Angiosarkóm pečene

C22.4 Iné sarkómy pečene

C22.7 Iné špecifikované karcinómy pečene

C22.9 Pečeň, bez špecifikácie

C23 Zhubný nádor žlčníka

C24 Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí žlčových vývodov

C24.0 Extrahepatálne žlčové cesty

C24.1 Vaterova banka – ampulla Vateri
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C24.8 Presahujúca lézia biliárnej sústavy

C24.9 Žlčové cesty, bez špecifikácie

C25 Zhubný nádor podžalúdkovej žľazy

C25.0 Hlava pankreasu

C25.1 Telo pankreasu

C25.2 Chvost pankreasu

C25.3 Vývod podžalúdkovej žľazy

C25.4 Endokrinná časť pankreasu

C25.7 Iné časti pankreasu

C25.8 Presahujúca lézia pankreasu

C25.9 Pankreas, bez špecifikácie

C26 Zhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacich orgánov

C26.0 Nešpecifikovaná časť čreva

C26.1 Slezina

C26.8 Presahujúca lézia tráviacich orgánov

C26.9 Nepresne určené lokalizácie v tráviacej sústave

C30 Zhubný nádor nosovej dutiny a stredného ucha

C30.0 Nosová dutina

C30.1 Stredné ucho

C31 Zhubný nádor prinosových dutín

C31.0 Čeľustná dutina – sinus maxillaris

C31.1 Čuchová dutina – sinus ethmoidales

C31.2 Čelová dutina – sinus frontalis

C31.3 Dutina klinovej kosti – sinus sphenoidalis

C31.8 Presahujúca lézia paranazálnych dutín

C31.9 Nešpecifikovaná prinosová dutina

C32 Zhubný nádor hrtana

C32.0 Hlasivka – glottis

C32.1 Supraglottis

C32.2 Subglottis

C32.3 Hrtanová chrupka

C32.8 Presahujúca lézia hrtana

C32.9 Hrtan, bez špecifikácie

C33 Zhubný nádor priedušnice

C34 Zhubný nádor priedušiek a pľúc

C34.0 Hlavná prieduška

C34.1 Horný lalok, prieduška alebo pľúca

C34.2 Stredný lalok, prieduška alebo pľúca

C34.3 Dolný lalok, prieduška alebo pľúca

C34.8 Presahujúca lézia priedušky a pľúc

C34.9 Prieduška alebo pľúca, bez špecifikácie

C37 Zhubný nádor týmusu

C38 Zhubný nádor srdca, medzipľúcia (mediastína) a pohrudnice

C38.0 Srdce
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C38.1 Predné medzipľúcie

C38.2 Zadné medzipľúcie

C38.3 Nešpecifikovaná časť medzipľúcia

C38.4 Pohrudnica

C38.8 Presahujúca lézia srdca, medzipľúcia a pohrudnice

C39 Zhubný nádor iných a nepresne určených miest dýchacej sústavy a vnútrohrudníkových
orgánov

C39.0 Nešpecifikovaná časť horných dýchacích ciest

C39.8 Presahujúca lézia dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov

C39.9 Nepresne určené lokalizácie v dýchacej sústave

C40 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky končatín

C40.0 Lopatka a dlhé kosti hornej končatiny

C40.1 Krátke kosti hornej končatiny

C40.2 Dlhé kosti dolnej končatiny

C40.3 Krátke kosti dolnej končatiny

C40.8 Presahujúca lézia kosti a kĺbovej chrupky končatín

C40.9 Nešpecifikovaná kosť a kĺbová chrupka končatiny

C41 Zhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky iných a nešpecifikovaných lokalizácií

C41.0 Kosti lebky a tváre

C41.1 Sánka – mandibula

C41.2 Chrbtica

C41.3 Rebrá, mostík a kľúčna kosť

C41.4 Panvové kosti, krížová kosť a kostrč

C41.8 Presahujúce lézie kosti a kĺbovej chrupky

C41.9 Nešpecifikovaná kosť a kĺbová chrupka

C43 Malígny melanóm kože

C43.0 Malígny melanóm pery

C43.1 Malígny melanóm mihalnice vrátane kútika

C43.2 Malígny melanóm ucha a vonkajšieho zvukovodu

C43.3 Malígny melanóm iných a nešpecifikovaných častí tváre

C43.4 Malígny melanóm vlasatej časti hlavy a krku

C43.5 Malígny melanóm trupu

C43.6 Malígny melanóm hornej končatiny vrátane pleca

C43.7 Malígny melanóm dolnej končatiny vrátane bedra

C43.8 Presahujúci malígny melanóm kože

C43.9 Nešpecifikovaný malígny melanóm kože

C44 Iné zhubné nádory kože

C44.0 Koža pery

C44.1 Koža mihalnice vrátane kútika

C44.2 Koža ucha a vonkajšieho zvukovodu

C44.3 Koža iných a nešpecifikovaných častí tváre

C44.4 Koža vlasatej časti hlavy a krku

C44.5 Koža trupu

C44.6 Koža hornej končatiny vrátane pleca

C44.7 Koža dolnej končatiny vrátane bedra
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C44.8 Presahujúca lézia kože

C44.9 Nešpecifikovaný zhubný nádor kože

C45 Mezotelióm

C45.0 Mezotelióm pohrudnice

C45.1 Mezotelióm pobrušnice

C45.2 Mezotelióm osrdcovníka

C45.7 Mezotelióm inej lokalizácie

C45.9 Nešpecifikovaný mezotelióm

C46 Kaposiho sarkóm

C46.0 Kaposiho sarkóm kože

C46.1 Kaposiho sarkóm mäkkého tkaniva

C46.2 Kaposiho sarkóm podnebia

C46.3 Kaposiho sarkóm lymfatických uzlín

C46.7 Kaposiho sarkóm inej lokalizácie

C46.8 Kaposiho sarkóm viacerých orgánov

C46.9 Nešpecifikovaný Kaposiho sarkóm

C47 Zhubný nádor periférnych nervov a autonómneho nervového systému

C47.0 Periférne nervy hlavy, tváre a krku

C47.1 Periférne nervy hornej končatiny vrátane pleca

C47.2 Periférne nervy dolnej končatiny vrátane bedra

C47.3 Periférne nervy hrudníka

C47.4 Periférne nervy brucha

C47.5 Periférne nervy panvy

C47.6 Nešpecifikované periférne nervy trupu

C47.8 Presahujúce lézie periférnych nervov a autonómneho nervového systému

C47.9 Nešpecifikované periférne nervy a autonómny nervový systém

C48 Zhubný nádor retroperitonea a peritonea

C48.0 Retroperitoneum

C48.1 Bližšie určené časti pobrušnice

C48.2 Pobrušnica, bez špecifikácie

C48.8 Presahujúca lézia retroperitonea a peritonea

C49 Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého tkaniva

C49.0 Spojivové a mäkké tkanivo hlavy, tváre a krku

C49.1 Spojivové a mäkké tkanivo hornej končatiny vrátane pleca

C49.2 Spojivové a mäkké tkanivo dolnej končatiny vrátane bedra

C49.3 Spojivové a mäkké tkanivo hrudníka

C49.4 Spojivové a mäkké tkanivo brucha

C49.5 Spojivové a mäkké tkanivo panvy

C49.6 Nešpecifikované spojivové a mäkké tkanivo trupu

C49.8 Presahujúca lézia spojivového a mäkkého tkaniva

C49.9 Nešpecifikované spojivové a mäkké tkanivo

C50 Zhubné nádory prsníka

C50.0 Prsníková bradavka a dvorček

C50.1 Stredná časť prsníka
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C50.2 Vrchný vnútorný kvadrant prsníka

C50.3 Spodný vnútorný kvadrant prsníka

C50.4 Vrchný vonkajší kvadrant prsníka

C50.5 Spodný vonkajší kvadrant prsníka

C50.6 Pazuchová časť prsníka

C50.8 Presahujúca lézia prsníka

C50.9 Prsník, bez špecifikácie

C51 Zhubný nádor vulvy (ženského ohanbia)

C51.0 Veľký pysk

C51.1 Malý pysk

C51.2 Dráždec

C51.8 Presahujúca lézia vulvy

C51.9 Vulva, bez špecifikácie

C52 Zhubný nádor pošvy

C53 Zhubný nádor krčka maternice

C53.0 Endocervix

C53.1 Exocervix

C53.8 Presahujúca lézia krčka maternice

C53.9 Krčok maternice, bez špecifikácie

C54 Zhubný nádor tela maternice

C54.0 Istmus maternice

C54.1 Endometrium

C54.2 Myometrium

C54.3 Dno maternice

C54.8 Presahujúca lézia tela maternice

C54.9 Telo maternice, bez špecifikácie

C55 Zhubný nádor bližšie neurčenej časti maternice

C56 Zhubný nádor vaječníka

C57 Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov

C57.0 Vajíčkovod

C57.1 Široký väz

C57.2 Okrúhly väz

C57.3 Primaterničie – parametrium

C57.4 Nešpecifikované adnexy maternice

C57.7 Iné nešpecifikované ženské pohlavné orgány

C57.8 Presahujúca lézia ženských pohlavných orgánov

C57.9 Nešpecifikovaný ženský pohlavný orgán

C58 Zhubný nádor placenty (postieľky)

C60 Zhubný nádor penisu

C60.0 Predkožka – praeputium

C60.1 Žaluď – glans penis

C60.2 Telo penisu

C60.8 Presahujúca lézia penisu

C60.9 Penis, bez špecifikácie
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C61 Zhubný nádor predstojnice – prostaty

C62 Zhubný nádor semenníkov

C62.0 Nezostúpený semenník

C62.1 Zostúpený semenník

C62.9 Semenník, bez špecifikácie

C63 Zhubný nádor iných, bližšie nešpecifikovaných mužských pohlavných orgánov

C63.0 Nadsemenník – epidydimis

C63.1 Semenný povrazec – funiculus spermaticus

C63.2 Miešok – scrotum

C63.7 Iné špecifikované mužské pohlavné orgány

C63.8 Presahujúca lézia mužských pohlavných orgánov

C63.9 Nešpecifikovaný mužský pohlavný orgán

C64 Zhubný nádor obličky okrem obličkovej panvičky

C65 Zhubný nádor obličkovej panvičky

C66 Zhubný nádor močovodu

C67 Zhubný nádor močového mechúra

C67.0 Trigonum močového mechúra

C67.1 Klenba močového mechúra

C67.2 Bočná stena močového mechúra

C67.3 Predná stena močového mechúra

C67.4 Zadná stena močového mechúra

C67.5 Krčok mechúra

C67.6 Močovodový otvor

C67.7 Prvomočovod – urachus

C67.8 Presahujúca lézia močového mechúra

C67.9 Močový mechúr, bez špecifikácie

C68 Zhubný nádor iných, bližšie nešpecifikovaných močových orgánov

C68.0 Močová rúra

C68.1 Parauretrálne žľazy

C68.8 Presahujúca lézia močových orgánov

C68.9 Nešpecifikovaný močový orgán

C69 Zhubný nádor oka a očných adnexov

C69.0 Spojovka

C69.1 Rohovka

C69.2 Sietnica

C69.3 Cievovka

C69.4 Vráskovec – corpus ciliare

C69.5 Slzná žľaza a nosovoslzný kanál

C69.6 Očnica

C69.8 Presahujúca lézia oka a adnexov

C69.9 Oko, bez špecifikácie

C70 Zhubný nádor mozgových plien (meningov)

C70.0 Mozgové pleny

C70.1 Miechové pleny
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C70.9 Nešpecifikované pleny

C71 Zhubný nádor mozgu

C71.0 Mozog okrem lalokov a komôr

C71.1 Čelový lalok

C71.2 Spánkový lalok

C71.3 Temenný lalok

C71.4 Záhlavový lalok

C71.5 Mozgová komora

C71.6 Mozočok

C71.7 Mozgový kmeň

C71.8 Presahujúca lézia mozgu

C71.9 Mozog, bez špecifikácie

C72 Zhubný nádor miechy, hlavových nervov a iných častí centrálneho nervového systému

C72.0 Miecha

C72.1 Cauda equina – konský chvost

C72.2 Čuchový nerv

C72.3 Zrakový nerv

C72.4 Sluchový nerv

C72.5 Iné a nešpecifikované hlavové nervy

C72.8 Presahujúce lézie centrálneho nervového systému

C72.9 Centrálny nervový systém, bez špecifikácie

C73 Zhubný nádor štítnej žľazy

C74 Zhubný nádor nadobličky

C74.0 Kôra nadobličky

C74.1 Dreň nadobličky

C74.9 Nešpecifikovaná nadoblička

C75 Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným vylučovaním a blízkych štruktúr

C75.0 Prištítna žľaza

C75.1 Podmozgová žľaza (hypofýza)

C75.2 Kraniofaryngový vývod

C75.3 Šuškovité teliesko – corpus pineale

C75.4 Krčnicové klbko – glomus caroticum

C75.5 Aortálne teliesko a iné paragangliá

C75.8 Nešpecifikované pluriglandulárne postihnutie

C75.9 Nešpecifikovaná žľaza s vnútorným vylučovaním

C76 Zhubný nádor inej a nepresne určenej lokalizácie

C76.0 Hlava, tvár a krk

C76.1 Hrudník

C76.2 Brucho

C76.3 Panva

C76.4 Horná končatina

C76.5 Dolná končatina

C76.7 Iné nepresne určené lokalizácie

C76.8 Presahujúca lézia iných a nepresne určených lokalizácií
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C77 Sekundárny a nešpecifikovaný zhubný nádor lymfatických uzlín

C77.0 Lymfatické uzliny hlavy, tváre a krku

C77.1 Vnútrohrudníkové lymfatické uzliny

C77.2 Vnútrobrušné lymfatické uzliny

C77.3 Lymfatické uzliny pazuchy a hornej končatiny

C77.4 Lymfatické uzliny slabiny a dolnej končatiny

C77.5 Vnútropanvové lymfatické uzliny

C77.8 Lymfatické uzliny viacerých oblastí

C77.9 Nešpecifikované lymfatické uzliny

C78 Sekundárny zhubný nádor dýchacích a tráviacich orgánov

C78.0 Sekundárny zhubný nádor pľúc

C78.1 Sekundárny zhubný nádor medzipľúcia

C78.2 Sekundárny zhubný nádor pohrudnice

C78.3 Sekundárny zhubný nádor iných a nešpecifikovaných dýchacích orgánov

C78.4 Sekundárny zhubný nádor tenkého čreva

C78.5 Sekundárny zhubný nádor hrubého čreva a konečníka

C78.6 Sekundárny zhubný nádor retroperitonea a pobrušnice

C78.7 Sekundárny zhubný nádor pečene

C78.8 Sekundárny zhubný nádor iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov

C79 Sekundárny zhubný nádor na iných miestach

C79.0 Sekundárny nádor obličky a obličkovej panvičky

C79.1 Sekundárny nádor močového mechúra a iných a nešpecifikovaných močových orgánov

C79.2 Sekundárny zhubný nádor kože

C79.3 Sekundárny zhubný nádor mozgu a mozgových plien

C79.4 Sekundárny zhubný nádor iných a nešpecifikovaných častí nervového systému

C79.5 Sekundárny zhubný nádor kosti a kostnej drene

C79.6 Sekundárny zhubný nádor vaječníka

C79.7 Sekundárny zhubný nádor nadobličky

C79.8 Sekundárny zhubný nádor na iných špecifikovaných miestach

C80 Zhubný nádor bez bližšieho určenia lokalizácie

C81 Hodgkinova choroba

C81.0 Lymfocytárna predominancia

C81.1 Nodulárna skleróza

C81.2 Zmiešaná bunkovosť

C81.3 Lymfocytárna deplécia

C81.7 Iné varianty Hodgkinovej choroby

C81.9 Nešpecifikovaná Hodgkinova choroba

C82 Folikulárny (nodulárny) non-Hodgkinov lymfóm

C82.0 Folikulárny non-Hodgkinov lymfóm z malých lalokových (cleaved) buniek

C82.1 Folikulárny non-Hodgkinov lymfóm zmiešaný z malých lalokovitých a veľkých buniek

C82.2 Folikulárny non-Hodgkinov lymfóm z veľkých buniek

C82.7 Iné typy folikulárneho non-Hodgkinovho lymfómu

C82.9 Nešpecifikovaný folikulárny non-Hodgkinov lymfóm
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C83 Difúzny non-Hodgkinov lymfóm

C83.0 Difúzny malobunkový non-Hodgkinov lymfóm

C83.1 Difúzny non-Hodgkinov lymfóm z malých lalokovitých buniek

C83.2 Difúzny non-Hodgkinov lymfóm zmiešaný z malých a veľkých buniek

C83.3 Difúzny veľkobunkový non-Hodgkinov lymfóm

C83.4 Difúzny imunoblastický non-Hodgkinov lymfóm

C83.5 Difúzny lymfoblastický non-Hodgkinov lymfóm

C83.6 Difúzny nediferencovaný non-Hodgkinov lymfóm

C83.7 Burkittov nádor

C83.8 Iné typy difúzneho non-Hodgkinovho lymfómu

C83.9 Nešpecifikovaný difúzny non-Hodgkinov lymfóm

C84 Periférne a kožné T-bunkové lymfómy

C84.0 Mycosis fungoides

C84.1 Sézaryho choroba

C84.2 T-zónový lymfóm

C84.3 Lymfoepiteloidný lymfóm

C84.4 Periférny T-bunkový lymfóm

C84.5 Iné a nešpecifikované T-bunkové lymfómy

C85 Iné a nešpecifikované typy non-Hodgkinovho lymfómu

C85.0 Lymfosarkóm

C85.1 Nešpecifikovaný B-bunkový lymfóm

C85.7 Iné špecifikované typy non-Hodgkinovho lymfómu

C85.9 Nešpecifikovaný typ non-Hodgkinovho lymfómu

C88 Zhubné imunoproliferačné choroby

C88.0 Waldenströmova makroglobulinémia

C88.1 Choroba alfa ťažkých reťazcov

C88.2 Choroba gama ťažkých reťazcov

C88.3 Imunoproliferačná choroba tenkého čreva

C88.7 Iné zhubné imunoproliferačné choroby

C88.9 Nešpecifikovaná zhubná imunoproliferačná choroba

C90 Mnohonásobný myelóm (plazmocytóm) a zhubné nádory z plazmatických buniek

C90.0 Mnohonásobný myelóm

C90.1 Plazmocytárna leukémia

C90.2 Extramedulárny plazmocytóm

C91 Lymfatická leukémia

C91.0 Akútna lymfoblastová leukémia

C91.1 Chronická lymfatická leukémia

C91.2 Subakútna lymfatická leukémia

C91.3 Prolymfocytová leukémia

C91.4 Vlasatobunková (hairy cell) leukémia

C91.5 T-bunková leukémia dospelého veku

C91.7 Iná lymfatická leukémia

C91.9 Nešpecifikovaná lymfatická leukémia
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C92 Myeloická leukémia

C92.0 Akútna myeloická leukémia

C92.1 Chronická myeloická leukémia

C92.2 Subakútna myeloická leukémia

C92.3 Myeloický sarkóm

C92.4 Akútna promyelocytová leukémia

C92.5 Akútna myelomonocytová leukémia

C92.7 Iná myeloická leukémia

C92.9 Nešpecifikovaná myeloická leukémia

C93 Monocytová leukémia

C93.0 Akútna monocytová leukémia

C93.1 Chronická monocytová leukémia

C93.2 Subakútna monocytová leukémia

C93.7 Iná monocytová leukémia

C93.9 Nešpecifikovaná monocytová leukémia

C94 Iné leukémie so špecifikovaným typom buniek

C94.0 Akútna erytrémia a erytroleukémia

C94.1 Chronická erytrémia

C94.2 Akútna megakaryoblastová leukémia

C94.3 Mastocytová leukémia

C94.4 Akútna panmyelóza

C94.5 Akútna myelofibróza

C94.7 Iné špecifikované leukémie

C95 Leukémia nešpecifikovaného bunkového typu

C95.0 Akútna leukémia nešpecifikovaného bunkového typu

C95.1 Chronická leukémia nešpecifikovaného bunkového typu

C95.2 Subakútna leukémia nešpecifikovaného bunkového typu

C95.7 Iná leukémia nešpecifikovaného bunkového typu

C95.9 Nešpecifikovaná leukémia

C96 Iné a nešpecifikované zhubné nádory lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva

C96.0 Lettererova-Siweho choroba

C96.1 Zhubná histiocytóza

C96.2 Zhubný mastocytový nádor

C96.3 Pravý histiocytový lymfóm

C96.7 Iné špecifikované zhubné nádory lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva

C96.9 Nešpecifikované zhubné nádory lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva

C97 Zhubné nádory s viacnásobným primárnym výskytom na rozličných miestach

D00 Karcinómy in situ ústnej dutiny, pažeráka a žalúdka

D00.0 Pera, ústna dutina a hltan

D00.1 Pažerák

D00.2 Žalúdok

D01 Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných tráviacich orgánov

D01.0 Hrubé črevo

D01.1 Rektosigmoidové spojenie
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D01.2 Konečník

D01.3 Anus a análny kanál

D01.4 Iné a nešpecifikované časti čreva

D01.5 Pečeň, žlčník a žlčové cesty

D01.7 Iné špecifikované tráviace orgány

D01.9 Nešpecifikovaný tráviaci orgán

D02 Karcinómy in situ stredného ucha a dýchacej sústavy

D02.0 Hrtan

D02.1 Priedušnica

D02.2 Prieduška a pľúca

D02.3 Iné časti dýchacej sústavy

D02.4 Dýchacia sústava bez špecifikácie

D03 Melanóm in situ

D03.0 Melanóm in situ pery

D03.1 Melanóm in situ mihalnice vrátane kútika

D03.2 Melanóm in situ ucha a vonkajšieho zvukovodu

D03.3 Melanóm in situ iných a nešpecifikovaných častí tváre

D03.4 Melanóm in situ vlasatej časti hlavy a krku

D03.5 Melanóm in situ trupu

D03.6 Melanóm in situ hornej končatiny vrátane pleca

D03.7 Melanóm in situ dolnej končatiny vrátane bedra

D03.8 Melanóm in situ iných lokalizácií

D03.9 Nešpecifikovaný melanóm in situ

D04 Karcinómy in situ kože

D04.0 Koža pery

D04.1 Koža mihalnice vrátane kútika

D04.2 Koža ucha a vonkajšieho zvukovodu

D04.3 Koža iných a nešpecifikovaných častí tváre

D04.4 Koža vlasatej časti hlavy a krku

D04.5 Koža trupu

D04.6 Koža hornej končatiny vrátane pleca

D04.7 Koža dolnej končatiny vrátane bedra

D04.8 Koža na iných miestach

D04.9 Koža, bez špecifikácie

D05 Karcinómy in situ prsníka

D05.0 Lobulárny karcinóm in situ

D05.1 Intraduktálny karcinóm in situ

D05.7 Karcinóm in situ iných častí prsníka

D05.9 Nešpecifikovaný karcinóm in situ prsníka

D06 Karcinómy in situ krčka maternice

D06.0 Endocervix

D06.1 Exocervix

D06.7 Iné časti krčka maternice

D06.9 Krčok maternice, bez špecifikácie
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D07 Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných pohlavných orgánov

D07.0 Endometrium

D07.1 Vulva

D07.2 Vagína

D07.3 Iné a nešpecifikované ženské pohlavné orgány

D07.4 Penis

D07.5 Predstojnica – prostata

D07.6 Iné a nešpecifikované mužské pohlavné orgány

D09 Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných lokalizácií

D09.0 Močový mechúr

D09.1 Iné a nešpecifikované močové orgány

D09.2 Oko

D09.3 Štítna žľaza a iné žľazy s vnútorným vylučovaním

D09.7 Karcinómy in situ iných špecifikovaných lokalizácií

D09.9 Karcinómy in situ, bez špecifikácie

D10 Nezhubný nádor úst a hltana

D10.0 Pera

D10.1 Jazyk

D10.2 Ústna spodina

D10.3 Iné a nešpecifikované časti úst

D10.4 Mandľa

D10.5 Iné časti orofaryngu

D10.6 Nosohltan – nazofarynx

D10.7 Hrtanová časť hltana – hypofarynx

D10.9 Hltan, bez špecifikácie

D11 Nezhubný nádor veľkých slinných žliaz

D11.0 Príušná žľaza – glandula parotis

D11.7 Iné veľké slinné žľazy

D11.9 Veľká slinná žľaza, bez špecifikácie

D12 Nezhubný nádor hrubého čreva, konečníka, anusu a análneho kanála

D12.0 Slepé črevo – caecum

D12.1 Červovitý prívesok – appendix

D12.2 Stúpavá časť hrubého čreva

D12.3 Priečna časť hrubého čreva

D12.4 Zostupná časť hrubého čreva

D12.5 Esovitá časť hrubého čreva

D12.6 Hrubé črevo, bez špecifikácie

D12.7 Rektosigmoidové spojenie

D12.8 Konečník

D12.9 Anus a análny kanál

D13 Nezhubný nádor iných a nepresne určených častí tráviacej sústavy

D13.0 Pažerák

D13.1 Žalúdok

D13.2 Dvanástnik
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D13.3 Iné a nešpecifikované časti tenkého čreva

D13.4 Pečeň

D13.5 Extrahepatálne žlčové cesty

D13.6 Podžalúdková žľaza

D13.7 Endokrinný pankreas

D13.9 Nepresne určené miesta v tráviacej sústave

D14 Nezhubný nádor stredného ucha a dýchacej sústavy

D14.0 Stredné ucho, nosová dutina a prinosové dutiny

D14.1 Hrtan

D14.2 Priedušnica

D14.3 Prieduška a pľúca

D14.4 Dýchacia sústava, bez špecifikácie

D15 Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných vnútrohrudníkových orgánov

D15.0 Týmus

D15.1 Srdce

D15.2 Medzipľúcie – mediastinum

D15.7 Iné špecifikované vnútrohrudníkové orgány

D15.9 Vnútrohrudníkové orgány, bez špecifikácie

D16 Nezhubný nádor kosti a kĺbovej chrupky

D16.0 Lopatka a dlhé kosti hornej končatiny

D16.1 Krátke kosti hornej končatiny

D16.2 Dlhé kosti dolnej končatiny

D16.3 Krátke kosti dolnej končatiny

D16.4 Kosti lebky a tváre

D16.5 Sánka – mandibula

D16.6 Chrbtica

D16.7 Rebrá, mostík a kľúčna kosť

D16.8 Panvové kosti, krížová kosť a kostrč

D16.9 Nešpecifikovaná kosť a kĺbová chrupka

D17 Nezhubný lipomatózny nádor

D17.0 Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva hlavy, tváre a krku

D17.1 Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva trupu

D17.2 Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva končatín

D17.3 Nezhubný lipomatózny nádor kože a podkožného tkaniva iných a bližšie neurčených miest

D17.4 Nezhubný lipomatózny nádor vnútrohrudníkových orgánov

D17.5 Nezhubný lipomatózny nádor vnútrobrušných orgánov

D17.6 Nezhubný lipomatózny nádor semenného povrazca

D17.7 Nezhubný lipomatózny nádor inej lokalizácie

D17.9 Nešpecifikovaný nezhubný lipomatózny nádor

D18 Hemangióm a lymfangióm akejkoľvek lokalizácie

D18.0 Hemangióm akejkoľvek lokalizácie

D18.1 Lymfangióm akejkoľvek lokalizácie

D19 Nezhubný nádor mezotelového tkaniva

D19.0 Mezotelové tkanivo pohrudnice
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D19.1 Mezotelové tkanivo pobrušnice

D19.7 Mezotelové tkanivo inej lokalizácie

D19.9 Mezotelové tkanivo, bez špecifikácie

D20 Nezhubný nádor mäkkého tkaniva retroperitonea a peritonea

D20.0 Retroperitoneum

D20.1 Pobrušnica

D21 Iné nezhubné nádory spojivového a iného mäkkého tkaniva

D21.0 Spojivové a iné mäkké tkanivo hlavy, tváre a krku

D21.1 Spojivové a iné mäkké tkanivo hornej končatiny vrátane pleca

D21.2 Spojivové a iné mäkké tkanivo dolnej končatiny vrátane bedra

D21.3 Spojivové a iné mäkké tkanivo hrudníka

D21.4 Spojivové a iné mäkké tkanivo brucha

D21.5 Spojivové a iné mäkké tkanivo panvy

D21.6 Nešpecifikované spojivové a iné mäkké tkanivo trupu

D21.9 Nešpecifikované spojivové a iné mäkké tkanivo

D22 Melanocytové (pigmentové) névy

D22.0 Melanocytové névy pery

D22.1 Melanocytové névy mihalnice vrátane kútika

D22.2 Melanocytové névy ucha a vonkajšieho zvukovodu

D22.3 Melanocytové névy iných a nešpecifikovaných častí tváre

D22.4 Melanocytové névy vlasatej časti hlavy a krku

D22.5 Melanocytové névy trupu

D22.6 Melanocytové névy hornej končatiny vrátane pleca

D22.7 Melanocytové névy dolnej končatiny vrátane bedra

D22.9 Nešpecifikované melanocytové névy

D23 Iné nezhubné nádory kože

D23.0 Koža pery

D23.1 Koža mihalnice vrátane kútika

D23.2 Koža ucha a vonkajšieho zvukovodu

D23.3 Koža iných a nešpecifikovaných častí tváre

D23.4 Koža vlasatej časti hlavy a krku

D23.5 Koža trupu

D23.6 Koža hornej končatiny vrátane pleca

D23.7 Koža dolnej končatiny vrátane bedra

D23.9 Koža, bez špecifikácie

D24 Nezhubný nádor prsníka

D25 Leiomyóm maternice

D25.0 Submukózny leiomyóm maternice

D25.1 Intramurálny leiomyóm maternice

D25.2 Subserózny leiomyóm maternice

D25.9 Nešpecifikovaný leiomyóm maternice

D26 Iné nezhubné nádory maternice

D26.0 Krčok maternice

D26.1 Telo maternice
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D26.7 Iné časti maternice

D26.9 Maternica, bez špecifikácie

D27 Nezhubný nádor vaječníka

D28 Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných ženských pohlavných orgánov

D28.0 Vulva

D28.1 Pošva

D28.2 Vajíčkovody a väzy

D28.7 Iné špecifikované ženské pohlavné orgány

D28.9 Ženský pohlavný orgán, bez špecifikácie

D29 Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov

D29.0 Penis

D29.1 Predstojnica

D29.2 Semenník

D29.3 Nadsemenník

D29.4 Miešok

D29.7 Iné mužské pohlavné orgány

D29.9 Mužský pohlavný orgán, bez špecifikácie

D30 Nezhubný nádor močovej sústavy

D30.0 Oblička

D30.1 Obličková panvička

D30.2 Močovod

D30.3 Močový mechúr

D30.4 Močová rúra

D30.7 Iné močové orgány

D30.9 Nešpecifikovaný močový orgán

D31 Nezhubný nádor oka a očných adnexov

D31.0 Spojovka

D31.1 Rohovka

D31.2 Sietnica

D31.3 Cievovka

D31.4 Vráskovec – corpus ciliare

D31.5 Slzná žľaza a nosovoslzný kanál

D31.6 Očnica – orbita, bez špecifikácie

D31.9 Oko, bez špecifikácie

D32 Nezhubný nádor mozgových plien (meningov)

D32.0 Mozgové pleny

D32.1 Miechové pleny

D32.9 Pleny, bez špecifikácie

D33 Nezhubný nádor mozgu a iných častí centrálneho nervového systému

D33.0 Nadšiatrový (supratentoriálny) mozog

D33.1 Podšiatrový (infratentoriálny) mozog

D33.2 Mozog, bez špecifikácie

D33.3 Hlavové nervy

D33.4 Miecha
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D33.7 Iné nešpecifikované časti centrálneho nervového systému

D33.9 Centrálny nervový systém, bez špecifikácie

D34 Nezhubný nádor štítnej žľazy

D35 Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz s vnútorným vylučovaním

D35.0 Nadoblička

D35.1 Prištítna žľaza

D35.2 Podmozgová žľaza (hypofýza)

D35.3 Kraniofaryngový vývod

D35.4 Šuškovité teliesko – corpus pineale

D35.5 Krčnicové klbko – glomus caroticum

D35.6 Aortálne teliesko a iné paragangliá

D35.7 Iné špecifikované žľazy s vnútorným vylučovaním

D35.8 Postihnutie viacerých žliaz (pluriglandulárne)

D35.9 Žľaza s vnútorným vylučovaním, bez špecifikácie

D36 Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií

D36.0 Lymfatické uzliny

D36.1 Periférne nervy a autonómny nervový systém

D36.7 Iné špecifikované miesta

D36.9 Nezhubný nádor, bez špecifikácie

D37 Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov neurčitého alebo neznámeho správania

D37.0 Pera, ústna dutina, hltan

D37.1 Žalúdok

D37.2 Tenké črevo

D37.3 Červovitý prívesok

D37.4 Hrubé črevo

D37.5 Konečník

D37.6 Pečeň, žlčník a žlčové cesty

D37.7 Iné tráviace orgány

D37.9 Tráviaci orgán, bez špecifikácie

D38 Nádor stredného ucha, dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov neurčitého alebo nezná-
meho správania

D38.0 Hrtan

D38.1 Priedušnica, prieduška a pľúca

D38.2 Pohrudnica

D38.3 Medzipľúcie

D38.4 Týmus

D38.5 Iné dýchacie orgány

D38.6 Dýchací orgán, bez špecifikácie

D39 Nádor ženských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania

D39.0 Maternica

D39.1 Vaječník

D39.2 Placenta

D39.7 Iné ženské pohlavné orgány

D39.9 Ženský pohlavný orgán, bez špecifikácie
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D40 Nádor mužských pohlavných orgánov neurčitého alebo neznámeho správania

D40.0 Predstojnica – prostata

D40.1 Semenník

D40.7 Iné mužské pohlavné orgány

D40.9 Mužský pohlavný orgán, bez špecifikácie

D41 Nádor močovej sústavy neurčitého alebo neznámeho správania

D41.0 Oblička

D41.1 Obličková panvička

D41.2 Močovod

D41.3 Močová rúra

D41.4 Močový mechúr

D41.7 Iné močové orgány

D41.9 Močový orgán, bez špecifikácie

D42 Nádor mozgových plien (meningov) neurčitého alebo neznámeho správania

D42.0 Mozgové pleny

D42.1 Miechové pleny

D42.9 Pleny, bez špecifikácie

D43 Nádory mozgu a centrálneho nervového systému neurčitého alebo neznámeho správania

D43.0 Nadšiatrový (supratentoriálny) mozog

D43.1 Podšiatrový (infratentoriálny) mozog

D43.2 Mozog bez špecifikácie

D43.3 Hlavové nervy

D43.4 Miecha

D43.7 Iné časti centrálneho nervového systému

D43.9 Centrálny nervový systém, bez špecifikácie

D44 Nádor žliaz s vnútorným vylučovaním neurčitého alebo neznámeho správania

D44.0 Štítna žľaza

D44.1 Nadoblička

D44.2 Prištítna žľaza

D44.3 Podmozgová žľaza (hypofýza)

D44.4 Kraniofaryngový vývod

D44.5 Šuškovité teliesko – corpus pineale

D44.6 Krčnicové klbko – glomus caroticum

D44.7 Aortálne teliesko a iné paragangliá

D44.8 Postihnutie viacerých žliaz (pluriglandulárne)

D44.9 Žľaza s vnútorným vylučovaním, bez špecifikácie

D45 Polycythaemia vera

D46 Myelodysplastické syndrómy

D46.0 Refraktérna anémia bez sideroblastov, potvrdená

D46.1 Refraktérna anémia so sideroblastmi

D46.2 Refraktérna anémia s hojnosťou blastov

D46.3 Refraktérna anémia s hojnosťou blastov so znakmi transformácie

D46.4 Nešpecifikovaná refraktérna anémia

D46.7 Iné myelodysplastické syndrómy
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D46.9 Nešpecifikovaný myelodysplastický syndróm

D47 Iné nádory lymfatického, krvotvorného a príbuzného tkaniva neurčitého alebo neznámeho
správania

D47.0 Histiocytárne a mastocytárne nádory neistého alebo neznámeho správania

D47.1 Chronická myeloproliferatívna choroba

D47.2 Monoklonálna gamopatia

D47.3 Esenciálna (hemoragická) trombocytémia

D47.7 Iné špecifikované nádory lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva neurčitého ale-
bo neznámeho správania

D47.9 Nádory lymfatického, hematopoetického a príbuzného tkaniva neurčitého alebo neznámeho
správania, bez špecifikácie

D48 Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií neurčitého alebo neznámeho správania

D48.0 Kosť a kĺbová chrupka

D48.1 Spojivové a iné mäkké tkanivo

D48.2 Periférne nervy a autonómny nervový systém

D48.3 Retroperitoneum

D48.4 Pobrušnica

D48.5 Koža

D48.6 Prsník

D48.7 Iné špecifikované lokalizácie

D48.9 Nádor neurčitého alebo neznámeho správania, bez špecifikácie

D50 Málokrvnosť z nedostatku železa

D50.0 Anémia z nedostatku železa po strate krvi (zdĺhavá)

D50.1 Sideropenická dysfágia

D50.8 Iné anémie z nedostatku železa

D50.9 Bližšie neurčená anémia z nedostatku železa

D51 Málokrvnosť z nedostatku vitamínu B12

D51.0 Anémia z nedostatku vitamínu B12 zavinená nedostatkom vnútorného faktora

D51.1 Málokrvnosť z nedostatku vitamínu B12 zavinená selektívnou malabsorpciou vitamínu B12
s proteinúriou

D51.2 Nedostatok transkobalamínu II

D51.3 Iná anémia z nedostatku vitanímu B12 vo výžive

D51.8 Iné anémie z nedostatku vitamínu B12

D51.9 Bližšie neurčená anémia z nedostatku vitamínu B12

D52 Málokrvnosť z nedostatku kyseliny listovej

D52.0 Anémia z nedostatku kyseliny listovej v potrave

D52.1 Anémia z nedostatku kyseliny listovej vyvolaná liekmi

D52.8 Iné anémie z nedostatku kyseliny listovej

D52.9 Bližšie neurčená málokrvnosť z nedostatku kyseliny listovej

D53 Iné nutričné málokrvnosti

D53.0 Anémia z nedostatku bielkovín

D53.1 Iné megaloblastové anémie nezatriedené inde

D53.2 Skorbutová anémia

D53.8 Anémia (megaloblastová) spojená s nedostatkom iných bližšie určených látok v potrave

D53.9 Bližšie neurčená nutričná anémia

Strana 5198 Zbierka zákonov č. 576/2004 Čiastka 243

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

http://www.zbierka.sk
http://www.iura.sk


D55 Anémia zavinená poruchami enzýmov

D55.0 Anémia z nedostatku glukóza 6-fosfát-dehydrogenázy (G-6-PD)

D55.1 Anémia z iných porúch metabolizmu glutatiónu

D55.2 Anémia z porúch glykolytických enzýmov

D55.3 Anémia z porúch metabolizmu nukleotidov

D55.8 Iné anémie z enzýmových porúch

D55.9 Anémia z bližšie neurčenej enzýmovej poruchy

D56 Talasémia

D56.0 Alfa talasémia

D56.1 Beta talasémia

D56.2 Delta-beta talasémia

D56.3 Anémia typu talasémie

D56.4 Dedičné pretrvávanie fetálneho hemoglobínu

D56.8 Iné talasémie

D56.9 Bližšie neurčená talasémia

D57 Kosáčikovité anémie

D57.0 Kosáčikovitá anémia s krízou

D57.1 Kosáčikovitá anémia bez krízy

D57.2 Zdvojené heterozygotné kosáčikovité poruchy

D57.3 Kosáčikovitá črta

D57.8 Iné kosáčikovité poruchy

D58 Iné dedičné hemolytické anémie

D58.0 Dedičná sférocytóza

D58.1 Dedičná eliptocytóza

D58.2 Iné hemoglobinopatie

D58.8 Iné bližšie určené dedičné hemolytické anémie

D58.9 Nešpecifikovaná dedičná hemolytická anémia

D59 Získaná hemolytická anémia

D59.0 Autoimúnna hemolytická anémia vyvolaná liekmi

D59.1 Iné autoimúnne hemolytické anémie

D59.2 Neautoimúnna hemolytická anémia vyvolaná liekmi

D59.3 Hemolyticko-uremický syndróm

D59.4 Iné neautoimúnne hemolytické anémie

D59.5 Paroxyzmálna nočná hemoglobinúria (Marchiafavova-Micheliho)

D59.6 Hemoglobinúria vyvolaná hemolýzou z iných vonkajších príčin

D59.8 Iné získané hemolytické anémie

D59.9 Bližšie neurčená získaná hemolytická anémia

D60 Získaná čistá aplázia červených krviniek – erytroblastopénia

D60.0 Chronická získaná (čistá) aplázia červených krviniek

D60.1 Prechodná získaná (čistá) aplázia červených krviniek

D60.8 Iné získané (čisté) aplázie červených krviniek

D60.9 Bližšie neurčená získaná (čistá) aplázia červených krviniek

D61 Iné aplastické anémie

D61.0 Konštitučná aplastická anémia
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D61.1 Aplastická anémia vyvolaná liekmi

D61.2 Aplastická anémia z iných vonkajších príčín

D61.3 Idiopatická aplastická anémia

D61.8 Iné bližšie určené aplastické anémie

D61.9 Bližšie neurčená aplastická anémia

D62 Akútna posthemoragická anémia

D63 Anémia pri chronických chorobách zatriedených inde

D63.0 Málokrvnosť pri nádorových chorobách (C00 – D48)

D63.8 Málokrvnosť pri iných zdĺhavých chorobách zatriedených inde

D64 Iné anémie

D64.0 Dedičná sideroblastová anémia

D64.1 Sekundárna sideroblastová málokrvnosť zavinená chorobou

D64.2 Sekundárna sideroblastová málokrvnosť zavinená liekmi a toxínmi

D64.3 Iné sideroblastové anémie

D64.4 Vrodená dyserytropoetická anémia

D64.8 Iné bližšie určené málokrvnosti

D64.9 Bližšie neurčená málokrvnosť

D65 Roztrúsená vnútrocievna koagulácia (defibrinačný syndróm)

D66 Dedičný nedostatok VIII. faktora

D67 Dedičný nedostatok IX. faktora

D68 Iné koagulačné poruchy

D68.0 Von Willebrandova choroba

D68.1 Dedičný nedostatok XI. faktora

D68.2 Dedičný nedostatok iných faktorov zrážania

D68.3 Hemoragická porucha zavinená cirkulujúcimi antikoagulanciami

D68.4 Získaný nedostatok koagulačného faktora

D68.8 Iné špecifikované poruchy zrážania

D68.9 Bližšie neurčená porucha zrážania krvi

D69 Purpura a iné hemoragické choroby

D69.0 Alergická purpura

D69.1 Kvalitatívne defekty doštičiek

D69.2 Iná netrombocytopenická purpura

D69.3 Idiopatická trombocytopenická purpura

D69.4 Iná primárna trombocytopénia

D69.5 Sekundárna trombocytopénia

D69.6 Bližšie neurčená trombocytopénia

D69.8 Iné bližšie určené hemoragické stavy

D69.9 Bližšie neurčená hemoragická diatéza

D70 Agranulocytóza

D71 Funkčné poruchy polymorfonukleárnych neutrofilov

D72 Iné poruchy bielych krviniek

D72.0 Genetické odchýlky leukocytov

D72.1 Eozinofília

D72.8 Iné bližšie určené poruchy leukocytov
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D72.9 Bližšie neurčená porucha leukocytov

D73 Choroby sleziny

D73.0 Hyposplenizmus

D73.1 Hypersplenizmus

D73.2 Chronická kongestívna splenomegália

D73.3 Absces sleziny

D73.4 Cysta sleziny

D73.5 Infarkt sleziny

D73.8 Iné choroby sleziny

D73.9 Bližšie neurčená choroba sleziny

D74 Methemoglobinémia

D74.0 Vrodená methemoglobinémia

D74.8 Iné methemoglobinémie

D74.9 Bližšie neurčená methemoglobinémia

D75 Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov

D75.0 Familiárna erytrocytóza

D75.1 Sekundárna polycytémia

D75.2 Esenciálna trombocytóza

D75.8 Iné špecifikované choroby krvi a krvotvorných orgánov

D75.9 Nešpecifikované choroby krvi a krvotvorných orgánov

D76 Choroby postihujúce lymforetikulárne tkanivo a retikulohistiocyty

D76.0 Histiocytóza Langerhansových buniek nezatriedená inde

D76.1 Hemofagocytová lymfohistiocytóza

D76.2 Hemofagocytový syndróm spojený s infekciou

D76.3 Iné syndrómy histiocytózy

D77 Iné poruchy krvi a krvotvorných orgánov pri chorobách zatriedených inde

D80 Imunitná nedostatočnosť s prevahou poruchy protilátok

D80.0 Dedičná hypogamaglobulinémia

D80.1 Nefamiliárna hypogamaglobulinémia

D80.2 Selektívny nedostatok imunoglobulínu A (IgA)

D80.3 Selektívny nedostatok podtried imunoglobulínu G (IgG)

D80.4 Selektívny nedostatok imunoglobulínu M (IgM)

D80.5 Imunodeficiencia so zvýšením imunoglobulínu M (IgM)

D80.6 Nedostatočnosť protilátok s takmer normálnymi imunoglobulínmi alebo s hyperimunoglobuliné-
miou

D80.7 Prechodná detská hypogamaglobulinémia

D80.8 Iné imunodeficientné stavy s prevahou porúch protilátok

D80.9 Bližšie neurčená imunitná nedostatočnosť s prevahou poruchy protilátok

D81 Kombinovaná imunitná nedostatočnosť

D81.0 Ťažká kombinovaná imunodeficiencia (SCID) s retikulárnou dysgenézou

D81.1 Ťažká kombinovaná imunodeficiencia (SCID) s nízkym počtom T a B-lymfocytov

D81.2 Ťažká kombinovaná imunodeficiencia (SCID) s nízkym alebo normálnym počtov B-lymfocytov

D81.3 Nedostatok adenozíndezaminázy (ADA)

D81.4 Nezelofov syndróm

D81.5 Nedostatok purínnukleozid-fosforylázy (PNP)
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D81.6 Defekty I. triedy hlavného komplexu histokompatibility

D81.7 Defekty II. triedy hlavného komplexu histokompatibility

D81.8 Iné kombinované imunodeficiencie

D81.9 Bližšie neurčená kombinovaná imunitná nedostatočnosť

D82 Imunitná nedostatočnosť združená s inými ťažkými poruchami

D82.0 Wiskottov-Aldrichov syndróm

D82.1 Di Georgeov syndróm

D82.2 Imunodeficiencia pri postave s krátkymi končatinami

D82.3 Imunodeficiencia po geneticky podmienenej nedostatočnej odpovedi na Epsteinov-Barovej vírus

D82.4 Syndróm nadbytku imunoglobulínu E (IgE)

D82.8 Imunodeficiencia spojená s inými špecifikovanými ťažkými poruchami

D82.9 Imunodeficiencia spojená s ťažkou bližšie neurčenou poruchou

D83 Bežná premenlivá imunitná nedostatočnosť

D83.0 Bežná variabilná imunodeficiencia s prevažujúcimi odchýlkami počtu a funkcie B-lymfocytov

D83.1 Bežná variabilná imunodeficiencia s prevahou porúch imunoregulačných T-lymfocytov

D83.2 Bežná variabilná imunodeficiencia s autoprotilátkami proti B- alebo T-lymfocytom

D83.8 Iné bežné variabilné imunodeficiencie

D83.9 Bližšie neurčená bežná premenlivá imunodeficiencia

D84 Iné imunodeficiencie

D84.0 Porucha funkcie lymfocytového antigénu-1 (LFA-1)

D84.1 Defekty komplementového systému

D84.8 Iné bližšie určené imunitné nedostatočnosti

D84.9 Bližšie neurčená imunitná nedostatočnosť

D86 Sarkoidóza

D86.0 Sarkoidóza pľúc

D86.1 Sarkoidóza miazgových uzlín

D86.2 Sarkoidóza pľúc so sarkoidózou miazgových uzlín

D86.3 Sarkoidóza kože

D86.8 Sarkoidóza iných a kombinovaných miest

D86.9 Bližšie neurčená sarkoidóza

D89 Iné poruchy imunitného mechanizmu nezatriedené inde

D89.0 Polyklonálna hypergamaglobulinémia

D89.1 Kryoglobulinémia

D89.2 Bližšie neurčená hypergamaglobulinémia

D89.8 Iná bližšie určená porucha imunitného mechanizmu nezatriedená inde

D89.9 Bližšie neurčená porucha imunitného mechanizmu

E00 Vrodený syndróm z nedostatku jódu

E00.0 Vrodený syndróm z nedostatku jódu, neurologický typ

E00.1 Vrodený syndróm z nedostatku jódu, myxedémový typ

E00.2 Vrodený syndróm z nedostatku jódu, zmiešaný typ

E00.9 Nešpecifikovaný vrodený endemický syndróm z nedostatku jódu

E01 Poruchy činnosti štítnej žľazy súvisiace s nedostatkom jódu a podobné ochorenia

E01.0 Difúzny (endemický) hrvoľ spojený s nedostatkom jódu

E01.1 Viacuzlový (endemický) hrvoľ spojený s nedostatkom jódu
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E01.2 Nešpecifikovaný (endemický) hrvoľ spojený s nedostatkom jódu

E01.8 Iné poruchy činnosti štítnej žľazy spojené s nedostatkom jódu a podobné stavy

E02 Subklinická hypotyreóza z nedostatku jódu

E03 Iné hypotyreózy

E03.0 Vrodená hypotyreóza s difúznym hrvoľom

E03.1 Vrodená hypotyreóza bez hrvoľa

E03.2 Hypotyreóza zavinená podaním liekov a iných látok exogénneho pôvodu

E03.3 Poinfekčná hypotyreóza

E03.4 Atrofia štítnej žľazy (získaná)

E03.5 Myxedémová kóma

E03.8 Iná špecifikovaná hypotyreóza

E03.9 Nešpecifikovaná hypotyreóza

E04 Iná netoxická struma

E04.0 Netoxický difúzny hrvoľ

E04.1 Netoxický tyreoidálny uzlík

E04.2 Netoxický viacuzlový hrvoľ

E04.8 Iný špecifikovaný netoxický hrvoľ

E04.9 Nešpecifikovaný netoxický hrvoľ

E05 Tyreotoxikóza – hypertyreóza

E05.0 Tyreotoxikóza s difúznou strumou

E05.1 Tyreotoxikóza s toxickým tyreoidálnym uzlíkom

E05.2 Tyreotoxikóza s toxickým viacuzlovým hrvoľom

E05.3 Tyreotoxikóza vyvolaná ektopickým tyreoidálnym tkanivom

E05.4 Tyreotoxikóza vyvolaná umelo – thyreotoxicosis factitia

E05.5 Tyreotoxická kríza

E05.8 Iná tyreotoxikóza

E05.9 Nešpecifikovaná tyreotoxikóza

E06 Zápal štítnej žľazy – tyreoiditída

E06.0 Akútny zápal štítnej žľazy

E06.1 Subakútna tyreoiditída

E06.2 Chronická tyreoiditída s prechodnou tyreotoxikózou

E06.3 Autoimúnna tyreoiditída

E06.4 Tyreoiditída zavinená liekom

E06.5 Iná chronická tyreoiditída

E06.9 Nešpecifikovaná tyreoiditída

E07 Iné choroby štítnej žľazy

E07.0 Hypersekrécia kalcitonínu

E07.1 Dyshormonogénny hrvoľ

E07.8 Iné špecifikované poruchy štítnej žľazy

E07.9 Nešpecifikovaná porucha štítnej žľazy

E10 Diabetes mellitus závislý od inzulínu

E10.0 Diabetes mellitus s kómou

E10.1 Diabetes mellitus s ketoacidózou

E10.2 Diabetes mellitus s obličkovými komplikáciami
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E10.3 Diabetes mellitus s očnými komplikáciami

E10.4 Diabetes mellitus s nervovými komplikáciami

E10.5 Diabetes mellitus s periférnymi obehovými komplikáciami

E10.6 Diabetes mellitus s inými špecifikovanými komplikáciami

E10.7 Diabetes mellitus s mnohopočetnými komplikáciami

E10.8 Diabetes mellitus s nešpecifikovanými komplikáciami

E10.9 Diabetes mellitus bez komplikácií

E11 Diabetes mellitus nezávislý od inzulínu

E11.0 Diabetes mellitus s kómou

E11.1 Diabetes mellitus s ketoacidózou

E11.2 Diabetes mellitus s obličkovými komplikáciami

E11.3 Diabetes mellitus s očnými komplikáciami

E11.4 Diabetes mellitus s nervovými komplikáciami

E11.5 Diabetes mellitus s periférnymi obehovými komplikáciami

E11.6 Diabetes mellitus s inými špecifikovanými komplikáciami

E11.7 Diabetes mellitus s mnohopočetnými komplikáciami

E11.8 Diabetes mellitus s nešpecifikovanými komplikáciami

E11.9 Diabetes mellitus bez komplikácií

E12 Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou

E12.0 Diabetes mellitus s kómou

E12.1 Diabetes mellitus s ketoacidózou

E12.2 Diabetes mellitus s obličkovými komplikáciami

E12.3 Diabetes mellitus s očnými komplikáciami

E12.4 Diabetes mellitus s nervovými komplikáciami

E12.5 Diabetes mellitus s periférnymi obehovými komplikáciami

E12.6 Diabetes mellitus s inými špecifikovanými komplikáciami

E12.7 Diabetes mellitus s mnohopočetnými komplikáciami

E12.8 Diabetes mellitus s nešpecifikovanými komplikáciami

E12.9 Diabetes mellitus bez komplikácií

E13 Iný bližšie určený diabetes mellitus

E13.0 Diabetes mellitus s kómou

E13.1 Diabetes mellitus s ketoacidózou

E13.2 Diabetes mellitus s obličkovými komplikáciami

E13.3 Diabetes mellitus s očnými komplikáciami

E13.4 Diabetes mellitus s nervovými komplikáciami

E13.5 Diabetes mellitus s periférnymi obehovými komplikáciami

E13.6 Diabetes mellitus s inými špecifikovanými komplikáciami

E13.7 Diabetes mellitus s viacnásobnými komplikáciami

E13.8 Diabetes mellitus s nešpecifikovanými komplikáciami

E13.9 Diabetes mellitus bez komplikácií

E14 Nešpecifikovaný diabetes mellitus

E14.0 Diabetes mellitus s kómou

E14.1 Diabetes mellitus s ketoacidózou

E14.2 Diabetes mellitus s obličkovými komplikáciami
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E14.3 Diabetes mellitus s očnými komplikáciami

E14.4 Diabetes mellitus s nervovými komplikáciami

E14.5 Diabetes mellitus s periférnymi obehovými komplikáciami

E14.6 Diabetes mellitus s inými špecifikovanými komplikáciami

E14.7 Diabetes mellitus s mnohopočetnými komplikáciami

E14.8 Diabetes mellitus s nešpecifikovanými komplikáciami

E14.9 Diabetes mellitus bez komplikácií

E15 Hypoglykemická kóma nediabetika

E16 Ostatné poruchy vnútorného vylučovania podžalúdkovej žľazy

E16.0 Liekom vyvolaná hypoglykémia bez kómy

E16.1 Iná hypoglykémia

E16.2 Nešpecifikovaná hypoglykémia

E16.3 Zvýšená sekrécia glukakónu

E16.8 Iné špecifikované poruchy vnútornej sekrécie podžalúdkovej žľazy

E16.9 Nešpecifikovaná porucha endokrinnej sekrécie podžalúdkovej žľazy

E20 Hypoparatyreóza

E20.0 Idiopatická hypoparatyreóza

E20.1 Pseudohypoparatyreóza

E20.8 Iná hypoparatyreóza

E20.9 Nešpecifikovaná hypoparatyreóza

E21 Hyperparatyreóza a iné choroby prištítnych žliaz

E21.0 Primárna hyperparatyreóza

E21.1 Sekundárna hyperparatyreóza nezatriedená inde

E21.2 Iná hyperparatyreóza

E21.3 Nešpecifikovaná hyperparatyreóza

E21.4 Iné špecifikované poruchy prištítnych žliaz

E21.5 Nešpecifikovaná porucha prištítnych žliaz

E22 Hyperfunkcia podmozgovej žľazy (hypofýzy)

E22.0 Akromegália a pituitárny gigantizmus

E22.1 Hyperprolaktinémia

E22.2 Syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického hormónu

E22.8 Iná hyperfunkcia hypofýzy

E22.9 Nešpecifikovaná hyperfunkcia hypofýzy

E23 Hypofunkcia a iné choroby podmozgovej žľazy (hypofýzy)

E23.0 Hypopituitarizmus

E23.1 Liekom vyvolaný hypopituitarizmus

E23.2 Diabetes insipidus

E23.3 Hypotalamická dysfunkcia nezatriedená inde

E23.6 Iné choroby hypofýzy

E23.7 Nešpecifikovaná choroba hypofýzy

E24 Cushingov syndróm

E24.0 Cushingova choroba závislá od hypofýzy

E24.1 Nelsonov syndróm

E24.2 Liekom vyvolaný Cushingov syndróm
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E24.3 Ektopický ACTH syndróm

E24.4 Alkoholom vyvolaný pseudocushingov syndróm

E24.8 Iný Cushingov syndróm

E24.9 Nešpecifikovaný Cushingov syndróm

E25 Adrenogenitálny syndróm

E25.0 Vrodené adrenogenitálne poruchy spojené s enzýmovým defektom

E25.8 Iné adrenogenitálne poruchy

E25.9 Nešpecifikovaná adrenogenitálna porucha

E26 Hyperaldosteronizmus

E26.0 Primárny hyperaldosteronizmus

E26.1 Sekundárny hyperaldosteronizmus

E26.8 Iný hyperaldosteronizmus

E26.9 Nešpecifikovaný hyperaldosteronizmus

E27 Iné choroby nadobličiek

E27.0 Iná adrenokortikálna nadnormálna aktivita

E27.1 Primárna adrenokortikálna nedostatočnosť

E27.2 Addisonovská kríza

E27.3 Liekom vyvolaná adrenokortikálna insuficiencia

E27.4 Iná a nešpecifikovaná primárna adrenokortikálna nedostatočnosť

E27.5 Adrenomedulárna hyperfunkcia

E27.8 Iné špecifikované poruchy nadobličky

E27.9 Nešpecifikovaná porucha nadobličiek

E28 Porucha činnosti vaječníkov

E28.0 Nadbytok estrogénov

E28.1 Nadbytok androgénov

E28.2 Polycystický ovariálny syndróm

E28.3 Primárne zlyhanie vaječníkov

E28.8 Iná ovariálna dysfunkcia

E28.9 Nešpecifikovaná ovariálna dysfunkcia

E29 Porucha činnosti semenníkov

E29.0 Hyperfunkcia semenníkov

E29.1 Hypofunkcia semenníkov

E29.8 Iná dysfunkcia semenníkov

E29.9 Nešpecifikovaná dysfunkcia semenníkov

E30 Poruchy puberty nezatriedené inde

E30.0 Oneskorená puberta

E30.1 Predčasná puberta

E30.8 Iné poruchy puberty

E30.9 Nešpecifikovaná porucha puberty

E31 Poruchy činnosti viacerých žliaz s vnútorným vylučovaním – polyglandulárna dysfunkcia

E31.0 Autoimúnne polyglandulárne zlyhanie

E31.1 Polyglandulárna hyperfunkcia

E31.8 Iná polyglandulárna dysfunkcia

E31.9 Nešpecifikovaná polyglandulárna dysfunkcia
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E32 Choroby týmusu

E32.0 Trvalá hyperplázia týmusu

E32.1 Absces týmusu

E32.8 Iné choroby týmusu

E32.9 Nešpecifikovaná choroba týmusu

E34 Iné choroby žliaz s vnútorným vylučovaním

E34.0 Karcinoidový syndróm

E34.1 Iná hypersekrécia črevných hormónov

E34.2 Ektopická sekrécia hormónov nezatriedená inde

E34.3 Nanizmus nezatriedený inde

E34.4 Konštitučne vysoká postava

E34.5 Syndróm rezistencie na androgény

E34.8 Iné špecifikované endokrinné poruchy

E34.9 Nešpecifikovaná endokrinná porucha

E35 Poruchy žliaz s vnútorným vylučovaním pri chorobách zatriedených inde

E35.0 Poruchy štítnej žľazy pri chorobách zatriedených inde

E35.1 Poruchy nadobličiek pri chorobách zatriedených inde

E35.8 Poruchy iných endokrinných žliaz pri chorobách zatriedených inde

E40 Kvašiorkor

E41 Nutričný marazmus

E42 Marantický kvašiorkor

E43 Nešpecifikovaná ťažká proteínovoenergetická podvýživa

E44 Proteínovoenergetická podvýživa stredného a mierneho stupňa

E44.0 Proteínovoenergetická podvýživa stredného stupňa

E44.1 Proteínovoenergetická podvýživa mierneho stupňa

E45 Zaostávanie vývinu v dôsledku proteínovoenergetickej podvýživy

E46 Nešpecifikovaná proteínovoenergetická podvýživa

E50 Nedostatok vitamínu A

E50.0 Nedostatok vitamínu A s xerózou spojovky

E50.1 Nedostatok vitamínu A s Bitotovou škvrnou a xerózou spojovky

E50.2 Nedostatok vitamínu A s xerózou rohovky

E50.3 Nedostatok vitamínu A s ulceráciou a xerózou rohovky

E50.4 Nedostatok vitamínu A s keratomaláciou

E50.5 Nedostatok vitamínu A s nočnou slepotou

E50.6 Nedostatok vitamínu A s xeroftalmickými jazvami rohovky

E50.7 Iné očné prejavy nedostatku vitamínu A

E50.8 Iné prejavy nedostatku vitamínu A

E50.9 Nešpecifikovaný nedostatok vitamínu A

E51 Nedostatok tiamínu

E51.1 Beri-beri

E51.2 Wernického encefalopatia

E51.8 Iné prejavy nedostatku tiamínu

E51.9 Nešpecifikovaný nedostatok tiamínu

E52 Nedostatok niacínu (pellagra)
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E53 Nedostatok iných vitamínov zo skupiny B

E53.0 Nedostatok riboflavínu

E53.1 Nedostatok pyridoxínu

E53.8 Nedostatok iných špecifikovaných vitamínov B skupiny

E53.9 Nešpecifikovaný nedostatok vitamínu B

E54 Nedostatok vitamínu C (kyseliny askorbovej)

E55 Nedostatok vitamínu D

E55.0 Aktívna rachitída

E55.9 Nešpecifikovaný nedostatok vitamínu D

E56 Nedostatok iných vitamínov

E56.0 Nedostatok vitamínu E

E56.1 Nedostatok vitamínu K

E56.8 Nedostatok iných vitamínov

E56.9 Nešpecifikovaný nedostatok vitamínu

E58 Nedostatok vápnika v potrave

E59 Nedostatok selénu v potrave

E60 Nedostatok zinku v potrave

E61 Nedostatok iných prvkov výživy

E61.0 Nedostatok medi

E61.1 Nedostatok železa

E61.2 Nedostatok magnézia

E61.3 Nedostatok mangánu

E61.4 Nedostatok chrómu

E61.5 Nedostatok molybdénu

E61.6 Nedostatok vanádu

E61.7 Nedostatok viacerých výživových prvkov

E61.8 Nedostatok iných špecifikovaných výživových prvkov

E61.9 Nešpecifikovaný nedostatok výživového prvku

E63 Iné nedostatky vo výžive

E63.0 Nedostatok esenciálnych mastných kyselín

E63.1 Nerovnováha zložiek v prijímanej potrave

E63.8 Iné špecifikované výživové nedostatky

E63.9 Nešpecifikovaný výživový nedostatok

E64 Následky podvýživy a iných nedostatkov vo výžive

E64.0 Následky proteínovoenergetickej podvýživy

E64.1 Následky nedostatku vitamínu A

E64.2 Následky nedostatku vitamínu C

E64.3 Následky rachitídy

E64.8 Následky iných výživových nedostatkov

E64.9 Následky nešpecifikovaného výživového nedostatku

E65 Lokalizovaná adipozita

E66 Tučnota – obezita

E66.0 Tučnota zavinená hyperalimentáciou

E66.1 Tučnota zavinená chemickými látkami
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E66.2 Extrémna tučnota s mechúrikovou hypoventiláciou

E66.8 Iná tučnota

E66.9 Nešpecifikovaná tučnota

E67 Iná nadmerná výživa

E67.0 Hypervitaminóza A

E67.1 Hyperkarotenémia

E67.2 Megavitamínový B6 syndróm

E67.3 Hypervitaminóza D

E67.8 Iná špecifikovaná nadmerná výživa

E68 Následky nadmernej výživy

E70 Poruchy metabolizmu aromatických aminokyselín

E70.0 Klasická fenylketonúria

E70.1 Iné hyperfenylalaninémie

E70.2 Poruchy metabolizmu tyrozínu

E70.3 Albinizmus

E70.8 Iné poruchy metabolizmu aromatických aminokyselín

E70.9 Nešpecifikovaná porucha metabolizmu aromatických aminokyselín

E71 Poruchy metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom a mastných kyselín

E71.0 Leucinóza – choroba javorového sirupu

E71.1 Iné poruchy metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom

E71.2 Nešpecifikovaná porucha metabolizmu aminokyselín s rozvetveným reťazcom

E71.3 Poruchy metabolizmu mastných kyselín

E72 Iné poruchy metabolizmu aminokyselín

E72.0 Poruchy transportu aminokyselín

E72.1 Poruchy metabolizmu aminokyselín so sírou

E72.2 Poruchy metabolizmu močových látok

E72.3 Poruchy metabolizmu lyzínu a hydroxylyzínu

E72.4 Poruchy metabolizmu ornitínu

E72.5 Poruchy metabolizmu glycínu

E72.8 Iné špecifikované poruchy metabolizmu aminokyselín

E72.9 Nešpecifikovaná porucha metabolizmu aminokyselín

E73 Intolerancia laktózy

E73.0 Vrodený nedostatok laktázy

E73.1 Sekundárny nedostatok laktázy

E73.8 Iná neznášanlivosť laktózy

E73.9 Nešpecifikovaná neznášanlivosť laktózy

E74 Iné poruchy metabolizmu sacharidov

E74.0 Choroba z napratania glykogénu (tezaurácie glykogénu)

E74.1 Poruchy metabolizmu fruktózy

E74.2 Poruchy metabolizmu galaktózy

E74.3 Iné poruchy črevnej absorpcie sacharidov

E74.4 Poruchy metabolizmu pyruvátu a glukoneogenézy

E74.8 Iné špecifikované poruchy metabolizmu sacharidov

E74.9 Nešpecifikovaná porucha metabolizmu sacharidov
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E75 Poruchy metabolizmu sfingolipidov a iné poruchy ukladania lipidov

E75.0 GM2 gangliozidóza

E75.1 Iná gangliozidóza

E75.2 Iná sfingolipidóza

E75.3 Nešpecifikovaná sfingolipidóza

E75.4 Neuronálna ceroidná lipofuscinóza

E75.5 Iné poruchy z napratania lipidov

E75.6 Nešpecifikovaná porucha z napratania

E76 Poruchy metabolizmu glykozaminoglykánu

E76.0 Mukopolysacharidóza, I. typ

E76.1 Mukopolysacharidóza, II. typ

E76.2 Iné mukopolysacharidózy

E76.3 Nešpecifikovaná mukopolysacharidóza

E76.8 Iné poruchy metabolizmu glukozaminoglykánu

E76.9 Nešpecifikovaná porucha metabolizmu glukozaminoglykánu

E77 Poruchy metabolizmu glykoproteínov

E77.0 Defekty posttranslančnej modifikácie lyzozómových enzýmov

E77.1 Defekty odbúrania glykoproteínov

E77.8 Iné poruchy metabolizmu glykoproteínov

E77.9 Nešpecifikovaná porucha glykoproteínového metabolizmu

E78 Poruchy metabolizmu lipoproteínov a iné lipidémie

E78.0 Čistá hypercholesterolémia

E78.1 Čistá hyperglyceridémia

E78.2 Zmiešaná hyperlipidémia

E78.3 Hyperchylomikronémia

E78.4 Iná hyperlipidémia

E78.5 Nešpecifikovaná hyperlipidémia

E78.6 Nedostatok lipoproteínov

E78.8 Iné poruchy metabolizmu lipoproteínov

E78.9 Nešpecifikovaná porucha lipoproteínového metabolizmu

E79 Poruchy metabolizmu purínu a pyrimidínu

E79.0 Hyperurikémia bez príznakov zápalovej artritídy a choroby s výskytom lámkových uzlov

E79.1 Leschov-Nyhanov syndróm

E79.8 Iné poruchy metabolizmu purínu a pyrimidínu

E79.9 Nešpecifikovaná porucha metabolizmu purínu a pyrimidínu

E80 Poruchy metabolizmu porfyrínu a bilirubínu

E80.0 Dedičná erytropoetická porfýria

E80.1 Porphyria cutanea tarda

E80.2 Iná porfýria

E80.3 Defekty katalázy a peroxidázy

E80.4 Gilbertov syndróm

E80.5 Criglerov-Najjarov syndróm

E80.6 Iné poruchy bilirubínového metabolizmu

E80.7 Nešpecifikovaná porucha bilirubínového metabolizmu
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E83 Poruchy metabolizmu minerálov

E83.0 Poruchy metabolizmu medi

E83.1 Poruchy metabolizmu železa

E83.2 Poruchy metabolizmu zinku

E83.3 Poruchy metabolizmu fosforu

E83.4 Poruchy metabolizmu magnézia

E83.5 Poruchy metabolizmu kalcia

E83.8 Iné poruchy metabolizmu minerálov

E83.9 Nešpecifikované poruchy metabolizmu minerálov

E84 Cystická fibróza

E84.0 Cystická fibróza s pľúcnymi prejavmi

E84.1 Cystická fibróza s črevnými prejavmi

E84.8 Cystická fibróza s inými prejavmi

E84.9 Nešpecifikovaná cystická fibróza

E85 Amyloidóza

E85.0 Neneuropatická heredofamiliárna amyloidóza

E85.1 Neuropatická heredofamiliárna amyloidóza

E85.2 Nešpecifikovaná heredofamiliárna amyloidóza

E85.3 Sekundárna systémová amyloidóza

E85.4 Orgánovo ohraničená amyloidóza

E85.8 Iná amyloidóza

E85.9 Nešpecifikovaná amyloidóza

E86 Zníženie objemu telovej tekutiny – hypovolémia

E87 Iné poruchy rovnováhy tekutín, elektrolytov a acidobázickej rovnováhy

E87.0 Hyperosmolarita a hypernatriémia

E87.1 Hypoosmolarita a hyponatriémia

E87.2 Acidóza

E87.3 Alkalóza

E87.4 Zmiešaná porucha acidobázickej rovnováhy

E87.5 Hyperkaliémia

E87.6 Hypokaliémia

E87.7 Preťaženie tekutinou

E87.8 Iné poruchy rovnováhy elektrolytov a tekutín nezatriedené inde

E88 Iné poruchy metabolizmu

E88.0 Poruchy metabolizmu plazmatických proteínov nezatriedené inde

E88.1 Lipodystrofia nezatriedená inde

E88.2 Lipomatóza nezatriedená inde

E88.8 Iné nešpecifikované metabolické poruchy

E88.9 Nešpecifikovaná metabolická porucha

E89 Pozákrokové endokrinné a metabolické poruchy nezatriedené inde

E89.0 Pozákroková hypotyreóza

E89.1 Pozákroková hypoinzulinémia

E89.2 Pozákroková hypoparatyreóza

E89.3 Pozákrokový hypopituitarizmus
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E89.4 Pozákrokové ovariálne zlyhanie

E89.5 Pozákroková hypofunkcia semenníkov

E89.6 Pozákroková adrenokortikálna (-medulárna) hypofunkcia

E89.8 Iné pozákrokové endokrinné a metabolické poruchy

E89.9 Nešpecifikovaná pozákroková endokrinná a metabolická porucha

E90 Nutričné a metabolické poruchy pri chorobách zatriedených inde

F00 Demencia pri Alzheimerovej chorobe (G30.-)

F00.0 Demencia pri Alzheimerovej chorobe so skorým začiatkom (G30.0)

F00.1 Demencia pri Alzheimerovej chorobe s neskorým začiatkom (G30.1)

F00.2 Demencia pri Alzheimerovej chorobe, atypický alebo zmiešaný typ (G30.8)

F00.9 Nešpecifikovaná demencia pri Alzheimerovej chorobe (G30.9)

F01 Vaskulárna demencia

F01.0 Vaskulárna demencia s akútnym začiatkom

F01.1 Multiinfarktová demencia

F01.2 Subkortikálna vaskulárna demencia

F01.3 Zmiešaná kortikálna a subkortikálna cievna demencia

F01.8 Iná cievna demencia

F01.9 Nešpecifikovaná cievna demencia

F02 Demencia pri iných chorobách zatriedených inde

F02.0 Demencia pri Pickovej chorobe (G31.0)

F02.1 Demencia pri Creuzfeldovej-Jakobovej chorobe (A81.0)

F02.2 Demencia pri Huntingtonovej chorobe (G10)

F02.3 Demencia pri Parkinsonovej chorobe (G20)

F02.4 Demencia pri chorobe vyvolanej vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV) (B22.0)

F02.8 Demencia pri iných špecifikovaných chorobách zatriedených inde

F03 Nešpecifikovaná demencia

F04 Organický amnestický syndróm nezavinený alkoholom alebo inými psychoaktívnymi lát-
kami

F05 Delírium nezavinené alkoholom alebo inými psychoaktívnymi látkami

F05.0 Delírium opísané ako nenadsadené na demenciu

F05.1 Delírium nadsadené na demenciu

F05.8 Iné delírium

F05.9 Nešpecifikované delírium

F06 Iné duševné poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou choro-
bou

F06.0 Organická halucinóza

F06.1 Organická katatónna porucha

F06.2 Organická porucha s bludmi (podobná schizofrénii)

F06.3 Organické poruchy nálady (afektívne)

F06.4 Organická úzkostná porucha

F06.5 Organická disociatívna porucha

F06.6 Emočná labilita (asténia) na organickom podklade

F06.7 Ľahké poruchy poznávania

F06.8 Iné špecifikované psychické poruchy zapríčinené poškodením a dysfunkciou mozgu a somatic-
kou chorobou
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F06.9 Nešpecifikovaná psychická porucha zapríčinená poškodením a dysfunkciou mozgu a somatic-
kou chorobou

F07 Poruchy osobnosti a správania zapríčinené chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu

F07.0 Porucha osobnosti organického pôvodu

F07.1 Postencefalitický syndróm

F07.2 Syndróm po otrase mozgu

F07.8 Iné organické poruchy osobnosti a správania zavinené chorobou, poškodením a dysfunkciou
mozgu

F07.9 Nešpecifikovaná organická porucha osobnosti a správania zavinená chorobou, poškodením
a dysfunkciou mozgu

F09 Nešpecifikovaná organická alebo symptomatická psychická porucha

F10 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím alkoholu

F10.0 Akútna intoxikácia

F10.1 Zneužívanie

F10.2 Syndróm závislosti

F10.3 Abstinenčný syndróm

F10.4 Abstinenčný syndróm s delíriom

F10.5 Psychotické poruchy

F10.6 Amnestický syndróm

F10.7 Reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha

F10.8 Iné psychické poruchy a poruchy správania

F10.9 Nešpecifikované psychické poruchy a poruchy správania

F11 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím opiátov

F11.0 Akútna intoxikácia

F11.1 Zneužívanie

F11.2 Syndróm závislosti

F11.3 Abstinenčný syndróm

F11.4 Abstinenčný syndróm s delíriom

F11.5 Psychotické poruchy

F11.6 Amnestický syndróm

F11.7 Reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha

F11.8 Iné psychické poruchy a poruchy správania

F11.9 Nešpecifikované psychické poruchy a poruchy správania

F12 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím kanabinoidov (marihuana, hašiš)

F12.0 Akútna intoxikácia

F12.1 Zneužívanie

F12.2 Syndróm závislosti

F12.3 Abstinenčný syndróm

F12.4 Abstinenčný syndróm s delíriom

F12.5 Psychotické poruchy

F12.6 Amnestický syndróm

F12.7 Reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha

F12.8 Iné psychické poruchy a poruchy správania

F12.9 Nešpecifikované psychické poruchy a poruchy správania

F13 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím sedatív alebo hypnotík

F13.0 Akútna intoxikácia
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F13.1 Zneužívanie

F13.2 Syndróm závislosti

F13.3 Abstinenčný syndróm

F13.4 Abstinenčný syndróm s delíriom

F13.5 Psychotické poruchy

F13.6 Amnestický syndróm

F13.7 Reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha

F13.8 Iné psychické poruchy a poruchy správania

F13.9 Nešpecifikované psychické poruchy a poruchy správania

F14 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím kokaínu

F14.0 Akútna intoxikácia

F14.1 Zneužívanie

F14.2 Syndróm závislosti

F14.3 Abstinenčný syndróm

F14.4 Abstinenčný syndróm s delíriom

F14.5 Psychotické poruchy

F14.6 Amnestický syndróm

F14.7 Reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha

F14.8 Iné psychické poruchy a poruchy správania

F14.9 Nešpecifikované psychické poruchy a poruchy správania

F15 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím iných stimulujúcich látok vrátane
kofeínu

F15.0 Akútna intoxikácia

F15.1 Zneužívanie

F15.2 Syndróm závislosti

F15.3 Abstinenčný syndróm

F15.4 Abstinenčný syndróm s delíriom

F15.5 Psychotické poruchy

F15.6 Amnestický syndróm

F15.7 Reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha

F15.8 Iné psychické poruchy a poruchy správania

F15.9 Nešpecifikované psychické poruchy a poruchy správania

F16 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím halucinogénov

F16.0 Akútna intoxikácia

F16.1 Zneužívanie

F16.2 Syndróm závislosti

F16.3 Abstinenčný syndróm

F16.4 Abstinenčný syndróm s delíriom

F16.5 Psychotické poruchy

F16.6 Amnestický syndróm

F16.7 Reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha

F16.8 Iné psychické poruchy a poruchy správania

F16.9 Nešpecifikované psychické poruchy a poruchy správania

F17 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím tabaku

F17.0 Akútna intoxikácia
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F17.1 Zneužívanie

F17.2 Syndróm závislosti

F17.3 Abstinenčný syndróm

F17.4 Abstinenčný syndróm s delíriom

F17.5 Psychotické poruchy

F17.6 Amnestický syndróm

F17.7 Reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha

F17.8 Iné psychické poruchy a poruchy správania

F17.9 Nešpecifikované psychické poruchy a poruchy správania

F18 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím prchavých rozpúšťadiel

F18.0 Akútna intoxikácia

F18.1 Zneužívanie

F18.2 Syndróm závislosti

F18.3 Abstinenčný syndróm

F18.4 Abstinenčný syndróm s delíriom

F18.5 Psychotické poruchy

F18.6 Amnestický syndróm

F18.7 Reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha

F18.8 Iné psychické poruchy a poruchy správania

F18.9 Nešpecifikované psychické poruchy a poruchy správania

F19 Poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím viacerých drog a iných psychoaktívnych
látok

F19.0 Akútna intoxikácia

F19.1 Zneužívanie

F19.2 Syndróm závislosti

F19.3 Abstinenčný syndróm

F19.4 Abstinenčný syndróm s delíriom

F19.5 Psychotické poruchy

F19.6 Amnestický syndróm

F19.7 Reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická porucha

F19.8 Iné psychické poruchy a poruchy správania

F19.9 Nešpecifikované psychické poruchy a poruchy správania

F20 Schizofrénia

F20.0 Paranoidná schizofrénia

F20.1 Hebefrénna schizofrénia

F20.2 Katatónna schizofrénia

F20.3 Nediferencovaná schizofrénia

F20.4 Postschizofrenická depresia

F20.5 Reziduálna schizofrénia

F20.6 Jednoduchá schizofrénia

F20.8 Iná schizofrénia

F20.9 Nešpecifikovaná schizofrénia

F21 Schizotypová porucha

F22 Pretrvávajúce poruchy s bludmi

F22.0 Bludová (paranoidná) porucha
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F22.8 Iné perzistujúce poruchy s bludmi

F22.9 Nešpecifikovaná pretrvávajúca porucha s bludmi

F23 Akútne a prechodné psychotické poruchy

F23.0 Akútna polymorfná psychotická porucha bez príznakov schizofrénie

F23.1 Akútna polymorfná psychotická porucha s príznakmi schizofrénie

F23.2 Akútna psychotická porucha podobná schizofrénii

F23.3 Iné akútne psychotické poruchy, najmä s bludmi

F23.8 Iné akútne a prechodné psychotické poruchy

F23.9 Nešpecifikovaná akútna a prechodná psychopatická porucha

F24 Indukovaná porucha s bludmi

F25 Schizoafektívne poruchy

F25.0 Schizoafektívna porucha, manický typ

F25.1 Schizoafektívna porucha, depresívny typ

F25.2 Schizoafektívna porucha, zmiešaný typ

F25.8 Iné schizoafektívne poruchy

F25.9 Nešpecifikovaná schizoafektívna porucha

F28 Iné neorganické psychotické poruchy

F29 Nešpecifikovaná neorganická psychóza

F30 Manická epizóda

F30.0 Hypománia

F30.1 Mánia bez psychotických príznakov

F30.2 Mánia s psychotickými príznakmi

F30.8 Iné manické epizódy

F30.9 Nešpecifikovaná manická epizóda

F31 Bipolárna afektívna porucha

F31.0 Bipolárna afektívna porucha, terajšia hypomanická fáza

F31.1 Bipolárna afektívna porucha, terajšia manická fáza bez psychotických príznakov

F31.2 Bipolárna afektívna porucha, terajšia manická fáza s psychotickými príznakmi

F31.3 Bipolárna afektívna porucha, terajšia fáza alebo fáza strednej miernej depresie

F31.4 Bipolárna afektívna porucha, terajšia fáza hlbokej depresie bez psychotických príznakov

F31.5 Bipolárna afektívna porucha, terajšia fáza hlbokej depresie s psychotickými príznakmi

F31.6 Bipolárna afektívna porucha, terajšia zmiešaná epizóda

F31.7 Bipolárna afektívna porucha, teraz v remisii

F31.8 Iné bipolárne afektívne poruchy

F31.9 Nešpecifikovaná bipolárna afektívna porucha

F32 Depresívne epizódy

F32.0 Epizóda ľahkej depresie

F32.1 Epizóda stredne ťažkej depresie

F32.2 Epizóda ťažkej (hlbokej) depresie bez psychotických príznakov

F32.3 Epizóda ťažkej (hlbokej) depresie s psychotickými príznakmi

F32.8 Iné depresívne psychózy

F32.9 Nešpecifikovaná depresívna epizóda

F33 Recidivujúca depresívna porucha

F33.0 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ľahká epizóda
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F33.1 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia stredne ťažká epizóda

F33.2 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia epizóda ťažkého stupňa bez psychotických príznakov

F33.3 Recidivujúca depresívna porucha, terajšia epizóda ťažkého stupňa s psychotickými príznakmi

F33.4 Recidivujúca depresívna porucha, teraz v remisii

F33.8 Iné recidivujúce depresívne poruchy

F33.9 Nešpecifikované recidivujúce depresívne poruchy

F34 Pretrvávajúce afektívne poruchy

F34.0 Cyklotýmia

F34.1 Dystýmia

F34.8 Iné perzistujúce afektívne poruchy

F34.9 Nešpecifikované perzistujúce afektívne poruchy

F38 Iné afektívne poruchy

F38.0 Iné jednotlivé afektívne poruchy

F38.1 Iné návratné afektívne poruchy

F38.8 Iné špecifikované afektívne poruchy

F39 Nešpecifikované afektívne poruchy

F40 Fóbicko-anxiózne poruchy

F40.0 Agorafóbia

F40.1 Sociálne fóbie

F40.2 Špecifické (izolované) fóbie

F40.8 Iné fóbické úzkostné poruchy

F40.9 Nešpecifikovaná fóbická úzkostná porucha

F41 Iné úzkostné poruchy

F41.0 Panická porucha (epizodická záchvatová úzkosť)

F41.1 Porucha s generalizovanou úzkosťou

F41.2 Zmiešaná úzkostná a depresívna porucha

F41.3 Iné zmiešané úzkostné poruchy

F41.8 Iné špecifikované úzkostné poruchy

F41.9 Nešpecifikovaná úzkostná porucha

F42 Obsesívno-kompulzívna porucha

F42.0 Prevažne obsesívne myšlienky alebo ruminácie

F42.1 Prevažne kompulzívne konanie (obsedantné rituály)

F42.2 Zmiešané obsesívne myšlienky a konanie

F42.8 Iné obsesívno-kompulzívne poruchy

F42.9 Nešpecifikované obsesívno-kompulzívne poruchy

F43 Reakcia na ťažký stres a adaptačné poruchy

F43.0 Akútna stresová reakcia

F43.1 Posttraumatická stresová porucha

F43.2 Adaptačné poruchy

F43.8 Iné reakcie na ťažký stres

F43.9 Nešpecifikované reakcie na ťažký stres

F44 Disociatívne (konverzné) poruchy

F44.0 Disociatívna amnézia

F44.1 Disociatívna fúga
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F44.2 Disociatívny stupor

F44.3 Poruchy typu tranzu a posadnutia

F44.4 Disociatívne motorické poruchy

F44.5 Disociatívne kŕče (konvulzie)

F44.6 Disociatívna anestézia a strata senzória

F44.7 Zmiešané disociatívne (konverzné) poruchy

F44.8 Iné disociatívne (konverzné) poruchy

F44.9 Nešpecifikované disociatívne (konverzné) poruchy

F45 Somatoformné poruchy

F45.0 Somatizované poruchy

F45.1 Nediferencovaná somatoformná porucha

F45.2 Hypochondrická porucha

F45.3 Somatoformná autonómna dysfunkcia

F45.4 Perzistujúca somatoformná bolesťová porucha

F45.8 Iné somatoformné poruchy

F45.9 Nešpecifikované somatoformné poruchy

F48 Iné neurotické poruchy

F48.0 Neurasténia

F48.1 Syndróm depersonalizácie – derealizácie

F48.8 Iné špecifikované neurotické poruchy

F48.9 Nešpecifikovaná neurotická porucha

F50 Poruchy príjmu potravy

F50.0 Mentálna anorexia – anorexia nervosa

F50.1 Atypická mentálna anorexia – atypická anorexia nervosa

F50.2 Mentálna bulímia – bulimia nervosa

F50.3 Atypická mentálna bulímia – atypická bulimia nervosa

F50.4 Prejedanie združené s inými psychickými poruchami

F50.5 Dávenie spojené s inými psychickými poruchami

F50.8 Iné poruchy príjmu potravy

F50.9 Nešpecifikované poruchy príjmu potravy

F51 Neorganické poruchy spánku

F51.0 Neorganická insomnia

F51.1 Neorganická hypersomnia

F51.2 Neorganické poruchy spánkového rytmu

F51.3 Námesačníctvo (somnambulizmus)

F51.4 Nočná hrôza

F51.5 Nočné mory

F51.8 Iné neorganické poruchy spánku

F51.9 Nešpecifikované neorganické poruchy spánku

F52 Sexuálna dysfunkcia nezavinená organickou poruchou alebo chorobou

F52.0 Nedostatok alebo strata sexuálnej túžby

F52.1 Sexuálna averzia a nedostatok sexuálnej slasti

F52.2 Zlyhanie genitálnej odpovede

F52.3 Porucha orgazmu
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F52.4 Predčasná ejakulácia

F52.5 Neorganický vaginizmus

F52.6 Neorganická dyspareunia

F52.7 Nadmerná sexuálna túžba

F52.8 Iná sexuálna dysfunkcia nezavinená organickou poruchou alebo chorobou

F52.9 Nešpecifikovaná sexuálna dysfunkcia nezavinená organickou poruchou alebo chorobou

F53 Poruchy správania a psychiky v popôrodí nezatriedené inde

F53.0 Ľahké psychické poruchy a poruchy správania v popôrodí nezatriedené inde

F53.1 Ťažké psychické poruchy a poruchy správania v popôrodí nezatriedené inde

F53.8 Iné psychické poruchy a poruchy správania v popôrodí nezatriedené inde

F53.9 Nešpecifikovaná psychická porucha v popôrodí

F54 Psychické faktory a faktory správania spojené s poruchami alebo chorobami zatriedenými
inde

F55 Abúzus látok, ktoré nevytvárajú závislosť

F59 Nešpecifikované poruchy správania spojené s fyziologickými poruchami a somatickými
faktormi

F60 Špecifické poruchy osobnosti

F60.0 Paranoidná porucha osobnosti

F60.1 Schizoidná osobnosť

F60.2 Osobnosť s poruchou sociability (dissociálna osobnosť)

F60.3 Emočne nestabilná osobnosť

F60.4 Histriónska osobnosť

F60.5 Anakastická osobnosť

F60.6 Anxiózna (vyhýbavá) osobnosť

F60.7 Závislá osobnosť

F60.8 Iné špecifické poruchy osobnosti

F60.9 Nešpecifikované poruchy osobnosti

F61 Zmiešané a iné poruchy osobnosti

F62 Pretrvávajúce zmeny osobnosti nepripísateľné poškodeniu alebo chorobe mozgu

F62.0 Trvalé zmeny osobnosti po katastrofickom zážitku

F62.1 Trvalá zmena osobnosti po psychickej chorobe

F62.8 Iné pretrvávajúce zmeny osobnosti

F62.9 Nešpecifikovaná pretrvávajúca zmena osobnosti

F63 Poruchy návykov a impulzov

F63.0 Patologické hráčstvo

F63.1 Patologické podpaľačstvo (pyrománia)

F63.2 Patologické kradnutie (kleptománia)

F63.3 Trichotilománia

F63.8 Iné poruchy návykov a impulzov

F63.9 Nešpecifikované poruchy návykov a impulzov

F64 Poruchy sexuálnej identity

F64.0 Transsexualizmus

F64.1 Transvestizmus

F64.2 Porucha sexuálnej identity v detstve

F64.8 Iné poruchy sexuálnej identity
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F64.9 Nešpecifikovaná porucha sexuálnej identity

F65 Poruchy voľby sexuálneho objektu

F65.0 Fetišizmus

F65.1 Fetišistický transvestizmus

F65.2 Exhibicionizmus

F65.3 Voyeurizmus

F65.4 Pedofília

F65.5 Sadomasochizmus

F65.6 Viacnásobná porucha sexuálneho zamerania

F65.8 Iné poruchy sexuálneho zamerania

F65.9 Nešpecifikovaná porucha sexuálneho zamerania

F66 Poruchy psychiky a správania združené so sexuálnym vývinom a orientáciou

F66.0 Porucha sexuálneho dozrievania

F66.1 Egodystonická sexuálna orientácia

F66.2 Porucha sexuálneho vzťahu

F66.8 Iné poruchy psychosexuálneho vývinu

F66.9 Nešpecifikovaná porucha psychosexuálneho vývinu

F68 Iné poruchy osobnosti a správania dospelých

F68.0 Rozvinutie fyzických príznakov z psychických príčin

F68.1 Úmyselné vyvolávanie alebo predstieranie somatických alebo psychických príznakov, alebo ne-
spôsobilostí (umelá porucha)

F68.8 Iné špecifikované poruchy osobnosti a správania dospelých

F69 Nešpecifikovaná porucha osobnosti a správania dospelých

F70 Ľahká duševná zaostalosť

F71 Stredný stupeň duševnej zaostalosti

F72 Ťažká duševná zaostalosť

F73 Hlboká duševná zaostalosť

F78 Iná duševná zaostalosť

F79 Nešpecifikovaná duševná zaostalosť

F80 Špecifické poruchy vývinu reči a jazyka

F80.0 Špecifická porucha artikulácie reči

F80.1 Expresívna porucha reči

F80.2 Receptívna porucha reči

F80.3 Získaná afázia s epilepsiou (Landau-Kleffner)

F80.8 Iné vývinové poruchy reči a jazyka

F80.9 Nešpecifikovaná vývinová porucha reči alebo jazyka

F81 Špecifické poruchy vývinu školských zručností

F81.0 Špecifická porucha čítania

F81.1 Špecifická porucha hláskovania

F81.2 Špecifická porucha aritmetických schopností

F81.3 Zmiešaná porucha školských schopností

F81.8 Iné vývinové poruchy školských zručností

F81.9 Nešpecifikované vývinové poruchy školských zručností

F82 Špecifická porucha vývinu pohybovej funkcie

F83 Zmiešané špecifické vývinové poruchy
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F84 Prenikavé poruchy vývinu

F84.0 Detský autizmus

F84.1 Atypický autizmus

F84.2 Rettov syndróm

F84.3 Iná detská dezintegračná porucha

F84.4 Hyperaktívna porucha spojená s mentálnou retardáciou a stereotypnými pohybmi

F84.5 Aspergerov syndróm

F84.8 Iné prenikavé vývinové poruchy

F84.9 Nešpecifikované prenikavé vývinové poruchy

F88 Iné poruchy psychického vývinu

F89 Nešpecifikovaná porucha psychického vývinu

F90 Hyperkinetické poruchy

F90.0 Porucha aktivity a pozornosti

F90.1 Hyperkinetická porucha správania

F90.8 Iné hyperkinetické poruchy

F90.9 Nešpecifikovaná hyperkinetická porucha

F91 Poruchy správania

F91.0 Poruchy správania obmedzené na rodinný kruh

F91.1 Porucha socializácie

F91.2 Socializovaná porucha správania

F91.3 Opozičná vzdorovitá porucha

F91.8 Iné poruchy správania

F91.9 Nešpecifikované poruchy správania

F92 Zmiešané poruchy správania a emočné poruchy

F92.0 Depresívna porucha správania

F92.8 Iné zmiešané poruchy správania a emócií

F92.9 Nešpecifikované zmiešané poruchy správania a emócií

F93 Emočné poruchy so začiatkom špecifickým pre detstvo

F93.0 Úzkosť z odlúčenia u detí

F93.1 Fóbická úzkostná porucha u detí

F93.2 Sociálna úzkostná porucha v detstve

F93.3 Súrodenecká rivalita

F93.8 Iné poruchy emócií v detstve

F93.9 Nešpecifikovaná emočná porucha v detstve

F94 Poruchy sociálneho fungovania so začiatkom špecifickým pre detstvo a dospievanie

F94.0 Elektívny mutizmus

F94.1 Reaktívna porucha príchylnosti u detí

F94.2 Dezinhibovaná porucha príchylnosti u detí

F94.8 Iné poruchy sociálneho fungovania v detstve

F94.9 Nešpecifikované detské poruchy sociálneho fungovania

F95 Tikové poruchy

F95.0 Prechodná tiková porucha

F95.1 Chronická motorická alebo vokálna tiková porucha

F95.2 Kombinovaná vokálna motorická tiková porucha s viacerými podobami (de la Tourette)
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F95.8 Iné tikové poruchy

F95.9 Nešpecifikované tikové poruchy

F98 Iné poruchy správania a emočné poruchy so zvyčajným začiatkom v detstve a počas
dospievania

F98.0 Neorganická enuréza

F98.1 Neorganická enkopréza

F98.2 Porucha chovania (kŕmenia) u dojčiat a malých detí

F98.3 Pica u dojčiat a detí

F98.4 Stereotypné pohyby

F98.5 Jachtavosť (zajakavosť)

F98.6 Ponáhľavá reč

F98.8 Iné špecifikované poruchy správania a emócií so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospie-
vania

F98.9 Nešpecifikované poruchy správania a emócií so zvyčajným začiatkom v detstve a počas dospieva-
nia

F99 Bližšie nešpecifikovaná duševná porucha

G00 Bakteriálny zápal mozgových plien (meningitis) nezatriedený inde

G00.0 Hemofilová meningitída

G00.1 Pneumokokový zápal mozgových plien – pneumokoková meningitída

G00.2 Streptokokový zápal mozgových plien – streptokoková meningitída

G00.3 Stafylokokový zápal mozgových plien – stafylokoková meningitída

G00.8 Iný bakteriálny zápal mozgových plien

G00.9 Nešpecifikovaný bakteriálny zápal mozgových plien

G01 Zápal mozgových plien (meningitis) pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde

G02 Zápal mozgových plien (meningitis) pri iných infekčných a parazitárnych chorobách
zatriedených inde

G02.0 Zápal mozgových plien pri vírusových chorobách zatriedených inde

G02.1 Zápal mozgových plien pri mykózach zatriedených inde

G02.8 Zápal mozgových plien pri iných špecifikovaných infekčných a parazitárnych chorobách zatrie-
dených inde

G03 Zápal mozgových plien (meningitis) vyvolaný inými chorobách zatriedených inde
a nešpecifikovanými príčinami

G03.0 Nepyogénny zápal mozgových plien

G03.1 Chronický zápal mozgových plien

G03.2 Benígny rekurentný zápal mozgových plien (Mollaretov)

G03.8 Meningitída vyvolaná inými špecifikovanými príčinami

G03.9 Nešpecifikovaná meningitída

G04 Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy – encephalitis, myelitis a encephalomyelitis

G04.0 Akútna diseminovaná encefalitída

G04.1 Tropická spastická paraplégia

G04.2 Bakteriálna meningoencefalitída a meningomyelitída nezatriedená inde

G04.8 Iná encefalitída, myelitída a encefalomyelitída

G04.9 Nešpecifikovaná encefalitída, myelitída a encefalomyelitída

G05 Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy – encephalitis, myelitis a encephalomyelitis
pri chorobách zatriedených inde

G05.0 Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde

G05.1 Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri vírusových chorobách zatriedených inde
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G05.2 Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách za-
triedených inde

G05.8 Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri iných chorobách zatriedených inde

G06 Vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces a granulóm – intrakraniálny a intraspinálny
absces a granulóm

G06.0 Vnútrolebkový absces a granulóm

G06.1 Vnútrochrbticový absces a granulóm

G06.2 Nešpecifikovaný extradurálny a subdurálny absces

G07 Vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces a granulóm pri chorobách zatriedených inde

G08 Vnútrolebkový a vnútrochrbticový zápal žíl a zápal žíl s krvnou zrazeninou – intrakraniálna
a intraspinálna flebitída a tromboflebitída

G09 Neskoré následky zápalových chorôb centrálneho nervového systému

G10 Huntingtonova choroba

G11 Hereditárna ataxia

G11.0 Vrodená neprogredujúca ataxia

G11.1 Cerebelárna ataxia so skorým začiatkom

G11.2 Cerebelárna ataxia s neskorým začiatkom

G11.3 Cerebelárna ataxia s poruchou regenerácie DNA

G11.4 Hereditárna spastická paraplégia

G11.8 Iné hereditárne ataxie

G11.9 Nešpecifikovaná hereditárna ataxia

G12 Spinálna svalová atrofia a príbuzné syndrómy

G12.0 Infantilná spinálna svalová atrofia I. typu (Werdnigova-Hoffmanova)

G12.1 Iná vrodená spinálna svalová atrofia

G12.2 Choroba motorického neurónu

G12.8 Iné spinálne svalové atrofie a príbuzné syndrómy

G12.9 Nešpecifikovaná spinálna svalová atrofia

G13 Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny nervový systém pri chorobách
zatriedených inde

G13.0 Paraneoplastická neuromyopatia a neuropatia

G13.1 Iná systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri nádorovej chorobe

G13.2 Systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri myxedéme (E00.1, E03.-)

G13.8 Systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri iných chorobách zatriede-
ných inde

G20 Parkinsonova choroba

G21 Sekundárny parkinsonizmus

G21.0 Zhubný neuroleptický syndróm

G21.1 Iný sekundárny parkinsonizmus vyvolaný liečivom

G21.2 Sekundárny parkinsonizmus vyvolaný inými vonkajšími činiteľmi

G21.3 Parkinsonizmus po zápale mozgu (postencefalitický)

G21.8 Iný sekundárny parkinsonizmus

G21.9 Nešpecifikovaný sekundárny parkinsonizmus

G22 Parkinsonizmus pri chorobách zatriedených inde

G23 Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií

G23.0 Hallervordenova-Spatzova choroba

G23.1 Pokračujúca supranukleárna oftalmoplégia
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G23.2 Stionigrálna degenerácia

G23.8 Iné špecifikované degeneratívne choroby bazálnych ganglií

G23.9 Nešpecifikovaná degeneratívna choroba bazálnych ganglií

G24 Dystónia

G24.0 Dystónia vyvolaná liečivom

G24.1 Idiopatická familiárna dystónia

G24.2 Idiopatická nefamiliárna dystónia

G24.3 Spastický tortikolis

G24.4 Idiopatická orofaciálna dystónia

G24.5 Blefarospazmus

G24.8 Iná dystónia

G24.9 Nešpecifikovaná dystónia

G25 Iné extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti

G25.0 Esenciálny tremor (trasľavosť)

G25.1 Trasľavosť vyvolaná liečivom

G25.2 Iné nešpecifikované formy trasľavosti

G25.3 Myoklonus

G25.4 Chorea vyvolaná liečivom

G25.5 Iná chorea

G25.6 Mimovôľové zášklby – tiky vyvolané liečivom a ostatné mimovôľové zášklby – tiky organického pô-
vodu

G25.8 Iné špecifikované extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti

G25.9 Nešpecifikovaná extrapyramídová porucha a porucha hýbavosti

G26 Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti pri chorobách zatriedených inde

G30 Alzheimerova choroba

G30.0 Alzheimerova choroba so skorým začiatkom

G30.1 Alzheimerova choroba s neskorým začiatkom

G30.8 Iná Alzheimerova choroba

G30.9 Nešpecifikovaná Alzheimerova choroba

G31 Iné degeneratívne choroby nervového systému nezatriedené inde

G31.0 Ohraničená mozgová atrofia

G31.1 Senilná degenerácia mozgu nezatriedená inde

G31.2 Degenerácia nervového systému zapríčinená alkoholom

G31.8 Iné špecifikované degeneratívne choroby nervového systému

G31.9 Nešpecifikovaná degeneratívna choroba nervového systému

G32 Iné degeneratívne poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde

G32.0 Subakútna kombinovaná degenerácia miechy pri chorobách zatriedených inde

G32.8 Iné špecifikované degeneratívne poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde

G35 Roztrúsená skleróza – sclerosis multiplex

G36 Iná akútna roztrúsená demyelinizácia

G36.0 Neuromyelitis optica (Devicova)

G36.1 Akútna a subakútna hemoragická leukoencefalitída (Hurstova)

G36.8 Iná špecifikovaná akútna roztrúsená demyelinizácia

G36.9 Nešpecifikovaná akútna roztrúsená demyelinizácia
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G37 Iné demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému

G37.0 Difúzna skleróza

G37.1 Centrálna demyelinizácia – corpus callosum

G37.2 Centrálna pontínna myelinolýza

G37.3 Akútna priečna myelitída pri demyelinizačnej chorobe centrálneho nervového systému

G37.4 Subakútny nekrotizujúci zápal miechy

G37.5 Koncentrická skleróza (Balóova)

G37.8 Iné špecifikované demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému

G37.9 Nešpecifikovaná demyelinizačná choroba centrálneho nervového systému

G40 Epilepsia – zrádnik

G40.0 Idiopatická epilepsia a epileptické syndrómy spojené s lokalizáciou (fokálna), (parciálna) s jedno-
duchými parciálnymi kŕčmi

G40.1 Symptomatická epilepsia a epileptické syndrómy spojené s lokalizáciou (fokálna), (parciálna)
s jednoduchými parciálnymi kŕčmi

G40.2 Symptomatická epilepsia a epileptické syndrómy spojené s lokalizáciou (fokálna), (parciálna)
s komplexnými parciálnymi kŕčmi

G40.3 Generalizovaná idiopatická epilepsia a epileptické syndrómy

G40.4 Iná generalizovaná epilepsia a epileptické syndrómy

G40.5 Špeciálne epileptické syndrómy

G40.6 Nešpecifikované záchvaty grand mal (so záchvatmi petit mal alebo bez nich)

G40.7 Nešpecifikovaný petit mal bez záchvatov grand mal

G40.8 Iná epilepsia

G40.9 Nešpecifikovaná epilepsia

G41 Epileptický stav – status epilepticus

G41.0 Status epilepticus grand mal

G41.1 Status epilepticus petit mal

G41.2 Komplexný parciálny epileptický stav

G41.8 Iný epileptický stav

G41.9 Nešpecifikovaný epileptický stav

G43 Migréna

G43.0 Migréna bez aury (bežná migréna)

G43.1 Migréna s aurou (klasická migréna)

G43.2 Migrénový stav

G43.3 Komplikovaná migréna

G43.8 Iná migréna

G43.9 Nešpecifikovaná migréna

G44 Iné syndrómy bolesti hlavy

G44.0 Syndróm migrénovej neuralgie

G44.1 Bolesť hlavy vaskulárneho pôvodu, nezatriedená inde

G44.2 Bolesť hlavy tenzného typu

G44.3 Zdĺhavá poúrazová bolesť hlavy

G44.4 Bolesť hlavy zapríčinená liečivom, nezatriedená inde

G44.8 Iné špecifikované syndrómy bolesti hlavy

G45 Prechodné mozgové ischemické ataky a príbuzné syndrómy

G45.0 Syndróm vertebrobazilárnej artérie

G45.1 Syndróm krčnice (hemisférický)
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G45.2 Viacnásobné a obojstranné syndrómy precerebrálnej artérie

G45.3 Amaurosis fugax

G45.4 Prechodná celková amnézia

G45.8 Iné prechodné mozgové a ischemické ataky a blízke syndrómy

G45.9 Nešpecifikovaný prechodný mozgový ischemický záchvat

G46 Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách (I60 – I67)

G46.0 Syndróm strednej mozgovej artérie (I66.0)

G46.1 Syndróm prednej mozgovej artérie (I66.1)

G46.2 Syndróm zadnej mozgovej artérie (I66.2)

G46.3 Syndróm porážky mozgového kmeňa (I60 – I67)

G46.4 Mozočkový syndróm porážky

G46.5 Čistý motorický lakulárny syndróm (I60 – I67)

G46.6 Čistý senzorický lakunárny syndróm (I60 – I67)

G46.7 Iné lakulárne syndrómy (I60 – I67)

G46.8 Iné cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách (I60 – I67)

G47 Poruchy spánku

G47.0 Poruchy zaspávania a udržiavania spánku (insomnie)

G47.1 Poruchy z nadmernej ospanlivosti (hypersomnie)

G47.2 Poruchy cyklu spánok – bdenie

G47.3 Spánková apnea

G47.4 Narkolepsia a katoplexia

G47.8 Iné poruchy spánku

G47.9 Nešpecifikovaná porucha spánku

G50 Poruchy trojklaného nervu (n. trigeminus)

G50.0 Neuralgia trojklaného nervu

G50.1 Atypická bolesť tváre

G50.8 Iné poruchy trojklaného nervu

G50.9 Nešpecifikovaná porucha trojklaného nervu

G51 Poruchy spánkového nervu (n. facialis)

G51.0 Bellovo ochrnutie

G51.1 Ganglionitis geniculata

G51.2 Melkerssonov syndróm

G51.3 Klonický hemifaciálny spazmus

G51.4 Tvárová myokymia

G51.8 Iné poruchy tvárového nervu

G51.9 Nešpecifikovaná porucha tvárového nervu

G52 Poruchy ostatných hlavových nervov

G52.0 Poruchy čuchového nervu (n. olfactorius)

G52.1 Poruchy jazykovohltanového nervu (n. glossopharyngeus)

G52.2 Poruchy blúdivého nervu (n.vagus)

G52.3 Poruchy podjazykového nervu (n.hypoglossus)

G52.7 Poruchy viacerých hlavových nervov

G52.8 Poruchy iných špecifikovaných hlavových nervov

G52.9 Nešpecifikovaná porucha hlavového nervu
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G53 Poruchy hlavových nervov pri chorobách zatriedených inde

G53.0 Neuralgia po zostere (opasci) (B02.2)

G53.1 Ochrnutie viacerých hlavových nervov pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených
inde (A00 – B99)

G53.2 Ochrnutie viacerých hlavových nervov pri sarkodióze (D86.8)

G53.3 Ochrnutie viacerých hlavových nervov pri nádorovej chorobe (C00 – D48)

G53.8 Iné poruchy hlavových nervov pri iných chorobách zatriedených inde

G54 Poruchy nervových koreňov a spletí

G54.0 Poruchy plecovej spleti (plexus brachialis)

G54.1 Poruchy lumbosakrálnej spleti (plexus lumbosacralis)

G54.2 Poruchy krčných koreňov nezatriedené inde

G54.3 Poruchy hrudníkových koreňov nezatriedené inde

G54.4 Poruchy bedrových a krížových koreňov nezatriedené inde

G54.5 Neuralgická amyotrofia

G54.6 Syndróm fantómovej (neskutočnej) končatiny s bolesťou

G54.7 Syndróm fantómovej končatiny bez bolesti

G54.8 Iné poruchy nervových koreňov a spletí

G54.9 Nešpecifikovaná porucha nervového koreňa a spleti

G55 Kompresie nervových koreňov a spletí pri chorobách zatriedených inde

G55.0 Kompresie nervových koreňov a spletí pri nádorovej chorobe (C00 – D48)

G55.1 Kompresie nervových koreňov a spletí pri poruchách medzistavcových platničiek (M50 – M51)

G55.2 Kompresie nervových koreňov a spletí pri spondylóze (M47.-)

G55.3 Kompresie nervových koreňov a spletí pri iných dorzopatiách (M45 - M46, M48.-, M53 – M54)

G55.8 Kompresie nervových koreňov a spletí pri iných chorobách zatriedených inde

G56 Mononeuropatie hornej končatiny

G56.0 Syndróm karpálneho tunela

G56.1 Iné poškodenie stredového nervu (n. medianus)

G56.2 Poškodenie lakťového nervu (n. ulnaris)

G56.3 Poškodenie vretenného nervu (n. radialis)

G56.4 Kauzalgia

G56.8 Iné mononeuropatie hornej končatiny

G56.9 Nešpecifikovaná mononeuropatia hornej končatiny

G57 Mononeuropatie dolnej končatiny

G57.0 Poškodenie sedacieho nervu (n. ischadicus)

G57.1 Meralgia paraesthetica

G57.2 Poškodenie stehnového nervu (n. femoralis)

G57.3 Poškodenie spoločného ihlicového nervu (n. peroneus gommunis)

G57.4 Poškodenie hĺbkového ihlicového nervu (n. peroneus profundus)

G57.5 Syndróm tarzálneho tunela

G57.6 Poškodenie stupajového nervu (n. plantaris)

G57.8 Iné mononeuropatie dolnej končatiny

G57.9 Nešpecifikovaná mononeuropatia dolnej končatiny

G58 Iné mononeuropatie

G58.0 Medzirebrová neuropatia

G58.7 Viacnásobná mononeuritída – mononeuritis multiplex
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G58.8 Iné špecifikované mononeuropatie

G58.9 Nešpecifikovaná mononeuropatia

G59 Mononeuropatia pri chorobách zatriedených inde

G59.0 Diabetická mononeuropatia (E10 – E14 so spoločným štvrtým znakom .4)

G59.8 Iné mononeuropatie pri chorobách zatriedených inde

G60 Dedičná a idiopatická neuropatia

G60.0 Dedičná motorická a senzorická neuropatia

G60.1 Refsumova choroba

G60.2 Neuropatia spojená s hereditárnou ataxiou

G60.3 Idiopatická progresívna neuropatia

G60.8 Iné dedičné a idiopatické neuropatie

G60.9 Nešpecifikovaná dedičná a idiopatická neuropatia

G61 Zápalová polyneuropatia

G61.0 Guillainov-Barrého syndróm

G61.1 Sérová neuropatia

G61.8 Iné zápalové polyneuropatie

G61.9 Nešpecifikovaná zápalová polyneuropatia

G62 Iné polyneuropatie

G62.0 Polyneuropatia zapríčinená liečivom

G62.1 Alkoholická polyneuropatia

G62.2 Polyneuropatia zapríčinená inými toxickými látkami

G62.8 Iné špecifikované polyneuropatie

G62.9 Nešpecifikovaná polyneuropatia

G63 Polyneuropatia pri chorobách zatriedených inde

G63.0 Polyneuropatia pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde

G63.1 Polyneuropatia pri nádorovej chorobe (C00 – D48)

G63.2 Diabetická polyneuropatia (E10 – E14 so spoločným štvrtým znakom .4)

G63.3 Polyneuropatia pri iných endokrinných a metabolických chorobách (E00 – E07, E15 – E16, E20 –
E34, E70 – E89)

G63.4 Polyneuropatia pri nedostatočnej výžive (E40 – E64)

G63.5 Polyneuropatia pri systémových chorobách spojivového tkaniva (M30 – M35)

G63.6 Polyneuropatia pri iných poruchách kostrových svalov (M00 – M25, M40 – M96)

G63.8 Polyneuropatia pri iných chorobách zatriedených inde

G64 Iné poruchy periférneho nervového systému

G70 Myasthenia gravis a iné poruchy nervovosvalovej platničky

G70.0 Myasthenia gravis

G70.1 Toxické myoneurálne poruchy

G70.2 Vrodená a vývinová myasténia

G70.8 Iné špecifikované myoneurálne poruchy

G70.9 Nešpecifikovaná myoneurálna porucha

G71 Primárne poruchy svalov

G71.0 Svalová dystrofia

G71.1 Myotonické poruchy

G71.2 Vrodené myopatie

G71.3 Mitochondriová myopatia nezatriedená inde
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G71.8 Iné primárne poruchy svalov

G71.9 Nešpecifikovaná primárna porucha svalu

G72 Iné myopatie

G72.0 Myopatia zapríčinená liečivom

G72.1 Alkoholická myopatia

G72.2 Myopatia zavinená inými toxickými látkami

G72.3 Periodická paralýza

G72.4 Zápalová myopatia nezatriedená inde

G72.8 Iné špecifikované myopatie

G72.9 Nešpecifikovaná myopatia

G73 Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu pri chorobách zatriedených inde

G73.0 Myastenické syndrómy pri endokrinných chorobách

G73.1 Eatonov-Lambertov syndróm (C80)

G73.2 Iné myastenické syndrómy pri nádorovej chorobe (C00 – D48)

G73.3 Myastenické syndrómy pri iných chorobách zatriedených inde

G73.4 Myopatia pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde

G73.5 Myopatia pri endokrinných chorobách

G73.6 Myopatia pri metabolických chorobách

G73.7 Myopatia pri iných chorobách zatriedených inde

G80 Detské mozgové ochrnutie

G80.0 Spastické mozgové ochrnutie

G80.1 Spastická diplégia

G80.2 Infantilná hemiplégia

G80.3 Dyskinetické mozgové ochrnutie

G80.4 Ataxické mozgové ochrnutie

G80.8 Iné infantilné mozgové ochrnutie

G80.9 Nešpecifikované detské mozgové ochrnutie

G81 Hemiplégia

G81.0 Chabá hemiplégia

G81.1 Spastická hemiplégia

G81.9 Nešpecifikovaná hemiplégia

G82 Paraplégia a tetraplégia (kvadruplégia)

G82.0 Chabá paraplégia

G82.1 Spastická paraplégia

G82.2 Nešpecifikovaná paraplégia

G82.3 Chabá tetraplégia

G82.4 Spastická tetraplégia

G82.5 Nešpecifikovaná tetraplégia

G83 Iné paralytické syndrómy

G83.0 Diplégia horných končatín

G83.1 Monoplégia dolnej končatiny

G83.2 Monoplégia hornej končatiny

G83.3 Nešpecifikovaná monoplégia

G83.4 Syndróm cauda equina
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G83.8 Iné špecifikované paralytické syndrómy

G83.9 Nešpecifikovaný paralytický syndróm

G90 Poruchy autonómneho nervového systému

G90.0 Idiopatická periférna autonómna neuropatia

G90.1 Familiárna dysautonómia (Rileyova-Dayova)

G90.2 Hornerov syndróm

G90.3 Multisystémová degenerácia

G90.8 Iné poruchy autonómneho nervového systému

G90.9 Nešpecifikovaná porucha autonómneho nervového systému

G91 Vodnatieľka mozgu – hydrocefalus

G91.0 Komunikujúci hydrocefalus

G91.1 Obštrukčný hydrocefalus

G91.2 Normotenzný hydrocefalus

G91.3 Nešpecifikovaný poúrazový hydrocefalus

G91.8 Iný hydrocefalus

G91.9 Nešpecifikovaný hydrocefalus

G92 Toxická encefalopatia

G93 Iné poruchy mozgu

G93.0 Mozgové cysty

G93.1 Anoxické poškodenie mozgu nezatriedené inde

G93.2 Benígna intrakraniálna hypertenzia

G93.3 Syndróm únavy po viróze

G93.4 Nešpecifikovaná encefalopatia

G93.5 Stlačenie mozgu

G93.6 Opuch mozgu

G93.7 Reyov syndróm

G93.8 Iné špecifikované poruchy mozgu

G93.9 Nešpecifikovaná porucha mozgu

G94 Iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených inde

G94.0 Hydrocefalus pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde (A00 – B99)

G94.1 Hydrocefalus pri nádorovej chorobe (C00 – D48)

G94.2 Hydrocefalus pri iných chorobách zatriedených inde

G94.8 Iné špecifikované choroby mozgu pri chorobách zatriedených inde

G95 Iné choroby miechy

G95.0 Syringomyelia a syringobulbia

G95.1 Vaskulárne myelopatie

G95.2 Nešpecifikovaná kompresia miechy

G95.8 Iné špecifikované choroby miechy

G95.9 Bližšie neurčená choroba miechy

G96 Iné poruchy centrálneho nervového systému

G96.0 Vymokanie mozgovomiechového moku

G96.1 Poruchy plien nezatriedené inde

G96.8 Iné bližšie určené poruchy centrálneho nervového systému

G96.9 Bližšie neurčené poruchy centrálneho nervového systému
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G97 Pozákrokové poruchy nervového systému nezatriedené inde

G97.0 Vymokanie mozgovomiechového moku po spinálnej punkcii

G97.1 Iné reakcie na spinálnu a lumbálnu punkciu

G97.2 Vnútrolebková hypotenzia po komorovom skrate

G97.8 Iné pozákrokové poruchy nervového systému

G97.9 Bližšie neurčená pozákroková porucha nervového systému

G98 Iné poruchy nervového systému nezatriedené inde

G99 Iné poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde

G99.0 Autonómna neuropatia pri endokrinných a metabolických chorobách

G99.1 Iné poruchy autonómneho nervového systému pri iných chorobách zatriedených inde

G99.2 Myelopatia pri chorobách zatriedených inde

G99.8 Iné bližšie určené poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde

H00 Hordeolum – jačmeň a chalazion – studený jačmeň

H00.0 Jačmeň a iné hlboké zápaly mihalnice

H00.1 Chalazion

H01 Iný zápal mihalnice

H01.0 Blepharitis – zápal okraja mihalníc

H01.1 Neinfekčné dermatózy mihalnice

H01.8 Iný špecifikovaný zápal mihalnice

H01.9 Nešpecifikovaný zápal mihalnice

H02 Iné choroby mihalnice

H02.0 Entropium a trichiáza mihalnice

H02.1 Ektropium mihalnice

H02.2 Lagoftalmus

H02.3 Blefarochalasis

H02.4 Ptóza mihalnice

H02.5 Iné choroby postihujúce funkciu mihalnice

H02.6 Xantelazma mihalnice

H02.7 Iné degeneratívne choroby mihalnice a periokulárnej krajiny

H02.8 Iné špecifikované choroby mihalnice

H02.9 Nešpecifikovaná choroba mihalnice

H03 Choroby mihalnice pri chorobách zatriedených inde

H03.0 Parazitárne zamorenie mihalnice pri chorobách zatriedených inde

H03.1 Postihnutie mihalnice pri iných infekčných chorobách zatriedených inde

H03.8 Postihnutie mihalnice pri iných chorobách zatriedených inde

H04 Choroby slzných orgánov

H04.0 Dakryoadenitída

H04.1 Iné choroby slznej žľazy

H04.2 Epifora

H04.3 Akútny a nešpecifikovaný zápal slzných ciest

H04.4 Chronický zápal slzných ciest

H04.5 Stenóza a insuficiencia slzných ciest

H04.6 Iné zmeny v slzných cestách

H04.8 Iné choroby slzných orgánov
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H04.9 Nešpecifikovaná choroba slzných orgánov

H05 Choroby očnice

H05.0 Akútny zápal očnice

H05.1 Zdĺhavé zápalové choroby očnice

H05.2 Poruchy spojené s exoftalmom

H05.3 Deformácia očnice

H05.4 Enoftalmus

H05.5 Zadržané (staré) cudzie teleso po penetrujúcej rane očnice

H05.8 Iné choroby očnice

H05.9 Nešpecifikovaná choroba očnice

H06 Choroby slzných orgánov a očnice pri chorobách zatriedených inde

H06.0 Choroby slzných orgánov pri chorobách zatriedených inde

H06.1 Parazitárne zamorenie očnice pri chorobách zatriedených inde

H06.2 Tyreotoxický exoftalmus (E05.-)

H06.3 Iné choroby očnice pri chorobách zatriedených inde

H10 Zápal spojovky – conjunctivis

H10.0 Mukopurulentná konjunktivitída

H10.1 Akútna atopická konjunktivitída

H10.2 Iná akútna konjunktivitída

H10.3 Nešpecifikovaná akútna konjunktivitída

H10.4 Chronická konjunktivitída

H10.5 Blefarokonjunktivitída

H10.8 Iné konjunktivitídy

H10.9 Nešpecifikovaná konjunktivitída

H11 Iné choroby spojovky

H11.0 Pterygium

H11.1 Spojovkové degenerácie a depozity

H11.2 Spojovkové jazvy

H11.3 Spojovkové krvácanie

H11.4 Iné cievne choroby spojovky a cysty

H11.8 Iné špecifikované choroby spojovky

H11.9 Nešpecifikovaná choroba spojovky

H13 Choroby spojovky pri chorobách zatriedených inde

H13.0 Filáriová infekcia spojovky (B74.-)

H13.1 Konjunktivitída pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde

H13.2 Konjunktivitída pri iných chorobách zatriedených inde

H13.3 Očný pemfigoid (L12.-)

H13.8 Iné choroby spojovky pri chorobách zatriedených inde

H15 Choroby bielka

H15.0 Skleritída

H15.1 Episkleritída

H15.8 Iné choroby bielka

H15.9 Nešpecifikovaná choroba bielka
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H16 Zápal rohovky – keratitis

H16.0 Vred rohovky – ulcus corneae

H16.1 Iný povrchový zápal rohovky bez zápalu spojovky

H16.2 Keratokonjunktivitída

H16.3 Intersticiálna a hlboká keratitída

H16.4 Neovaskularizácie rohovky

H16.8 Iná keratitída

H16.9 Nešpecifikovaná keratitída

H17 Jazvy a zákaly rohovky

H17.0 Leucoma adhaerens

H17.1 Iné centrálne zákaly rohovky

H17.8 Iné jazvy a zákaly rohovky

H17.9 Nešpecifikované jazvy a zákaly rohovky

H18 Iné choroby rohovky

H18.0 Pigmentácia a depozity rohovky

H18.1 Bulózna keratopatia

H18.2 Iný opuch rohovky

H18.3 Zmeny vrstiev rohovky

H18.4 Degenerácia rohovky

H18.5 Hereditárne dystrofie rohovky

H18.6 Keratokonus

H18.7 Iné deformácie rohovky

H18.8 Iné špecifické choroby rohovky

H18.9 Nešpecifikovaná choroba rohovky

H19 Choroby bielka a rohovky pri chorobách zatriedených inde

H19.0 Skleritída a episkleritída pri chorobách zatriedených inde

H19.1 Herpetická keratitída a keratokonjunktivitída (B00.5)

H19.2 Keratitída a keratokonjunktivitída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených
inde

H19.3 Keratitída a keratokonjunktivitída pri iných chorobách zatriedených inde

H19.8 Iné choroby bielka a rohovky pri chorobách zatriedených inde

H20 Iridocyklitída

H20.0 Akútna a subakútna iridocyklitída

H20.1 Zdĺhavá iridocyklitída

H20.2 Iridocyklitída indukovaná šošovkou

H20.8 Iná iridocyklitída

H20.9 Nešpecifikovaná iridocyklitída

H21 Iné choroby dúhovky a vráskovca

H21.0 Hypféma

H21.1 Iné vaskulárne choroby dúhovky a vráskovca

H21.2 Degenerácia dúhovky a vráskovca

H21.3 Cysta dúhovky, vráskovca a prednej komory

H21.4 Dúhovkové membrány

H21.5 Iné zrasty a ruptúry dúhovky a vráskovca

H21.8 Iné špecifikované choroby dúhovky a vráskovca
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H21.9 Nešpecifikovaná choroba dúhovky a vráskovca

H22 Choroby dúhovky a vráskovca pri chorobách zatriedených inde

H22.0 Iridocyklitída pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde

H22.1 Iridocyklitída pri iných chorobách zatriedených inde

H22.8 Iné choroby dúhovky a vráskovca pri chorobách zatriedených inde

H25 Starecký zákal šošovky – cataracta senilis

H25.0 Senilná katarakta v začiatočnom štádiu

H25.1 Cataracta senilis nuclearis – fakoskleróm

H25.2 Senilná katarakta Morgagniho typu

H25.8 Iná senilná katarakta

H25.9 Nešpecifikovaná senilná katarakta

H26 Iný zákal šošovky

H26.0 Infantilná, juvenilná a presenilná katarakta

H26.1 Traumatická katarakta

H26.2 Komplikovaná katarakta

H26.3 Lieková katarakta

H26.4 Následky po extrakcii katarakty

H26.8 Iná špecifická katarakta

H26.9 Nešpecifikovaná katarakta

H27 Iné choroby šošovky

H27.0 Afakia

H27.1 Dislokácia šošovky

H27.8 Iné špecifické choroby šošovky

H27.9 Nešpecifikované choroby šošovky

H28 Zákal šošovky a iné choroby šošovky pri chorobách zatriedených inde

H28.0 Cataracta diabetica (E10 – E14 so spoločným štvrtým číslom .3)

H28.1 Katarakta pri iných endokrinných, nutričných a metabolických chorobách zatriedená inde

H28.2 Katarakta pri iných chorobách zatriedených inde

H28.8 Iné choroby šošovky pri chorobách zatriedených inde

H30 Zápal cievovky a sietnice – chorioretinitis

H30.0 Ložiskový chorioretinálny zápal

H30.1 Roztrúsený chorioretinálny zápal

H30.2 Cyclitis posterior

H30.8 Iné chorioretinálne zápaly

H30.9 Nešpecifikovaný chorioretinálny zápal

H31 Iné choroby cievovky

H31.0 Chorioretinálne jazvy

H31.1 Degenerácia cievovky

H31.2 Hereditárna dystrofia cievovky

H31.3 Krvácanie a puknutie cievovky

H31.4 Odchlopenie cievovky

H31.8 Iné špecifikované choroby cievovky

H31.9 Nešpecifikované choroby cievovky
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H32 Choroby cievovky a sietnice pri chorobách zatriedených inde

H32.0 Chorioretinálny zápal pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde

H32.8 Iné chorioretinálne choroby pri chorobách zatriedených inde

H33 Odlúpenie sietnice – amotio retinae a natrhnutie sietnice – ruptura retinae

H33.0 Odlúpenie sietnice s natrhnutím sietnice

H33.1 Retinoschíza a cysty sietnice

H33.2 Serózne odlúpenie sietnice

H33.3 Trhliny sietnice bez odlúpenia

H33.4 Odlúpenie sietnice ťahom

H33.5 Iné odlúpenie sietnice

H34 Cievne oklúzie sietnice

H34.0 Prechodná oklúzia stredovej tepny sietnice

H34.1 Oklúzia a centralis retinae

H34.2 Iné oklúzie stredovej tepny sietnice

H34.8 Iné cievne oklúzie sietnice

H34.9 Nešpecifikovaná cievna oklúzia sietnice

H35 Iné choroby sietnice

H35.0 Retinopatia pozadia a cievne zmeny sietnice

H35.1 Retinopatia nedonosených (praeniaturonum)

H35.2 Iná proliferatívna retinopatia

H35.3 Degenerácia makuly a zadného pólu oka

H35.4 Periférna degenerácia sietnice

H35.5 Hereditárna dystrofia sietnice

H35.6 Sietnicové krvácanie

H35.7 Oddelenie vrstiev sietnice

H35.8 Iné špecifikované choroby sietnice

H35.9 Nešpecifikované choroby sietnice

H36 Choroby sietnice pri chorobách zatriedených inde

H36.0 Diabetická retinopatia (E10 – E14 so spoločným štvrtým číslom .3)

H36.8 Iné choroby sietnice pri chorobách zatriedených inde

H40 Glaukóm

H40.0 Podozrenie na glaukóm

H40.1 Primárny glaukóm s otvoreným uhlom

H40.2 Primárny glaukóm so zatvoreným uhlom

H40.3 Sekundárny glaukóm po očnom poranení

H40.4 Sekundárny glaukóm po očnom zápale

H40.5 Sekundárny glaukóm pri iných chorobách

H40.6 Sekundárny glaukóm vyvolaný liekmi

H40.8 Iný glaukóm

H40.9 Nešpecifikovaný glaukóm

H42 Glaukóm pri chorobách zatriedených inde

H42.0 Glaukóm pri endokrinných, nutričných a metabolických chorobách zatriedených inde

H42.8 Glaukóm pri iných chorobách zatriedených inde
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H43 Choroby sklovca

H43.0 Prolaps sklovca

H43.1 Krvácanie do sklovca

H43.2 Kryštalické depozity v sklovci

H43.3 Iné zákaly sklovca

H43.8 Iné choroby sklovca

H43.9 Nešpecifikovaná choroba sklovca

H44 Choroby očnej gule

H44.0 Endophthalmitis purulenta

H44.1 Iné endoftalmitídy

H44.2 Degeneratívna myopatia

H44.3 Iné degeneratívne choroby očnej gule

H44.4 Hypotónia oka

H44.5 Degeneratívne choroby očnej gule

H44.6 Zadržané (staré) vnútroočné cudzie teleso magnetické

H44.7 Zadržané (staré) vnútroočné cudzie teleso nemagnetické

H44.8 Iné choroby očnej gule

H44.9 Nešpecifikované choroby očnej gule

H45 Choroby sklovca a očnej gule pri chorobách zatriedených inde

H45.0 Krvácanie do sklovca pri chorobách zatriedených inde

H45.1 Endoftalmitída pri chorobách zatriedených inde

H45.8 Iné choroby sklovca a očnej gule pri chorobách zatriedených inde

H46 Zápal zrakového nervu – neuritis nervi optici

H47 Iné choroby zrakového nervu a zrakových dráh

H47.0 Choroby zrakového nervu nezatriedené inde

H47.1 Nešpecifikovaný opuch papily

H47.2 Atrofia zrakového nervu

H47.3 Iné choroby papily zrakového nervu

H47.4 Choroby chiasma opticum

H47.5 Choroby iných zrakových dráh

H47.6 Choroby kôrového zrakového centra

H47.7 Nešpecifikované choroby zrakových dráh

H48 Choroby zrakového nervu a zrakových dráh pri chorobách zatriedených inde

H48.0 Atrofia zrakového nervu pri chorobách zatriedených inde

H48.1 Retrobulbárna neuritída pri chorobách zatriedených inde

H48.8 Iné choroby zrakového nervu a zrakových dráh pri chorobách zatriedených inde

H49 Paralytický strabizmus (škuľavosť)

H49.0 Ochrnutie tretieho nervu (n. oculomotoris)

H49.1 Ochrnutie štvrtého nervu (n. trochlearis)

H49.2 Ochrnutie šiesteho nervu (n. abducens)

H49.3 Úplná oftalmoplégia (vonkajšia)

H49.4 Progresívna vonkajšia oftalmoplégia

H49.8 Iná paralytická škuľavosť

H49.9 Nešpecifická paralytická škuľavosť
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H50 Iný strabizmus (škuľavosť)

H50.0 Konvergentný konkomitantný strabizmus

H50.1 Divergentný konkomitantný strabizmus

H50.2 Vertikálny strabizmus

H50.3 Intermitentná heterotropia

H50.4 Iná a nešpecifická heterotropia

H50.5 Heterofória

H50.6 Mechanický strabizmus

H50.8 Iná špecifikovaná škuľavosť

H50.9 Škuľavosť nešpecifikovaná

H51 Iné poruchy binokulárnych pohybov

H51.0 Ochrnutie konjugovaného pohľadu

H51.1 Nedostatočnosť a nadmernosť konvergencie

H51.2 Internukleárna oftalmoplégia

H51.8 Iné špecifikované poruchy binokulárneho pohybu

H51.9 Nešpecifikované poruchy binokulárneho pohybu

H52 Poruchy refrakcie a akomodácie

H52.0 Hypermetropia

H52.1 Myopia

H52.2 Astigmatizmus

H52.3 Anizometropia a anizeikonia

H52.4 Presbyopia

H52.5 Poruchy akomodácie

H52.6 Iné poruchy refrakcie

H52.7 Nešpecifikovaná porucha refrakcie

H53 Poruchy videnia

H53.0 Amblyopia ex anopsia

H53.1 Subjektívne poruchy videnia

H53.2 Diplopia

H53.3 Iné poruchy binokulárneho videnia

H53.4 Poruchy zorného poľa

H53.5 Poruchy farebného videnia

H53.6 Nočná slepota – nyctalopia

H53.8 Iné zrakové poruchy

H53.9 Nešpecifikovaná zraková porucha

H54 Slepota a slabozrakosť

H54.0 Slepota na obe oči

H54.1 Slepota na jedno oko, slabozrakosť na druhé

H54.2 Slabozrakosť na obe oči

H54.3 Nekvalifikovaná strata videnia na obe oči

H54.4 Slepota na jedno oko

H54.5 Slabozrakosť na jedno oko

H54.6 Nekvalifikovaná strata videnia na jedno oko

H54.7 Nešpecifikovaná strata videnia
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H55 Nystagmus a iné nepravidelné pohyby oka

H57 Iné choroby oka a jeho adnexov

H57.0 Anomálie funkcie zrenice

H57.1 Bolesť oka

H57.8 Iné špecifikované choroby oka a jeho adnexov

H57.9 Nešpecifikovaná choroba oka a jeho adnexov

H58 Iné choroby oka a jeho adnexov pri chorobách zatriedených inde

H58.0 Anomálie funkcie zrenice pri chorobách zatriedených inde

H58.1 Zrakové oslabenie pri chorobách zatriedených inde

H58.8 Iné bližšie určenie choroby oka a jeho adnexov zatriedených inde

H59 Pozákrokové choroby oka a očných adnexov nezatriedené inde

H59.0 Syndróm sklovca po operácii katarakty

H59.8 Iné pozákrokové choroby oka a jeho adnexov

H59.9 Nešpecifikované pozákrokové choroby oka a jeho adnexov

H60 Zápal vonkajšieho ucha – otitis externa

H60.0 Absces vonkajšieho ucha

H60.1 Celulitída vonkajšieho ucha

H60.2 Malígny zápal vonkajšieho ucha

H60.3 Iné infekčné zápaly vonkajšieho ucha

H60.4 Cholesteatóm vonkajšieho ucha

H60.5 Akútny, neinfekčný zápal vonkajšieho ucha

H60.8 Iné zápaly vonkajšieho ucha

H60.9 Nešpecifikovaná otitis externa

H61 Iné choroby vonkajšieho ucha

H61.0 Perichondritída vonkajšieho ucha

H61.1 Neinfekčné poruchy hrotu (Darvinov hrbolček)

H61.2 Stvrdnutý cerumen – mazová zátka

H61.3 Získaná stenóza vonkajšieho zvukovodu

H61.8 Iné špecifikované choroby vonkajšieho ucha

H61.9 Nešpecifikovaná choroba vonkajšieho ucha

H62 Choroby vonkajšieho ucha pri chorobách zatriedených inde

H62.0 Otitis externa pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde (A46)

H62.1 Otitis externa pri vírusových chorobách zatriedených inde

H62.2 Otitis externa pri mykózach zatriedených inde

H62.3 Otitis externa pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde

H62.4 Otitis externa pri iných chorobách zatriedených inde

H62.8 Iné choroby vonkajšieho ucha pri chorobách zatriedených inde

H65 Nehnisavý zápal stredného ucha – otitis media non suppurativa

H65.0 Akútny serózny zápal stredného ucha

H65.1 Iné akútne nehnisavé zápaly stredného ucha

H65.2 Chronický serózny zápal stredného ucha

H65.3 Chronický mukoidný zápal stredného ucha

H65.4 Iné chronické nehnisavé zápaly stredného ucha

H65.9 Nešpecifikovaný nehnisavý zápal stredného ucha
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H66 Hnisavý a nešpecifikovaný zápal stredného ucha

H66.0 Akútny hnisavý zápal stredného ucha

H66.1 Chronický tubotympanový hnisavý zápal stredného ucha

H66.2 Chronický atikoantrálny hnisavý zápal stredného ucha

H66.3 Iný chronický hnisavý zápal stredného ucha

H66.4 Nešpecifikovaný hnisavý zápal stredného ucha

H66.9 Nešpecifikovaný zápal stredného ucha

H67 Zápal stredného ucha pri chorobách zatriedených inde

H67.0 Zápal stredného ucha pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde

H67.1 Otitis media pri vírusových chorobách zatriedených inde

H67.8 Otitis media pri iných chorobách zatriedených inde

H68 Zápal a zapchatie sluchovej trubice

H68.0 Zápal sluchovej trubice

H68.1 Zapchatie sluchovej trubice

H69 Iné choroby sluchovej trubice

H69.0 Otvorená sluchová trubica – tuba patens

H69.8 Iné špecifikované choroby sluchovej trubice

H69.9 Nešpecifikované choroby sluchovej trubice

H70 Zápal hlávkového výbežku – mastoiditis a príbuzné choroby

H70.0 Akútna mastoiditída

H70.1 Chronická mastoiditída

H70.2 Petrozitída – zápal pyramídy skalnej kosti

H70.8 Iné mastoiditídy a podobné zmeny

H70.9 Nešpecifikovaná mastoiditída

H71 Cholesteatóm stredného ucha

H72 Prederavenie – perforácia bubienkovej blany

H72.0 Centrálna perforácia bubienkovej blany

H72.1 Atikova perforácia bubienkovej blany

H72.2 Iné okrajové perforácie bubienkovej blany

H72.8 Iné perforácie bubienkovej blany

H72.9 Nešpecifikovaná perforácia bubienkovej blany

H73 Iné choroby bubienkovej blany

H73.0 Akútna myringitída

H73.1 Chronická myringitída

H73.8 Iné špecifikované choroby bubienkovej blany

H73.9 Nešpecifikovaná choroba bubienkovej blany

H74 Iné choroby stredného ucha a hlávkového výbežku

H74.0 Tympanoskleróza

H74.1 Adhezívna choroba stredného ucha

H74.2 Diskontinuita a dislokácia sluchových kostičiek

H74.3 Iné získané abnormality sluchových kostičiek

H74.4 Polyp stredného ucha

H74.8 Choroby stredného ucha a hlávkového výbežku špecifikované

H74.9 Choroba stredného ucha a hlávkového výbežku nešpecifikované
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H75 Iné choroby stredného ucha a hlávkového výbežku pri chorobách zatriedených inde

H75.0 Mastoiditída pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde

H75.8 Iné špecifikované choroby stredného ucha a hlávkového výbežku pri chorobách zatriedených
inde

H80 Otoskleróza

H80.0 Neobliterujúca otoskleróza postihujúca predsieňový oválny blok

H80.1 Obliterujúca otoskleróza postihujúca predsieňový blok

H80.2 Kochleárna otoskleróza

H80.8 Iná otoskleróza

H80.9 Nešpecifikovaná otoskleróza

H81 Poruchy vestibulárnej funkcie

H81.0 Meniérova choroba

H81.1 Benígny paroxyzmálny ošiaľ

H81.2 Vestibulárna neuronitída

H81.3 Iný periférny ošiaľ

H81.4 Ošiaľ centrálneho pôvodu

H81.8 Iné poruchy vestibulárnej funkcie

H81.9 Nešpecifikovaná porucha vestibulárnej funkcie

H82 Vertiginózne (ošiaľové) syndrómy pri chorobách zatriedených inde

H83 Iné choroby vnútorného ucha

H83.0 Labyrintitída

H83.1 Fistula labyrintu

H83.2 Dysfunkcia labyrintu

H83.3 Vplyvy hluku na vnútorné ucho

H83.8 Iné špecifikované choroby vnútorného ucha

H83.9 Nešpecifikovaná choroba vnútorného ucha

H90 Konduktívna a senzorineurálna strata sluchu (nedočujnosť)

H90.0 Obojstranná strata sluchu prevodového typu

H90.1 Jednostranná strata sluchu prevodového typu s neobmedzenou sluchovou schopnosťou na dru-
hej strane

H90.2 Nešpecifikovaná strata sluchu prevodového typu

H90.3 Obojstranná percepčná strata sluchu

H90.4 Jednostranná percepčná strata sluchu s neobmedzenou sluchovou schopnosťou na druhej stra-
ne

H90.5 Nešpecifikovaná percepčná strata sluchu

H90.6 Obojstranná zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu

H90.7 Jednostranná zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu s neobmedzenou sluchovou
schopnosťou na druhej strane

H90.8 Nešpecifikovaná zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu

H91 Strata sluchu iného typu

H91.0 Ototoxická strata sluchu

H91.1 Starecká nedočujnosť

H91.2 Náhla idiopatická strata sluchu

H91.3 Hluchonemota nezatriedená inde

H91.8 Iná špecifikovaná strata sluchu

H91.9 Nešpecifikovaná strata sluchu
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H92 Bolesť v uchu – otalgia a výtok z ucha – otorea

H92.0 Otalgia

H92.1 Otorea

H92.2 Otorágia

H93 Iné choroby ucha nezatriedené inde

H93.0 Degeneratívne a vaskulárne choroby ucha

H93.1 Tinnitus

H93.2 Iné abnormálne sluchové percepcie

H93.3 Choroby akustického nervu

H93.8 Iné špecifikované choroby ucha

H93.9 Nešpecifikovaná choroba ucha

H94 Iné choroby ucha pri chorobách zatriedených inde

H94.0 Akustická neuritída pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde

H94.8 Iné špecifikované choroby ucha pri chorobách zatriedených inde

H95 Pozákrokové choroby ucha a hlávkového výbežku nezatriedené inde

H95.0 Opakovaný cholesteatóm po mastoidektómii

H95.1 Iné choroby po mastoidektómii

H95.8 Iné pozákrokové choroby ucha a hlávkového výbežku

H95.9 Nešpecifikované pozákrokové choroby ucha a hlávkového výbežku

I00 Reumatická horúčka – febris rheumatica bez zmienky o postihnutí srdca

I01 Reumatická horúčka s postihnutím srdca

I01.0 Akútna reumatická perikarditída

I01.1 Akútna reumatická endokarditída

I01.2 Akútna reumatická myokarditída

I01.8 Iná akútna reumatická choroba srdca

I01.9 Bližšie neurčená akútna reumatická choroba srdca

I02 Reumatická chorea

I02.0 Reumatická chorea s postihnutím srdca

I02.9 Reumatická chorea bez postihnutia srdca

I05 Reumatické choroby mitrálnej chlopne

I05.0 Mitrálna stenóza

I05.1 Reumatická mitrálna insuficiencia

I05.2 Mitrálna stenóza s insuficienciou

I05.8 Iná choroba mitrálnej chlopne

I05.9 Bližšie neurčená choroba mitrálnej chlopne

I06 Reumatické choroby aortálnej chlopne

I06.0 Reumatická aortálna stenóza

I06.1 Reumatická aortálna insuficiencia

I06.2 Reumatická aortálna stenóza s insuficienciou

I06.8 Iné reumatické choroby aortálnej chlopne

I06.9 Bližšie neurčená reumatická choroba aortálnej chlopne

I07 Reumatické choroby trikuspidálnej chlopne

I07.0 Trikuspidálna stenóza

I07.1 Trikuspidálna insuficiencia
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I07.2 Zúženie trikuspidálnej chlopne s insuficienciou

I07.8 Iné choroby trikuspidálnej chlopne

I07.9 Bližšie neurčená choroba trikuspidálnej chlopne

I08 Choroby viacerých chlopní

I08.0 Poruchy mitrálnej a aortálnej chlopne

I08.1 Poruchy mitrálnej aj trikuspidálnej chlopne

I08.2 Poruchy aortálnej aj trikuspidálnej chlopne

I08.3 Kombinované poruchy mitrálnej, aortálnej a trikuspidálnej chlopne

I08.8 Iné choroby viacerých chlopní

I08.9 Bližšie neurčená choroba viacerých chlopní

I09 Iné reumatické choroby srdca

I09.0 Reumatická myokarditída

I09.1 Reumatické choroby endokardu, chlopňa bližšie neurčená

I09.2 Chronická reumatická perikarditída

I09.8 Iné špecifikované reumatické choroby srdca

I09.9 Bližšie neurčená reumatická choroba srdca

I10 Esenciálna (primárna) hypertenzia

I11 Hypertenzná choroba srdca

I11.0 Hypertenzná choroba srdca so srdcovým zlyhaním (kongestívnym)

I11.9 Hypertenzná choroba srdca bez srdcového zlyhania (kongestívneho)

I12 Hypertenzná choroba obličiek

I12.0 Hypertenzná choroba obličiek s renálnym zlyhaním

I12.9 Hypertenzná choroba obličiek bez renálneho zlyhania

I13 Hypertenzná choroba srdca a obličiek

I13.0 Hypertenzná choroba srdca a obličiek so srdcovým zlyhaním (kongestívnym)

I13.1 Hypertenzná choroba srdca a obličiek s obličkovým zlyhaním

I13.2 Hypertenzná choroba srdca a obličiek so srdcovým (kongestívnym) aj obličkovým zlyhaním

I13.9 Bližšie neurčená hypertenzná choroba srdca a obličiek

I15 Sekundárna hypertenzia

I15.0 Renovaskulárna hypertenzia

I15.1 Sekundárna hypertenzia zapríčinená inými chorobami obličiek

I15.2 Sekundárna hypertenzia zapríčinená endokrinnými poruchami

I15.8 Iná sekundárna hypertenzia

I15.9 Bližšie neurčená sekundárna hypertenzia

I20 Angina pectoris – hrudníková angína

I20.0 Nestabilná angína

I20.1 Angina pectoris s dokázanými spazmami

I20.8 Iné formy hrudníkovej angíny

I20.9 Nešpecifikovaná angina pectoris

I21 Akútny infarkt myokardu

I21.0 Akútny transmurálny infarkt myokardu prednej steny

I21.1 Akútny transmurálny infarkt myokardu spodnej steny

I21.2 Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach

I21.3 Akútny transmurálny infarkt myokardu na nešpecifikovanom mieste
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I21.4 Akútny subendokardiálny infarkt myokardu

I21.9 Bližšie neurčený akútny infarkt myokardu

I22 Ďalší infarkt myokardu

I22.0 Ďalší infarkt myokardu prednej steny

I22.1 Ďalší infarkt myokardu spodnej steny

I22.8 Ďalší infarkt myokardu na iných miestach

I22.9 Ďalší infarkt myokardu na neurčenom mieste

I23 Daktoré terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu

I23.0 Hemoperikard ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte myokardu

I23.1 Defekt predsieňovej priehradky ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte myokardu

I23.2 Defekt komorovej priehradky ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte myokardu

I23.3 Ruptúra srdcovej steny bez hemoperikardu ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte
myokardu

I23.4 Ruptúra chordae tendineae ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte myokardu

I23.5 Ruptúra papilárneho svalu ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte myokardu

I23.6 Trombóza predsiene, predsieňového uška a komory ako terajšia komplikácia po akútnom
infarkte myokardu

I23.8 Iné terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu

I24 Iné akútne formy ischemickej choroby srdca

I24.0 Koronárna trombóza, ktorá nemá za následok infarkt myokardu

I24.1 Dresslerov syndróm

I24.8 Iné formy akútnej ischemickej choroby srdca

I24.9 Bližšie neurčená akútna ischemická choroba srdca

I25 Chronická ischemická choroba srdca

I25.0 Aterosklerotická srdcovocievna choroba takto označená

I25.1 Aterosklerotická choroba srdca

I25.2 Starý infarkt myokardu

I25.3 Aneuryzma srdca

I25.4 Aneuryzma koronárnej artérie

I25.5 Ischemická kardiomyopatia

I25.6 Nebolestivá (tichá) ischémia myokardu

I25.8 Iné bližšie určené formy chronickej ischemickej choroby srdca

I25.9 Bližšie neurčená chronická ischemická choroba srdca

I26 Pľúcna embólia

I26.0 Pľúcna embólia so zmienkou o akútnom cor pulmonale

I26.9 Pľúcna embólia bez zmienky o akútnom cor pulmonale

I27 Iné typy cor pulmonale (pľúcneho srdca)

I27.0 Primárna pľúcna hypertenzia

I27.1 Srdcová choroba pri kyfoskolióze

I27.8 Iné špecifikované formy pľúcneho srdca

I27.9 Nešpecifikovaná forma pľúcneho srdca

I28 Iné choroby pľúcnych ciev

I28.0 Artériovenózna píšťala pľúcnych ciev

I28.1 Aneuryzma pľúcnej artérie

I28.8 Iné špecifikované choroby pľúcnych ciev
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I28.9 Nešpecifikovaná choroba pľúcnych ciev

I30 Akútny zápal osrdcovníka – pericarditis acuta

I30.0 Akútna nešpecifikovaná idiopatická perikarditída

I30.1 Infekčná perikarditída

I30.8 Iné formy akútnej perikarditídy

I30.9 Akútna perikarditída bližšie neurčená

I31 Iné choroby osrdcovníka

I31.0 Chronická adhezívna perikarditída

I31.1 Chronická konstriktívna perikarditída

I31.2 Hemoperikard nezatriedený inde

I31.3 Perikardový výpotok (nezápalový)

I31.8 Iné špecifikované choroby perikardu

I31.9 Bližšie neurčená choroba perikardu

I32 Zápal osrdcovníka pri chorobách zatriedených inde

I32.0 Perikarditída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde

I32.1 Perikarditída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde

I32.8 Perikarditída pri iných chorobách zatriedených inde

I33 Akútny a subakútny zápal vnútrosrdia – endocarditis acuta et subacuta

I33.0 Akútna a subakútna infekčná endokarditída

I33.9 Bližšie neurčená akútna endokarditída

I34 Nereumatické choroby mitrálnej chlopne

I34.0 Mitrálna (chlopňová) insuficiencia

I34.1 Prolaps mitrálnej chlopne

I34.2 Nereumatická stenóza mitrálnej chlopne

I34.8 Iné nereumatické choroby mitrálnej chlopne

I34.9 Nešpecifikovaná nereumatická choroba mitrálnej chlopne

I35 Nereumatické choroby aortálnej chlopne

I35.0 Stenóza aortálnej chlopne

I35.1 Aortálna (chlopňová) insuficiencia

I35.2 Aortálne (chlopňové) zúženie s nedovieravosťou

I35.8 Iné choroby aortálnej chlopne

I35.9 Nešpecifikovaná choroba aortálnej chlopne

I36 Nereumatické choroby trikuspidálnej chlopne

I36.0 Nereumatická stenóza trojcípej chlopne

I36.1 Nereumatická insuficiencia trojcípej chlopne

I36.2 Nereumatické trikuspidálne (chlopňové) zúženie s nedovieravosťou

I36.8 Iné nereumatické choroby trojcípej chlopne

I36.9 Nešpecifikovaná nereumatická choroba trikuspidálnej chlopne

I37 Choroby pulmonálnej chlopne

I37.0 Stenóza chlopne pľúcnicového kmeňa

I37.1 Insuficiencia chlopne pľúcnicového kmeňa

I37.2 Zúženie a nedovieravosť chlopne pľúcnicového kmeňa

I37.8 Iné choroby pľúcnicovej chlopne

I37.9 Bližšie neurčená choroba pľúcnicovej chlopne
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I38 Zápal vnútrosrdia – endokarditída – nešpecifikovanej chlopne

I39 Zápal vnútrosrdia – endokarditída – chlopňové chyby pri chorobách zatriedených inde

I39.0 Poruchy mitrálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde

I39.1 Poruchy aortálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde

I39.2 Poruchy trikuspidálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde

I39.3 Poruchy chlopne pľúcnicového kmeňa pri chorobách zatriedených inde

I39.4 Poruchy viacerých chlopní pri chorobách zatriedených inde

I39.8 Endokarditída neurčenej chlopne pri chorobách zatriedených inde

I40 Akútny zápal srdcového svalu – myocarditis acuta

I40.0 Infekčná myokarditída

I40.1 Izolovaná myokarditída

I40.8 Iná akútna myokarditída

I40.9 Bližšie neurčená akútna myokarditída

I41 Zápal srdcového svalu – myokarditída – pri chorobách zatriedených inde

I41.0 Myokarditída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde

I41.1 Myokarditída pri vírusových chorobách zatriedených inde

I41.2 Myokarditída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde

I41.8 Myokarditída pri iných chorobách zatriedených inde

I42 Kardiomyopatie

I42.0 Dilatačná kardiomyopatia

I42.1 Obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia

I42.2 Iná hypertrofická kardiomyopatia

I42.3 Endomyokardová (eozinofilná) choroba

I42.4 Endokardová fibroelastóza

I42.5 Iná reštriktívna kardiomyopatia

I42.6 Alkoholová kardiomyopatia

I42.7 Kardiomyopatia vyvolaná liekmi a inými vonkajšími látkami

I42.8 Iné kardiomyopatie

I42.9 Bližšie neurčená kardiomyopatia

I43 Kardiomyopatia pri chorobách zatriedených inde

I43.0 Kardiomyopatia pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde

I43.1 Kardiomyopatia pri metabolických chorobách

I43.2 Kardiomyopatia pri poruchách výživy NS

I43.8 Kardiomyopatia pri iných chorobách zatriedených inde

I44 Átrioventrikulárna blokáda a blokáda ľavého ramienka

I44.0 Átrioventrikulárna blokáda prvého stupňa

I44.1 Átrioventrikulárna blokáda druhého stupňa

I44.2 Úplná átrioventrikulárna blokáda

I44.3 Iná bližšie neurčená átrioventrikulárna blokáda

I44.4 Ľavá predná fascikulárna blokáda

I44.5 Ľavá zadná fascikulárna blokáda

I44.6 Iná bližšie neurčená fascikulárna blokáda

I44.7 Bližšie neurčená blokáda ľavého ramienka
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I45 Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov

I45.0 Pravá fascikulárna blokáda

I45.1 Iná a neurčená blokáda pravého ramienka

I45.2 Bifascikulárna blokáda

I45.3 Trifascikulárna blokáda

I45.4 Nešpecifikovaná intraventrikulárna blokáda

I45.5 Iná špecifikovaná srdcová blokáda

I45.6 Preexcitačný syndróm

I45.8 Iné špecifikované poruchy vedenia

I45.9 Bližšie neurčená porucha vedenia

I46 Zastavenie srdca

I46.0 Zastavenie srdca s úspešnou resuscitáciou

I46.1 Náhla srdcová smrť takto opísaná

I46.9 Nešpecifikované zastavenie srdca

I47 Paroxyzmálna tachykardia

I47.0 Komorová arytmia reentry

I47.1 Supraventrikulárna tachykardia

I47.2 Komorová tachykardia

I47.9 Nešpecifikovaná paroxyzmálna tachykardia

I48 Predsieňová fibrilácia a flater

I49 Iné srdcové arytmie

I49.0 Komorová fibrilácia a flater

I49.1 Predčasná depolarizácia predsiení

I49.2 Predčasná junkčná depolarizácia

I49.3 Predčasná depolarizácia komôr

I49.4 Iná a bližšie neurčená predčasná depolarizácia

I49.5 Syndróm chorého sínusu

I49.8 Iné bližšie určené srdcové arytmie

I49.9 Bližšie neurčená srdcová arytmia

I50 Srdcové zlyhanie

I50.0 Kongestívne srdcové zlyhanie

I50.1 Zlyhanie ľavej komory

I50.9 Bližšie neurčené srdcové zlyhanie

I51 Komplikácie srdcových chorôb a nepresne opísané choroby srdca

I51.0 Získaný defekt srdcovej priehradky

I51.1 Ruptúra chordae tendineae nezatriedená inde

I51.2 Ruptúra papilárneho svalu nezatriedená inde

I51.3 Intrakardiálna trombóza nezatriedená inde

I51.4 Bližšie neurčená myokarditída

I51.5 Degenerácia myokardu

I51.6 Bližšie neurčená kardiovaskulárna choroba

I51.7 Kardiomegália

I51.8 Iné nepresne určené srdcové choroby

I51.9 Bližšie neurčená srdcová choroba
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I52 Iné choroby srdca pri chorobách zatriedených inde

I52.0 Iné choroby srdca pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde

I52.1 Iné choroby srdca pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde

I52.8 Iné choroby srdca pri iných chorobách zatriedených inde

I60 Subarachnoidálne krvácanie

I60.0 Subarachnoidálne krvácanie zo zátoky vnútornej krčnice

I60.1 Subarachnoidálne krvácanie z arteria cerebri media

I60.2 Subarachnoidálne krvácanie z a. communicans arterior

I60.3 Subarachnoidálne krvácanie z a. communicans posterior

I60.4 Subarachnoidálne krvácanie z arteria basilaris

I60.5 Subarachnoidálne krvácanie z arteria vertebralis

I60.6 Subarachnoidálne krvácanie z iných intrakraniálnych artérií

I60.7 Subarachnoidálne krvácanie z bližšie neurčenej intrakraniálnej artérie

I60.8 Iné subarachnoidálne krvácanie

I60.9 Bližšie neurčené subarachnoidálne krvácanie

I61 Mozgové – intracerebrálne – krvácanie

I61.0 Subkortikálne intracerebrálne krvácanie do hemisféry

I61.1 Kortikálne intracerebrálne krvácanie do hemisféry

I61.2 Bližšie neurčené intracerebrálne krvácanie do hemisféry

I61.3 Intracerebrálne krvácanie do mozgového kmeňa

I61.4 Intracerebrálne krvácanie do mozočka

I61.5 Vnútrokomorové intracerebrálne krvácanie

I61.6 Intracerebrálne krvácanie na viacerých miestach

I61.8 Iné intracerebrálne krvácanie

I61.9 Bližšie neurčené intracerebrálne krvácanie

I62 Iné neúrazové vnútrolebkové krvácanie

I62.0 Subdurálne krvácanie (akútne), (netraumatické)

I62.1 Netraumatické extradurálne krvácanie

I62.9 Bližšie neurčené vnútrolebkové krvácanie (netraumatické)

I63 Mozgový infarkt

I63.0 Mozgový infarkt vyvolaný trombózou precerebrálnych artérií

I63.1 Mozgový infarkt vyvolaný embolizáciou precerebrálnych artérií

I63.2 Mozgový infarkt vyvolaný bližšie neurčenou oklúziou alebo stenózou precerebrálnych artérií

I63.3 Mozgový infarkt vyvolaný trombózou mozgových artérií

I63.4 Mozgový infarkt vyvolaný embolizáciou mozgových artérií

I63.5 Mozgový infarkt vyvolaný bližšie neurčenou oklúziou alebo stenózou mozgových artérií

I63.6 Mozgový infarkt vyvolaný nepyogénnou mozgovou venóznou trombózou

I63.8 Iný mozgový infarkt

I63.9 Bližšie neurčený mozgový infarkt

I64 Porážka – apoplexia – nešpecifikovaná ako krvácanie alebo infarkt

I65 Oklúzia a stenóza mimolebkových (precerebrálnych) tepien, ktorá nevyvoláva mozgový
infarkt

I65.0 Oklúzia a stenóza vertebrálnej artérie

I65.1 Oklúzia a stenóza bazilárnej artérie

I65.2 Oklúzia a stenóza krčnice
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I65.3 Oklúzia a stenóza viacerých a obojstranných precerebrálnych artérií

I65.8 Oklúzia a stenóza inej precerebrálnej artérie

I65.9 Oklúzia a stenóza bližšie neurčenej precerebrálnej artérie

I66 Oklúzia a stenóza mozgových tepien, ktorá nevyvoláva mozgový infarkt

I66.0 Oklúzia a stenóza arteria cerebri media

I66.1 Oklúzia a stenóza arteria cerebri anterior

I66.2 Oklúzia a stenóza arteria cerebri posterior

I66.3 Oklúzia a stenóza mozočkových artérií

I66.4 Oklúzia a stenóza viacerých a obojstranných mozgových artérií

I66.8 Oklúzia a stenóza inej mozgovej artérie

I66.9 Oklúzia a stenóza bližšie neurčenej mozgovej artérie

I67 Iné cievne choroby mozgu

I67.0 Nepuknutý rázštep mozgových artérií

I67.1 Nepuknutá mozgová aneuryzma

I67.2 Mozgová ateroskleróza

I67.3 Progresívna cievna leukoencefalopatia

I67.4 Hypertenzná encefalopatia

I67.5 Choroba moyamoya

I67.6 Nepyogénna trombóza intrakraniálneho venózneho systému

I67.7 Mozgová arteritída nezatriedená inde

I67.8 Iné bližšie určené cerebrovaskulárne choroby

I67.9 Bližšie neurčená cerebrovaskulárna choroba

I68 Cievne choroby mozgu pri chorobách zatriedených inde

I68.0 Mozgová amyloidová angiopatia (E85.-)

I68.1 Mozgová arteritída pri infekčných a parazitárnych chorobách

I68.2 Mozgová arteritída pri iných chorobách zatriedených inde

I68.8 Iné cerebrovaskulárne poruchy pri chorobách zatriedených inde

I69 Neskoré následky cievnych mozgových chorôb

I69.0 Neskoré následky subarachnoidálneho krvácania

I69.1 Neskoré následky intracerebrálneho krvácania

I69.2 Neskoré následky neúrazového intrakraniálneho krvácania

I69.3 Neskoré následky mozgového infarktu

I69.4 Neskoré následky porážky neoznačenej ako krvácanie alebo infarkt

I69.8 Neskoré následky iných a bližšie neurčených cerebrovaskulárnych chorôb

I70 Ateroskleróza

I70.0 Ateroskleróza aorty

I70.1 Ateroskleróza renálnej artérie

I70.2 Ateroskleróza končatinových artérií

I70.8 Ateroskleróza iných artérií

I70.9 Generalizovaná a bližšie neurčená ateroskleróza

I71 Vydutina – aneuryzma a rázštepová vydutina aorty – aneurysma dissecans aorty

I71.0 Rázštep aorty (ktorejkoľvek časti)

I71.1 Puknutá aneuryzma hrudníkovej aorty

I71.2 Aneuryzma hrudníkovej aorty bez zmienky o puknutí
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I71.3 Puknutá aneuryzma brušnej aorty

I71.4 Aneuryzma brušnej aorty bez zmienky o puknutí

I71.5 Puknutá aneuryzma torakoabdominálnej aorty

I71.6 Aneuryzma torakoabdominálnej aorty bez zmienky o puknutí

I71.8 Puknutá aneuryzma aorty na bližšie neurčenom mieste

I71.9 Aneuryzma aorty na bližšie neurčenom mieste bez zmienky o puknutí

I72 Iné vydutiny

I72.0 Aneuryzma krčnice

I72.1 Aneuryzma artérie hornej končatiny

I72.2 Aneuryzma obličkovej artérie

I72.3 Aneuryzma bedrovej artérie

I72.4 Aneuryzma artérie dolnej končatiny

I72.8 Aneuryzma iných bližšie určených artérií

I72.9 Aneuryzma na bližšie neurčenom mieste

I73 Iné choroby periférnych ciev

I73.0 Raynaudov syndróm

I73.1 Tromboangitis obliterans (Buerger)

I73.8 Iné bližšie určené periférne cievne choroby

I73.9 Bližšie neurčená periférna cievna choroba

I74 Arteriálna embólia a trombóza

I74.0 Embólia a trombóza brušnej aorty

I74.1 Embólia a trombóza iných a bližšie neurčených častí aorty

I74.2 Embólia a trombóza artérií horných končatín

I74.3 Embólia a trombóza artérií dolných končatín

I74.4 Bližšie neurčená embólia a trombóza artérií končatín

I74.5 Embólia a trombóza bedrovej artérie

I74.8 Embólia a trombóza iných artérií

I74.9 Embólia a trombóza bližšie neurčenej artérie

I77 Iné choroby tepien a tepničiek

I77.0 Získaná artériovenózna fistula

I77.1 Striktúra artérie

I77.2 Ruptúra artérie

I77.3 Arteriálna fibromuskulárna dysplázia

I77.4 Syndróm kompresie arteria coeliaca

I77.5 Nekróza artérie

I77.6 Nešpecifikovaná arteritída

I77.8 Iné bližšie určené choroby artérií a arteriol

I77.9 Bližšie neurčená choroba artérií a arteriol

I78 Choroby vlásočníc

I78.0 Teleangiektasia hereditaria haemorrhagica

I78.1 Nenádorový névus

I78.8 Iné choroby kapilár

I78.9 Bližšie neurčená choroba kapilár
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I79 Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc pri chorobách zatriedených inde

I79.0 Aneuryzma aorty pri chorobách zatriedených inde

I79.1 Aortitída pri chorobách zatriedených inde

I79.2 Periférna angiopatia pri chorobách zatriedených inde

I79.8 Iné poruchy artérií, arteriol a kapilár pri chorobách zatriedených inde

I80 Zápal žíl – phlebitis et thrombophlebitis

I80.0 Flebitída a tromboflebitída povrchových ciev dolných končatín

I80.1 Flebitída a tromboflebitída femorálnej vény

I80.2 Flebitída a tromboflebitída iných hlbokých ciev dolných končatín

I80.3 Bližšie neurčená flebitída a tromboflebitída dolných končatín

I80.8 Flebitída a tromboflebitída na iných miestach

I80.9 Flebitída a tromboflebitída na bližšie neurčenom mieste

I81 Trombóza vrátnice (venae portae)

I82 Iná žilová embólia a trombóza

I82.0 Buddov-Chiariho syndróm

I82.1 Thrombophlebitis migrans

I82.2 Embólia a trombóza dutej žily

I82.3 Embólia a trombóza obličkovej žily

I82.8 Embólia a trombóza iných bližšie určených žíl

I82.9 Embólia a trombóza bližšie neurčenej žily

I83 Kŕčové žily – varixy dolných končatín

I83.0 Varikózne žily dolných končatín s vredom

I83.1 Varikózne žily dolných končatín so zápalom

I83.2 Varikózne žily dolných končatín s vredom a zápalom

I83.9 Varikózne žily dolných končatín bez vredu alebo zápalu

I84 Hemoroidy

I84.0 Vnútorné trombózované hemoroidy

I84.1 Vnútorné hemoroidy s inými komplikáciami

I84.2 Vnútorné hemoroidy bez komplikácie

I84.3 Vonkajšie trombózované hemoroidy

I84.4 Vonkajšie hemoroidy s inými komplikáciami

I84.5 Vonkajšie hemoroidy bez komplikácie

I84.6 Zvyškové hemoroidálne kožné lalôčiky

I84.7 Nešpecifikované trombózované hemoroidy

I84.8 Nešpecifikované hemoroidy s inými komplikáciami

I84.9 Bližšie neurčené hemoroidy bez komplikácie

I85 Kŕčové žily pažeráka – ezofágové varixy

I85.0 Ezofágové varixy s krvácaním

I85.9 Ezofágové varixy bez krvácania

I86 Kŕčové žily v iných lokalizáciách

I86.0 Podjazykové varixy

I86.1 Mieškové varixy

I86.2 Panvové varixy

I86.3 Varixy vulvy

Strana 5250 Zbierka zákonov č. 576/2004 Čiastka 243

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

http://www.zbierka.sk
http://www.iura.sk


I86.4 Žalúdkové varixy

I86.8 Varikózne žily na iných bližšie označených miestach

I87 Iné choroby žíl

I87.0 Postflebitický syndróm

I87.1 Kompresia žily

I87.2 Žilová insuficiencia (chronická), (periférna)

I87.8 Iné bližšie určené choroby žíl

I87.9 Nešpecifikovaná choroba vény

I88 Nešpecifická lymfadenitída

I88.0 Nešpecifická mezenterická lymfadenitída

I88.1 Chronická lymfadenitída okrem mezenterickej

I88.8 Iná nešpecifická lymfadenitída

I88.9 Bližšie neurčená nešpecifická lymfadenitída

I89 Iné neinfekčné choroby lymfatických ciev a uzlín

I89.0 Lymfedém nezatriedený inde

I89.1 Lymfangitída

I89.8 Iné bližšie určené neinfekčné choroby lymfatických ciev a lymfatických uzlín

I89.9 Bližšie neurčená neinfekčná choroba lymfatických ciev a lymfatických uzlín

I95 Hypotenzia

I95.0 Idiopatická hypotenzia

I95.1 Ortostatická hypotenzia

I95.2 Hypotenzia zavinená liekmi

I95.8 Iná hypotenzia

I95.9 Bližšie neurčená hypotenzia

I97 Pozákrokové poruchy obehovej sústavy nezatriedené inde

I97.0 Postkardiotomický syndróm

I97.1 Iné funkčné poruchy po operáciách srdca

I97.2 Syndróm postmastektomického lymfedému

I97.8 Iné pozákrokové poruchy obehovej sústavy nezatriedené inde

I97.9 Bližšie neurčené pozákrokové poruchy obehovej sústavy

I98 Iné choroby obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde

I98.0 Kardiovaskulárny syfilis

I98.1 Srdcovocievne poruchy pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde

I98.2 Pažerákové varixy pri chorobách zatriedených inde

I98.8 Iné bližšie určené poruchy obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde

I99 Iné a nešpecifikované choroby obehovej sústavy

J00 Akútny zápal nosohltana (nasopharyngitis acuta – nádcha)

J01 Akútny zápal prinosových dutín – sinusitis acuta

J01.0 Akútny zápal čeľustnej dutiny

J01.1 Akútny zápal čelovej dutiny

J01.2 Akútny zápal čuchových dutín

J01.3 Akútny zápal klinovej dutiny

J01.4 Akútna pansinusitída

J01.8 Iné akútne zápaly dutín
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J01.9 Nešpecifikovaná akútna sínusitída

J02 Akútny zápal hltana – pharyngitis acuta

J02.0 Streptokokový zápal hltana

J02.8 Akútny zápal hltana vyvolaný inými špecifikovanými organizmami

J02.9 Nešpecifikovaný akútny zápal hltana

J03 Akútny zápal mandlí – tonsillitis acuta

J03.0 Streptokokový zápal mandlí

J03.8 Akútny zápal mandlí vyvolaný inými špecifikovanými organizmami

J03.9 Nešpecifikovaný akútny zápal mandlí

J04 Akútny zápal hrtana a priedušnice – laryngitis et tracheitis acuta

J04.0 Akútny zápal hrtana

J04.1 Akútny zápal priedušnice

J04.2 Akútny zápal hrtana a priedušnice

J05 Akútny obštrukčný zápal hrtana – krup a zápal hrtanovej príklopky – epiglottitis

J05.0 Akútny obštrukčný zápal hrtana (krup)

J05.1 Akútny zápal hrtanovej príklopky

J06 Akútne infekcie horných dýchacích ciest na viacerých a nešpecifikovaných miestach

J06.0 Akútna laryngofaryngitída

J06.8 Iné akútne infekcie horných dýchacích ciest na viacerých miestach

J06.9 Nešpecifikovaná akútna infekcia horných dýchacích ciest

J10 Chrípka vyvolaná identifikovaným vírusom chrípky

J10.0 Chrípka so zápalom pľúc, vírus chrípky identifikovaný

J10.1 Chrípka s inými prejavmi na dýchacích orgánoch, vírus chrípky identifikovaný

J10.8 Chrípka s inými prejavmi, vírus chrípky identifikovaný

J11 Chrípka vyvolaná neidentifikovaným vírusom

J11.0 Chrípka so zápalom pľúc, vírus neidentifikovaný

J11.1 Chrípka s inými prejavmi na dýchacích orgánoch, vírus neidentifikovaný

J11.8 Chrípka s inými prejavmi, vírus neidentifikovaný

J12 Vírusový zápal pľúc nezatriedený inde

J12.0 Adenovírusová pneumónia

J12.1 Pneumónia vyvolaná respiračným syncyciálnym vírusom

J12.2 Pneumónia vyvolaná vírusom parainfluenzy

J12.8 Iná vírusová pneumónia

J12.9 Bližšie neurčená vírusová pneumónia

J13 Zápal pľúc vyvolaný Streptococcus pneumoniae

J14 Zápal pľúc vyvolaný Haemophilus influenzae

J15 Bakteriálny zápal pľúc nezatriedený inde

J15.0 Pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumoniae

J15.1 Pneumónia vyvolaná Pseudomonas

J15.2 Pneumónia vyvolaná Staphylococcus

J15.3 Pneumónia vyvolaná Streptococcus, skupina B

J15.4 Pneumónia vyvolaná inými streptokokmi

J15.5 Pneumónia vyvolaná Escherichia coli

J15.6 Pneumónia vyvolaná inými aeróbnymi gramnegatívnymi baktériami
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J15.7 Pneumónia vyvolaná Mycoplasma pneumoniae

J15.8 Iná bakteriálna pneumónia

J15.9 Nešpecifikovaná bakteriálna pneumónia

J16 Zápal pľúc vyvolaný inými mikroorganizmami, nezatriedený inde

J16.0 Chlamýdiová pneumónia

J16.8 Pneumónia vyvolaná inými bližšie určenými infekčnými organizmami

J17 Zápal pľúc pri chorobách zatriedených inde

J17.0 Pneumónia pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde

J17.1 Pneumónia pri vírusových chorobách zatriedených inde

J17.2 Pneumónia pri mykózach zatriedených inde

J17.3 Pneumónia pri parazitárnych chorobách zatriedených inde

J17.8 Pneumónia pri iných chorobách zatriedených inde

J18 Zápal pľúc vyvolaný nešpecifikovaným mikroorganizmom

J18.0 Bližšie neurčená pneumónia

J18.1 Bližšie neurčená laloková pneumónia

J18.2 Bližšie neurčená hypostatická pneumónia

J18.8 Iná pneumónia, zárodok neurčený

J18.9 Bližšie neurčená pneumónia

J20 Akútny zápal priedušiek – bronchitis acuta

J20.0 Akútna bronchitída vyvolaná Mycoplasma pneumoniae

J20.1 Akútna bronchitída vyvolaná Haemophilus influenzae

J20.2 Akútna bronchitída vyvolaná streptokokmi

J20.3 Akútna bronchitída vyvolaná vírusom Coxsackie

J20.4 Akútna bronchitída vyvolaná vírusom parainfluenzy

J20.5 Akútna bronchitída vyvolaná respiračným syncyciálnym vírusom

J20.6 Akútna bronchitída vyvolaná rinovírusom

J20.7 Akútna bronchitída vyvolaná echovírusom

J20.8 Akútna bronchitída vyvolaná inými špecifikovanými organizmami

J20.9 Bližšie neurčená akútna bronchitída

J21 Akútny zápal priedušničiek – bronchiolitis acuta

J21.0 Akútna bronchiolitída vyvolaná respiračným syncyciálnym vírusom

J21.8 Akútna bronchiolitída vyvolaná inými špecifikovanými organizmami

J21.9 Bližšie neurčená akútna bronchiolitída

J22 Nešpecifikovaná akútna infekcia dolných dýchacích ciest

J30 Vazomotorická a alergická nádcha (rinitída)

J30.0 Vazomotorická rinitída

J30.1 Alergická rinitída zavinená peľom

J30.2 Iná sezónna alergická rinitída

J30.3 Iná alergická rinitída

J30.4 Bližšie neurčená alergická rinitída

J31 Chronický zápal nosa, nosohltana a hltana – rhinitis, nasopharyngitis et pharyngitis chro-
nica

J31.0 Zdĺhavá rinitída

J31.1 Zdĺhavá nazofaryngitída

J31.2 Zdĺhavá faryngitída
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J32 Chronický zápal prinosových dutín – sinusitis

J32.0 Zdĺhavý zápal čeľustnej dutiny

J32.1 Zdĺhavý zápal čelovej dutiny

J32.2 Zdĺhavý zápal čuchových dutín

J32.3 Zdĺhavý zápal klinovej dutiny

J32.4 Zdĺhavá pansínusitída

J32.8 Iná zdĺhavá sínusitída

J32.9 Nešpecifikovaná zdĺhavá sínusitída

J33 Nosový polyp

J33.0 Polyp nosovej dutiny

J33.1 Polypoidná degenerácia prinosovej dutiny

J33.8 Iný polyp prinosovej dutiny

J33.9 Nešpecifikovaný nosový polyp

J34 Iné choroby nosa a prinosových dutín

J34.0 Absces, furunkul alebo karbunkul nosa

J34.1 Cysta a mykokéla prinosovej dutiny

J34.2 Vybočenie nosovej priehradky

J34.3 Hypertrofia nosových mušlí

J34.8 Iné špecifikované choroby nosa a nosových dutín

J35 Chronické choroby mandlí a adenoidného tkaniva

J35.0 Zdĺhavý zápal mandlí

J35.1 Hypertrofia mandlí

J35.2 Hypertrofia adenoidného tkaniva

J35.3 Hypertrofia mandlí s hypertrofiou adenoidného tkaniva

J35.8 Iné zdĺhavé choroby mandlí a adenoidného tkaniva

J35.9 Bližšie neurčená choroba mandlí a adenoidného tkaniva NS

J36 Peritonzilárny absces

J37 Chronická laryngitída a laryngotracheitída

J37.0 Zdĺhavá laryngitída

J37.1 Zdĺhavá laryngotracheitída

J38 Choroby hlasiviek a hrtana nezatriedené inde

J38.0 Paralýza hlasiviek a hrtana

J38.1 Polyp hlasivky a hrtana

J38.2 Uzlíky hlasiviek

J38.3 Iné choroby hlasiviek

J38.4 Edém hrtana

J38.5 Spazmus hrtana

J38.6 Stenóza hrtana

J38.7 Iné choroby hrtana

J39 Iné choroby horných dýchacích ciest

J39.0 Retrofaryngeálny a parafaryngeálny absces

J39.1 Iný absces hrtana

J39.2 Iné choroby hltana

J39.3 Hypersenzitívna reakcia horných dýchacích ciest, lokalizácia neurčená
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J39.8 Iné špecifikované choroby horných dýchacích ciest

J39.9 Nešpecifikovaná choroba horných dýchacích ciest

J40 Bronchitída neurčená ako akútna alebo chronická

J41 Jednoduchá a mukopurulentná chronická bronchitída

J41.0 Jednoduchá zdĺhavá bronchitída

J41.1 Mukopurulentná zdĺhavá bronchitída

J41.8 Zmiešaná jednoduchá a mukopurulentná zdĺhavá bronchitída

J42 Nešpecifikovaná chronická bronchitída

J43 Emfyzém pľúc – rozdutie pľúc

J43.0 MacLeodov syndróm

J43.1 Panlobulárny emfyzém

J43.2 Centrilobulárny emfyzém

J43.8 Iný emfyzém

J43.9 Bližšie neurčený emfyzém

J44 Iná zdĺhavá obštrukčná pľúcna choroba

J44.0 Zdĺhavá obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest

J44.1 Nešpecifikovaná zdĺhavá obštrukčná choroba pľúc s akútnou exacerbáciou

J44.8 Iná špecifikovaná zdĺhavá choroba pľúc

J44.9 Nešpecifikovaná zdĺhavá obštrukčná choroba pľúc

J45 Astma – záduch

J45.0 Prevažne alergická astma

J45.1 Nealergická astma

J45.8 Zmiešaná astma

J45.9 Nešpecifikovaná astma

J46 Status asthmaticus – záduchový stav

J47 Bronchiektázie – rozšírenie priedušiek

J60 Pneumokonióza baníkov uhoľných baní

J61 Pneumokonióza zapríčinená azbestom a inými nerastnými vláknami

J62 Silikóza

J62.0 Pneumokonióza zapríčinená prachom mastenca

J62.8 Pneumokonióza zapríčinená iným kremičitým prachom

J63 Pneumokonióza zapríčinená inými anorganickými prachmi

J63.0 Aluminóza (pľúc)

J63.1 Fibróza (pľúc) z bauxitu

J63.2 Berylióza

J63.3 Fibróza (pľúc) z grafitu

J63.4 Sideróza

J63.5 Stannóza

J63.8 Pneumokonióza zavinená inými špecifikovanými anorganickými prachmi

J64 Nešpecifikovaná pneumokonióza

J65 Pneumokonióza združená s tuberkulózou

J66 Choroby dýchacích ciest zapríčinené špecifickým organickým prachom

J66.0 Bysinóza

J66.1 Choroba spracovateľov ľanu
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J66.2 Kanabinóza (choroba spracovateľov konopí)

J66.8 Choroba dýchacích ciest zavinená inými špecifickými organickými prachmi

J67 Exogénna alergická alveolitída zapríčinená organickým prachom

J67.0 Farmárske pľúca

J67.1 Bagasóza

J67.2 Pľúca chovateľov vtákov

J67.3 Suberóza

J67.4 Sladovnícke pľúca

J67.5 Pľúca pestovateľov húb

J67.6 Pľúca lúpačov javorovej kôry

J67.7 Pľúcna choroba zavinená ventilačnými a zvlhčovacími zariadeniami

J67.8 Hypersenzitívna pneumonitída zavinená inými organickými prachmi

J67.9 Hypersenzitívna pneumonitída zavinená nešpecifikovaným organickým prachom

J68 Choroby dýchacej sústavy zapríčinené vdychovaním chemikálií, plynov, dymov a výparov

J68.0 Bronchitída a pneumonitída zavinená chemikáliami, plynmi, dymami a výparmi

J68.1 Akútny pľúcny edém zavinený chemikáliami, plynmi, dymami a výparmi

J68.2 Zápal horných dýchacích ciest zavinený chemikáliami, plynmi, dymami a výparmi nezatriedený
inde

J68.3 Iné akútne a subakútne choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami, plynmi, dymami a vý-
parmi

J68.4 Zdĺhavé choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami, plynmi, dymami a výparmi

J68.8 Iné choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami, plynmi, dymami a výparmi

J68.9 Nešpecifikované choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami, plynmi, dymami a výparmi

J69 Pneumonitída vyvolaná tuhými látkami alebo tekutinami

J69.0 Pneumonitída vyvolaná vdýchnutím potravy a dáveniny

J69.1 Pneumonitída vyvolaná olejmi a esenciami

J69.8 Pneumonitída vyvolaná inými tuhými látkami a tekutinami

J70 Choroby dýchacích ciest zapríčinené inými vonkajšími činiteľmi

J70.0 Akútne pľúcne prejavy vyvolané žiarením

J70.1 Chronické a iné pľúcne prejavy vyvolané žiarením

J70.2 Akútne liekové poruchy interstícia pľúc

J70.3 Chronické liekové poruchy interstícia pľúc

J70.4 Nešpecifikovaná lieková porucha interstícia pľúc

J70.8 Choroby dýchacích ciest vyvolané inými špecifikovanými vonkajšími činiteľmi

J70.9 Choroby dýchacích ciest vyvolané nešpecifikovaným vonkajším činiteľom

J80 Syndróm respiračnej tvŕdze dospelých

J81 Pľúcny opuch – oedema pulmonum

J82 Pľúcna eozinofília nezatriedená inde

J84 Iné choroby interstícia pľúc

J84.0 Alveolárne a perialveolárne choroby

J84.1 Iné intersticiálne pľúcne choroby s fibrózou

J84.8 Iné špecifikované choroby interstícia pľúc

J84.9 Nešpecifikovaná choroba interstícia pľúc

J85 Absces pľúc a medzipľúcia

J85.0 Gangréna a nekróza pľúc
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J85.1 Absces pľúc s pneumóniou

J85.2 Absces pľúc bez pneumónie

J85.3 Absces mediastína

J86 Pyotorax

J86.0 Pyotorax s fistulou

J86.9 Pyotorax bez fistuly

J90 Pohrudnicový výpotok nezatriedený inde

J91 Pohrudnicový výpotok pri chorobách zatriedených inde

J92 Pleurálne zrasty a iné produktívne afekcie

J92.0 Pleurálny zrast s prítomnosťou azbestu

J92.9 Pleurálny zrast bez azbestu

J93 Pneumotorax

J93.0 Spontánny tlakový pneumotorax

J93.1 Iný spontánny pneumotorax

J93.8 Iný pneumotorax

J93.9 Nešpecifikovaný pneumotorax

J94 Iné choroby pohrudnice

J94.0 Chylózny výpotok

J94.1 Fibrotorax

J94.2 Hemotorax

J94.8 Iné špecifikované choroby pleury

J94.9 Nešpecifikovaná choroba pleury

J95 Pozákrokové respiračné ochorenia nezatriedené inde

J95.0 Malfunkcia tracheostómie

J95.1 Akútna pľúcna nedostatočnosť po hrudníkovom chirurgickom výkone

J95.2 Akútna pľúcna nedostatočnosť po mimohrudníkovom chirurgickom výkone a procedúre

J95.3 Chronická pľúcna nedostatočnosť po chirurgickom výkone

J95.4 Mendelsonov syndróm

J95.5 Pozákroková subglotická stenóza

J95.8 Iné pozákrokové dýchacie poruchy

J95.9 Nešpecifikovaná pozákroková dýchacia porucha

J96 Respiračné zlyhanie nezatriedené inde

J96.0 Akútne respiračné zlyhanie

J96.1 Chronické respiračné zlyhanie

J96.9 Nešpecifikované respiračné zlyhanie

J98 Iné choroby dýchacej sústavy

J98.0 Choroby priedušiek nezatriedené inde

J98.1 Pľúcny kolaps

J98.2 Intersticiálny emfyzém

J98.3 Kompenzačný emfyzém

J98.4 Iné poruchy pľúc

J98.5 Choroby medzipľúcia nezatriedené inde

J98.6 Poruchy bránice

J98.8 Iné špecifikované poruchy dýchacej sústavy
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J98.9 Nešpecifikovaná porucha dýchacej sústavy

J99 Choroby dýchacej sústavy pri chorobách zatriedených inde

J99.0 Reumatoidná choroba pľúc (M05.1)

J99.1 Choroby dýchacej sústavy pri iných difúznych chorobách spojivového tkaniva zatriedených inde

J99.8 Choroby dýchacej sústavy pri iných chorobách zatriedených inde

K00 Poruchy vývinu a erupcie zubov

K00.0 Anodoncia

K00.1 Nadpočetné zuby

K00.2 Abnormality veľkosti a tvaru zubov

K00.3 Škvrnité zuby

K00.4 Poruchy tvorby zubov

K00.5 Dedičné poruchy v zubnej štruktúre nezatriedené inde

K00.6 Poruchy zubnej erupcie

K00.7 Syndróm rastu chrupu

K00.8 Iné poruchy zubného vývinu

K00.9 Nešpecifikovaná porucha zubného vývinu

K01 Retencia a impaktovanie zubov

K01.0 Neprerezané zuby

K01.1 Zaklinený zub

K02 Zubný kaz – karies

K02.0 Kaz ohraničený na sklovinu

K02.1 Kaz dentínu

K02.2 Kaz cementu

K02.3 Zastavený zubný kaz

K02.4 Ondoklázia

K02.8 Iný zubný kaz

K02.9 Nešpecifikovaný zubný kaz

K03 Iné choroby tvrdých tkanív zubov

K03.0 Nadmerné obrusovanie zubov

K03.1 Abrázia zubov

K03.2 Erózia zubov

K03.3 Patologická resorpcia zubov

K03.4 Hypercementóza

K03.5 Ankylóza zubov

K03.6 Usadeniny (povlaky) na zuboch

K03.7 Posterupčné farebné zmeny tvrdých zubných tkanív

K03.8 Iné bližšie určené choroby tvrdých tkanív zubov

K03.9 Bližšie neurčené choroby tvrdých tkanív zubov

K04 Choroby zubnej pulpy a periapikálnych tkanív

K04.0 Pulpitis – zápal zubnej drene

K04.1 Nekróza zubnej drene

K04.2 Degenerácia zubnej drene

K04.3 Abnormálna tvorba tvrdého tkaniva v zubnej dreni

K04.4 Akútna apikálna periodontitída dreňového pôvodu
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K04.5 Chronická apikálna periodontitída

K04.6 Periapikálny absces so sínusom

K04.7 Periapikálny absces bez sínusu

K04.8 Radikulárna cysta

K04.9 Iné a bližšie neurčené choroby zubnej drene a periapikálnych tkanív

K05 Zápaly ďasien – gingivitídy – a periodontálne choroby

K05.0 Akútny zápal ďasien

K05.1 Chronický zápal ďasien – gingivitis chronica

K05.2 Akútna periodontitída (parodontitída)

K05.3 Chronická periodontitída (parodontitída)

K05.4 Parodontóza

K05.5 Iné choroby parodontu

K05.6 Bližšie neurčená choroba parodontu

K06 Iné choroby ďasien a bezzubého alveolárneho hrebeňa

K06.0 Atrofia ďasna

K06.1 Hypertrofia ďasna

K06.2 Poškodenie ďasien a bezzubého alveolárneho hrebeňa spojené s traumou

K06.8 Iné bližšie určené choroby ďasien a bezzubého alveolárneho hrebeňa

K06.9 Bližšie neurčené choroby ďasna a bezzubého alveolárneho hrebeňa

K07 Dentofaciálne anomálie (vrátane chýb zhryzu)

K07.0 Dôležitejšie anomálie veľkosti čeľustí

K07.1 Anomálie polohy čeľustí oproti lebkovej spodine

K07.2 Anomálie vzájomnej polohy zubných oblúkov

K07.3 Anomálie postavenia zubov

K07.4 Bližšie neurčený chybný zhryz

K07.5 Dentofaciálne funkčné abnormality

K07.6 Poruchy temporomandibulárneho kĺbu

K07.8 Iné dentofaciálne anomálie

K07.9 Bližšie neurčená dentofaciálna anomália

K08 Iné choroby zubov a podporných štruktúr

K08.0 Exfoliácia zubov zapríčinená systémovými chorobami

K08.1 Strata zubov zapríčinená úrazom, extrakciou alebo lokálnymi chorobami parodontu

K08.2 Atrofia bezzubého alveolárneho hrebeňa

K08.3 Retinovaný zubný koreň (radix relicta)

K08.8 Iné bližšie určené choroby zubov a podporných štruktúr

K08.9 Bližšie neurčená choroba zubov a podporných štruktúr

K09 Cysty v oblasti úst nezatriedené inde

K09.0 Vývinové odontogénne cysty

K09.1 Vývinové (neodontogénne) cysty v oblasti úst

K09.2 Iné čeľustné cysty

K09.8 Iné cysty v oblasti úst nezatriedené inde

K09.9 Bližšie neurčená cysta v oblasti úst

K10 Iné choroby čeľustí

K10.0 Vývinové choroby čeľustí
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K10.1 Centrálny obrovskobunkový granulóm

K10.2 Zápalové choroby čeľustí

K10.3 Alveolitída čeľustí (zápal zubných ložísk)

K10.8 Iné bližšie určené choroby čeľustí

K10.9 Bližšie neurčená choroba čeľustí

K11 Choroby slinných žliaz

K11.0 Atrofia slinnej žľazy

K11.1 Hypertrofia slinnej žľazy

K11.2 Sialoadenitída

K11.3 Absces slinnej žľazy

K11.4 Fistula slinnej žľazy

K11.5 Sialolitiáza

K11.6 Mukokéla slinnej žľazy

K11.7 Poruchy sekrécie slín

K11.8 Iné choroby slinných žliaz

K11.9 Bližšie neurčená choroba slinnej žľazy

K12 Zápal ústnej sliznice – stomatitis – a príbuzné ochorenia

K12.0 Recidivujúce ústne afty

K12.1 Iné formy stomatitídy

K12.2 Celulitída a absces úst

K13 Iné choroby pery a ústnej sliznice

K13.0 Choroby pier

K13.1 Hryzenie líca a pery

K13.2 Leukoplakia a iné choroby ústneho epitelu vrátane jazyka

K13.3 Vlasatá leukoplakia

K13.4 Granulóm a granulómu podobné lézie ústnej sliznice

K13.5 Ústna podsliznicová fibróza

K13.6 Iritačná hyperplázia ústnej sliznice

K13.7 Iné a bližšie neurčené lézie ústnej sliznice

K14 Choroby jazyka

K14.0 Glositída (zápal jazyka)

K14.1 Mapovitý jazyk

K14.2 Glossitis rhomboidea mediana

K14.3 Hypertrofia jazykových papíl

K14.4 Atrofia jazykových papíl

K14.5 Skrkvaný jazyk

K14.6 Glossodynia – bolesť jazyka

K14.8 Iné choroby jazyka

K14.9 Bližšie neurčená choroba jazyka

K20 Zápal pažeráka – ezofagitída

K21 Gastroezofágová refluxová choroba

K21.0 Choroba gastroezofágového refluxu s ezofagitídou

K21.9 Choroba gastroezofágového refluxu bez ezofagitídy
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K22 Iné choroby pažeráka

K22.0 Achalázia kardie

K22.1 Vred pažeráka

K22.2 Obštrukcia (zátvor) pažeráka

K22.3 Prederavenie pažeráka

K22.4 Dyskinéza pažeráka

K22.5 Získaný divertikul pažeráka

K22.6 Gastroezofágový laceračno-hemoragický syndróm

K22.8 Iné bližšie určené choroby pažeráka

K22.9 Bližšie neurčená choroba pažeráka

K23 Choroby pažeráka pri chorobách zatriedených inde

K23.0 Tuberkulózna ezofagitída (A18.8)

K23.1 Megaezofág pri Chagasovej chorobe (B57.3)

K23.8 Choroby pažeráka pri druhých chorobách zatriedených inde

K25 Žalúdkový vred – ulcus ventriculi

K26 Dvanástnikový vred – ulcus duodeni

K27 Peptický vred nešpecifikovanej lokalizácie

K28 Gastrojejunálny vred

K29 Gastritída a duodenitída

K29.0 Akútna hemoragická gastritída

K29.1 Iná akútna gastritída

K29.2 Alkoholická gastritída

K29.3 Chronická povrchová gastritída

K29.4 Chronická atrofická gastritída

K29.5 Chronická gastritída NS

K29.6 Iné gastritídy

K29.7 Nešpecifikovaná gastritída

K29.8 Duodenitída

K29.9 Nešpecifikovaná gastroduodenitída

K30 Dyspepsia

K31 Iné choroby žalúdka a dvanástnika

K31.0 Akútne rozšírenie (dilatácia) žalúdka

K31.1 Hypertrofická pylorická stenóza dospelých

K31.2 Klepsydrovitá striktúra a stenóza žalúdka (tvar presýpacích hodín)

K31.3 Pylorospazmus nezatriedený inde

K31.4 Žalúdkový divertikul

K31.5 Obštrukcia (zátvor) dvanástnika

K31.6 Fistula žalúdka a dvanástnika

K31.8 Iné bližšie určené choroby žalúdka a dvanástnika

K31.9 Bližšie neurčená choroba žalúdka a dvanástnika

K35 Akútny zápal červovitého prívesku – appendicitis acuta

K35.0 Akútna apendicitída s difúznou peritonitídou

K35.1 Akútna apendicitída s peritoneálnym abscesom

K35.9 Nešpecifikovaná akútna apendicitída
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K36 Iné zápaly červovitého prívesku

K37 Nešpecifikovaný zápal červovitého prívesku

K38 Iné choroby červovitého prívesku

K38.0 Hyperplázia červovitého prívesku

K38.1 Apendikálne konkrementy

K38.2 Divertikul červovitého prívesku

K38.3 Fistula červovitého prívesku

K38.8 Iné bližšie určené choroby červovitého prívesku

K38.9 Nešpecifikovaná choroba červovitého prívesku

K40 Slabinová prietrž – hernia inguinalis

K40.0 Obojstranná slabinová prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez gangrény

K40.1 Obojstranná slabinová prietrž s gangrénou

K40.2 Obojstranná slabinová prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény

K40.3 Jednostranná alebo nešpecifikovaná slabinová prietrž s obštrukciou (zátvorom)

K40.4 Jednostranná alebo nešpecifikovaná slabinová prietrž s gangrénou

K40.9 Jednostranná alebo nešpecifikovaná slabinová prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény

K41 Stehnová prietrž – hernia femoralis

K41.0 Obojstranná stehnová prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez gangrény

K41.1 Obojstranná stehnová prietrž s gangrénou

K41.2 Obojstranná stehnová prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény

K41.3 Jednostranná alebo nešpecifikovaná stehnová prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez gangrény

K41.4 Jednostranná alebo nešpecifikovaná stehnová prietrž s gangrénou

K41.9 Jednostranná alebo nešpecifikovaná stehnová prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény

K42 Pupková prietrž – hernia umbilicalis

K42.0 Pupková prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez gangrény

K42.1 Pupková prietrž s gangrénou

K42.9 Pupková prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény

K43 Brušná prietrž – hernia ventralis

K43.0 Brušná prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez gangrény

K43.1 Brušná prietrž s gangrénou

K43.9 Brušná prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény

K44 Bránicová prietrž – hernia diaphragmatica

K44.0 Bránicová prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez gangrény

K44.1 Bránicová prietrž s gangrénou

K44.9 Bránicová prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény

K45 Iné brušné prietrže

K45.0 Iné bližšie určené abdominálne prietrže s obštrukciou bez gangrény

K45.1 Iná bližšie určená abdominálna prietrž s gangrénou

K45.8 Iná bližšie určená abdominálna prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény

K46 Nešpecifikovaná brušná prietrž

K46.0 Nešpecifikovaná abdominálna prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez gangrény

K46.1 Nešpecifikovaná abdominálna prietrž s gangrénou

K46.9 Nešpecifikovaná abdominálna prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény
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K50 Crohnova choroba (enteritis regionalis)

K50.0 Crohnova choroba tenkého čreva

K50.1 Crohnova choroba hrubého čreva

K50.8 Iná Crohnova choroba

K50.9 Nešpecifikovaná Crohnova choroba

K51 Ulcerózna kolitída

K51.0 Ulcerózna (chronická) enterokolitída

K51.1 Ulcerózna (chronická) ileokolitída

K51.2 Ulcerózna (chronická) proktitída

K51.3 Ulcerózna (chronická) rektosigmoiditída

K51.4 Pseudopolypóza hrubého čreva

K51.5 Mukózna proktokolitída

K51.8 Iná ulcerózna kolitída

K51.9 Nešpecifikovaná ulcerózna kolitída

K52 Iná neinfekčná gastroenteritída a kolitída

K52.0 Gastroenteritída a kolitída vyvolaná radiáciou

K52.1 Toxická gastroenteritída a kolitída

K52.2 Alergická a potravinová gastroenteritída a kolitída

K52.8 Iná bližšie určená neinfekčná gastroenteritída a kolitída

K52.9 Nešpecifikovaná neinfekčná gastroenteritída a kolitída

K55 Vaskulárne poruchy čreva

K55.0 Akútne vaskulárne poruchy čreva

K55.1 Chronické vaskulárne poruchy čreva

K55.2 Angiodysplázia hrubého čreva

K55.8 Iné vaskulárne poruchy čriev

K55.9 Nešpecifikovaná vaskulárna porucha čreva

K56 Paralytický ileus a črevná obštrukcia (zátvor) bez prietrže

K56.0 Paralytický ileus

K56.1 Zapošvenie – intususcepcia

K56.2 Zákrutok – volvulus

K56.3 Ileus vyvolaný žlčovým kameňom

K56.4 Iné zapchatie čreva

K56.5 Črevné adhézie (zrasty) s obštrukciou (zátvorom)

K56.6 Iný nešpecifikovaný črevný zátvor

K56.7 Nešpecifikovaný ileus

K57 Divertikulová choroba čreva

K57.0 Divertikulová choroba tenkého čreva s perforáciou a abscesom

K57.1 Divertikulová choroba tenkého čreva bez perforácie alebo abscesu

K57.2 Divertikulová choroba hrubého čreva s perforáciou a abscesom

K57.3 Divertikulová choroba tenkého čreva bez perforácie alebo abscesu

K57.4 Divertikulová choroba tenkého a hrubého čreva s peritonitídou

K57.5 Divertikulová choroba tenkého a hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu

K57.8 Divertikulová choroba čreva s perforáciou a abscesom bez špecifikácie

K57.9 Divertikulová choroba čreva bez perforácie alebo abscesu bez špecifikácie (alebo časť špecifiko-
vaná)
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K58 Syndróm dráždivého čreva

K58.0 Syndróm dráždivého čreva s hnačkou

K58.9 Syndróm dráždivého čreva bez hnačky

K59 Iné funkčné črevné poruchy

K59.0 Zapečenie – obstipácia

K59.1 Funkčná hnačka

K59.2 Neurogénne črevo nezatriedené inde

K59.3 Megakólon nezatriedený inde

K59.4 Análny spazmus

K59.8 Iné bližšie určené črevné funkčné poruchy

K59.9 Bližšie neurčená funkčná črevná porucha

K60 Fisúra – trhlina a fistula – píšťala análnej a rektálnej oblasti

K60.0 Akútna análna trhlina

K60.1 Chronická análna trhlina

K60.2 Nešpecifikovaná análna trhlina

K60.3 Análna fistula

K60.4 Rektálna fistula

K60.5 Anorektálna fistula

K61 Absces análnej a rektálnej oblasti

K61.0 Análny absces

K61.1 Rektálny absces

K61.2 Anorektálny absces

K61.3 Ischiorektálny absces

K61.4 Vnútrosfinkterový absces

K62 Iné choroby anusu a konečníka

K62.0 Análny polyp

K62.1 Rektálny polyp

K62.2 Análny prolaps

K62.3 Rektálny prolaps

K62.4 Stenóza anusu a rekta

K62.5 Krvácanie z anusu a konečníka

K62.6 Vred anusu a konečníka

K62.7 Radiačná proktitída

K62.8 Iné bližšie určené choroby anusu a konečníka

K62.9 Bližšie neurčená choroba anusu a konečníka

K63 Iné choroby čreva

K63.0 Absces čreva

K63.1 Perforácia čreva (neúrazová)

K63.2 Fistula čreva

K63.3 Vred čreva

K63.4 Enteroptóza

K63.8 Iné bližšie určené choroby čreva

K63.9 Bližšie neurčená choroba čreva
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K65 Zápal pobrušnice – peritonitis

K65.0 Akútna peritonitída

K65.8 Iné peritonitídy

K65.9 Nešpecifikovaná peritonitída

K66 Iné poruchy pobrušnice

K66.0 Pobrušnicové zrasty

K66.1 Hemoperitoneum

K66.8 Iné bližšie určené poruchy pobrušnice

K66.9 Bližšie neurčená porucha pobrušnice

K67 Choroby pobrušnice pri infekčných chorobách zatriedených inde

K67.0 Chlamýdiová peritonitída (A74.8)

K67.1 Gonokoková peritonitída (A54.8)

K67.2 Syfilitická peritonitída (A52.7)

K67.3 Tuberkulózna peritonitída (A18.3)

K67.8 Iné poruchy peritonea pri infekčných chorobách zatriedených inde

K70 Alkoholická choroba pečene

K70.0 Alkoholická tuková pečeň

K70.1 Alkoholická hepatitída

K70.2 Alkoholická fibróza a skleróza pečene

K70.3 Alkoholická cirhóza pečene

K70.4 Alkoholické zlyhanie pečene

K70.9 Nešpecifikovaná alkoholická choroba pečene

K71 Toxická choroba pečene

K71.0 Toxická choroba pečene s cholestázou

K71.1 Toxická choroba pečene s pečeňovou nekrózou

K71.2 Toxická choroba pečene s akútnou hepatitídou

K71.3 Toxická choroba pečene s chronickou perzistujúcou hepatitídou

K71.4 Toxická choroba s chronickou lobulárnou hepatitídou

K71.5 Toxická choroba pečene s chronickou aktívnou hepatitídou

K71.6 Toxická choroba pečene s hepatitídou nezatriedená inde

K71.7 Toxická choroba pečene s fibrózou a cirhózou pečene

K71.8 Toxická choroba pečene s inými poruchami pečene

K71.9 Nešpecifikovaná toxická choroba pečene

K72 Pečeňové zlyhanie nezatriedené inde

K72.0 Akútne a subakútne pečeňové zlyhanie

K72.1 Zdĺhavé pečeňové zlyhanie

K72.9 Nešpecifikované pečeňové zlyhanie

K73 Chronická hepatitída nezatriedená inde

K73.0 Zdĺhavá perzistujúca hepatitída nezatriedená inde

K73.1 Zdĺhavá lobulárna hepatitída nezatriedená inde

K73.2 Zdĺhavá aktívna hepatitída nezatriedená inde

K73.8 Iná zdĺhavá hepatitída nezatriedená inde

K73.9 Nešpecifikovaná chronická hepatitída
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K74 Fibróza a cirhóza pečene

K74.0 Fibróza pečene

K74.1 Skleróza pečene

K74.2 Fibróza pečene so sklerózou pečene

K74.3 Primárna biliárna cirhóza

K74.4 Sekundárna biliárna cirhóza

K74.5 Nešpecifikovaná biliárna cirhóza

K74.6 Iná nešpecifikovaná cirhóza pečene

K75 Iné zápalové choroby pečene

K75.0 Absces pečene

K75.1 Flebitída vrátnice (v. portae)

K75.2 Nešpecifická reaktívna hepatitída

K75.3 Granulomatózna hepatitída nezatriedená inde

K75.8 Iné bližšie určené zápalové choroby pečene

K75.9 Nešpecifikovaná zápalová choroba pečene

K76 Iné choroby pečene

K76.0 Stukovatenie pečene nezatriedené inde

K76.1 Chronické pasívne prekrvenie (kongescia) pečene

K76.2 Centrálna hemoragická nekróza pečene

K76.3 Infarkt pečene

K76.4 Peliosis hepatis

K76.5 Venookluzívna choroba pečene

K76.6 Portálna hypertenzia

K76.7 Hepatorenálny syndróm

K76.8 Iné bližšie určené choroby pečene

K76.9 Bližšie neurčená choroba pečene

K77 Choroby pečene pri chorobách zatriedených inde

K77.0 Pečeňové choroby pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde

K77.8 Pečeňové poruchy pri iných chorobách zatriedených inde

K80 Žlčové kamene – cholelithiasis

K80.0 Kameň žlčníka s akútnou cholecystitídou

K80.1 Kameň žlčníka s inou cholecystitídou

K80.2 Kameň žlčníka bez cholecystitídy

K80.3 Kameň žlčového vývodu s cholangitídou

K80.4 Kameň žlčového vývodu s cholangitídou a cholecystitídou

K80.5 Kameň žlčového vývodu bez cholangitídy alebo cholecystitídy

K80.8 Iná cholelitiáza

K81 Zápal žlčníka – cholecystitis

K81.0 Akútna cholecystitída

K81.1 Chronická cholecystitída

K81.8 Iná cholecystitída

K81.9 Nešpecifikovaná cholecystitída

K82 Iné choroby žlčníka

K82.0 Obštrukcia žlčníka
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K82.1 Hydrops žlčníka

K82.2 Perforácia žlčníka

K82.3 Fistula žlčníka

K82.4 Cholesterolóza žlčníka

K82.8 Iné bližšie určené choroby žlčníka

K82.9 Bližšie neurčená choroba žlčníka

K83 Iné choroby žlčových ciest

K83.0 Cholangitída – zápal žlčových vývodov

K83.1 Obštrukcia (zátvor) žlčových ciest

K83.2 Perforácia žlčového vývodu

K83.3 Fistula žlčovodu

K83.4 Spazmus Oddiho zvierača

K83.5 Žlčová cysta

K83.8 Iné bližšie určené choroby žlčových ciest

K83.9 Bližšie neurčená choroba žlčových ciest

K85 Akútny zápal podžalúdkovej žľazy – pancreatitis acuta

K86 Iné choroby podžalúdkovej žľazy

K86.0 Chronická pankreatitída vyvolaná alkoholom

K86.1 Iná chronická pankreatitída

K86.2 Cysta pankreasu

K86.3 Pseudocysta pankreasu

K86.8 Iné bližšie určené choroby podžalúdkovej žľazy

K86.9 Bližšie neurčená choroba podžalúdkovej žľazy

K87 Choroby žlčníka, žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy pri chorobách zatriedených inde

K87.0 Choroby žlčníka a žlčových ciest pri chorobách zatriedených inde

K87.1 Choroby pankreasu pri chorobách zatriedených inde

K90 Črevná malabsorpcia

K90.0 Celiakia

K90.1 Tropická sprue

K90.2 Syndróm slepej slučky nezatriedený inde

K90.3 Pankreatická steatorea

K90.4 Malabsorpcia zapríčinená neznášanlivosťou nezatriedená inde

K90.8 Iná črevná malabsorpcia

K90.9 Bližšie neurčená črevná malabsorpcia

K91 Pozákrokové ochorenia tráviacej sústavy nezatriedené inde

K91.0 Dávenie po gastrointestinálnej operácii

K91.1 Syndrómy po operácii žalúdka

K91.2 Pooperačná malabsorpcia nezatriedená inde

K91.3 Pooperačná črevná nepriechodnosť

K91.4 Porucha funkcie kolostomie a enterostomie

K91.5 Postcholecystektomický syndróm

K91.8 Iné pozákrokové poruchy tráviacej sústavy nezatriedené inde

K91.9 Bližšie neurčená pozákroková porucha tráviacej sústavy

Čiastka 243 Zbierka zákonov č. 576/2004 Strana 5267

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

http://www.zbierka.sk
http://www.iura.sk


K92 Iné choroby tráviacej sústavy

K92.0 Hemateméza

K92.1 Meléna

K92.2 Bližšie neurčené gastrointestinálne krvácanie

K92.8 Iné bližšie určené choroby tráviacej sústavy

K92.9 Bližšie neurčená choroba tráviacej sústavy

K93 Choroby iných tráviacich orgánov pri chorobách zatriedených inde

K93.0 Tuberkulózne choroby čriev, pobrušnice a mezentérických uzlín (A18.3)

K93.1 Megakólon pri Chagasovej chorobe (B57.3)

K93.8 Choroby iných bližšie určených tráviacich orgánov pri chorobách zatriedených inde

L00 Syndróm obarenej kože vyvolaný stafylokokmi

L01 Impetigo

L01.0 Impetigo akejkoľvek lokalizácie vyvolané ktorýmkoľvek mikroorganizmom

L01.1 Impetiginizácia iných dermatóz

L02 Kožný absces, furunkul a karbunkul

L02.0 Kožný absces, furunkul a karbunkul tváre

L02.1 Kožný absces, furunkul a karbunkul krku

L02.2 Kožný absces, furunkul a karbunkul trupu

L02.3 Kožný absces, furunkul a karbunkul zadku

L02.4 Kožný absces, furunkul a karbunkul končatiny

L02.8 Kožný absces, furunkul a karbunkul na iných miestach

L02.9 Nešpecifikovaný kožný absces, furunkul a karbunkul

L03 Celulitída – flegmóna

L03.0 Celulitída prstov (ruky) a palcov (nohy)

L03.1 Celulitída iných častí končatiny

L03.2 Celulitída tváre

L03.3 Celulitída trupu

L03.8 Celulitída na iných miestach

L03.9 Nešpecifikovaná celulitída

L04 Akútny zápal lymfatických uzlín – lymphademitis acuta

L04.0 Akútna lymfadenitída tváre, hlavy a krku

L04.1 Akútna lymfadenitída hrudníka

L04.2 Akútna lymfadenitída hornej končatiny

L04.3 Akútna lymfadenitída dolnej končatiny

L04.8 Akútna lymfadenitída na iných miestach

L04.9 Nešpecifikovaná akútna lymfadenitída

L05 Dermoidná pararektálna (pilonidálna) cysta

L05.0 Pilonidálna cysta s abscesom

L05.9 Pilonidálna cysta bez abscesu

L08 Iné lokálne infekcie kože a podkožného tkaniva

L08.0 Pyoderma

L08.1 Erythrasma

L08.8 Iné bližšie určené miestne infekcie kože a podkožného tkaniva

L08.9 Nešpecifikovaná miestna infekcia kože a podkožného tkaniva
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L10 Pemfigus

L10.0 Pemphigus vulgaris

L10.1 Pemphigus vegetans

L10.2 Pemphigus foliaceus

L10.3 Brazílsky pemfigus (Fogo Selvagem)

L10.4 Pemphigus erythematosus

L10.5 Pemfigus vyvolaný liekmi

L10.8 Iný pemfigus

L10.9 Nešpecifikovaný pemfigus

L11 Iné akantolytické dermatózy

L11.0 Získaná folikulárna keratóza

L11.1 Prechodná akantolytická dermatóza (Groverova)

L11.8 Iné bližšie určené akantolytické choroby

L11.9 Nešpecifikovaná akantolytická choroba

L12 Pemfigoid

L12.0 Bulózny pemfigoid

L12.1 Jazvový pemfigoid

L12.2 Chronická pľuzgierová choroba detstva

L12.3 Získaná pľuzgierová epidermolýza

L12.8 Iný pemfigoid

L12.9 Nešpecifikovaný pemfigoid

L13 Iné bulózne dermatózy

L13.0 Dermatitis herpetiformis

L13.1 Dermatitis pustulosa subcornealis

L13.8 Iné presne určené pľuzgierové choroby

L13.9 Nešpecifikovaná pľuzgierová choroba

L14 Bulózne dermatózy pri chorobách zatriedených inde

L20 Atopická dermatitída

L20.0 Besnierovo prurigo

L20.8 Iná atopická dermatitída

L20.9 Nešpecifikovaná atopická dermatitída

L21 Seboroická dermatitída

L21.0 Seborrhoea capitis

L21.1 Seboroická infantilná dermatitída

L21.8 Iná seboroická dermatitída

L21.9 Nešpecifikovaná seboroická dermatitída

L22 Plienková dermatitída

L23 Alergická kontaktná dermatitída

L23.0 Alergická kontaktná dermatitída vyvolaná kovmi

L23.1 Alergická kontaktná dermatitída vyvolaná náplasťami

L23.2 Alergická kontaktná dermatitída vyvolaná kozmetickými prípravkami

L23.3 Alergická kontaktná dermatitída vyvolaná kontaktom kože s liekmi

L23.4 Alergická kontaktná dermatitída vyvolaná farbivami

L23.5 Alergická kontaktná dermatitída vyvolaná inými chemickými látkami

Čiastka 243 Zbierka zákonov č. 576/2004 Strana 5269

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

http://www.zbierka.sk
http://www.iura.sk


L23.6 Alergická kontaktná dermatitída vyvolaná kontaktom kože s potravinami

L23.7 Alergická kontaktná dermatitída vyvolaná rastlinami okrem rastlinných potravín

L23.8 Alergická kontaktná dermatitída vyvolaná inými agensmi

L23.9 Alergická kontaktná dermatitída bez špecifikovanej príčiny

L24 Iritačná kontaktná dermatitída

L24.0 Iritačná kontaktná dermatitída vyvolaná čistiacimi prostriedkami

L24.1 Iritačná kontaktná dermatitída vyvolaná olejmi a tukmi

L24.2 Iritačná kontaktná dermatitída vyvolaná rozpúšťadlami

L24.3 Iritačná kontaktná dermatitída vyvolaná kozmetickými prípravkami

L24.4 Iritačná kontaktná dermatitída vyvolaná kontaktom liekov s kožou

L24.5 Iritačná kontaktná dermatitída vyvolaná inými chemickými látkami

L24.6 Iritačná kontaktná dermatitída vyvolaná kontaktom potravy s kožou

L24.7 Iritačná kontaktná dermatitída vyvolaná rastlinami okrem rastlinných potravín

L24.8 Iritačná kontaktná dermatitída vyvolaná inými agensmi

L24.9 Nešpecifikovaná iritačná kontaktná dermatitída

L25 Nešpecifikovaná kontaktná dermatitída

L25.0 Nešpecifikovaná kontaktná dermatitída vyvolaná kozmetickými prípravkami

L25.1 Nešpecifikovaná kontaktná dermatitída vyvolaná kontaktom liekov s kožou

L25.2 Nešpecifikovaná kontaktná dermatitída vyvolaná farbivami

L25.3 Nešpecifikovaná kontaktná dermatitída vyvolaná inými chemickými látkami

L25.4 Nešpecifikovaná kontaktná dermatitída vyvolaná kontaktom potravy s kožou

L25.5 Nešpecifikovaná kontaktná dermatitída vyvolaná rastlinami okrem rastlinných potravín

L25.8 Nešpecifikovaná kontaktná dermatitída vyvolaná inými agensmi

L25.9 Nešpecifikovaná kontaktná dermatitída bez špecifikovanej príčiny

L26 Exfoliatívna dermatitída

L27 Dermatitída vyvolaná vnútorne užitými látkami

L27.0 Generalizovaná kožná vyrážka vyvolaná liečivami a liekmi

L27.1 Miestna kožná vyrážka vyvolaná liečivami a liekmi

L27.2 Dermatitída vyvolaná požitou potravou

L27.8 Dermatitída vyvolaná inými látkami požitými vnútorne

L27.9 Dermatitída vyvolaná nešpecifikovanou látkou požitou vnútorne

L28 Lišaj – lichen simplex chronicus a svrbľavka – prurigo

L28.0 Lichen simplex chronicus

L28.1 Prurigo nodularis

L28.2 Iná svrbľavka – prurigo

L29 Svrbenie – pruritus

L29.0 Pruritus ani

L29.1 Pruritus scroti

L29.2 Pruritus vulvae

L29.3 Nešpecifikovaný anogenitálny pruritus

L29.8 Iný pruritus

L29.9 Nešpecifikovaný pruritus

L30 Iné dermatitídy

L30.0 Numulárna dermatitída
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L30.1 Dyshidróza (pomfolyx)

L30.2 Kožná autosenzibilizácia

L30.3 Infekčná dermatitída

L30.4 Erythema intertrigo

L30.5 Pityriasis alba

L30.8 Iná bližšie určená dermatitída

L30.9 Nešpecifikovaná dermatitída

L40 Psoriáza

L40.0 Psoriasis vulgaris

L40.1 Generalizovaná pustulárna psoriáza

L40.2 Acrodermatitis continua

L40.3 Pustulosis palmaris et plantaris

L40.4 Psoriasis guttata

L40.5 Artropatická psoriáza (M07.0 – .3, M09.0)

L40.8 Iná psoriáza

L40.9 Nešpecifikovaná psoriáza

L41 Parapsoriáza

L41.0 Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta

L41.1 Pityriasis lichenoides chronica

L41.2 Lymfomatoidná papulóza

L41.3 Parapsoriáza malých plakov

L41.4 Parapsoriáza veľkých plakov

L41.5 Retiformná parapsoriáza

L41.8 Iná parapsoriáza

L41.9 Nešpecifikovaná parapsoriáza

L42 Pityriasis rosea

L43 Lichen planus – plochý lišaj

L43.0 Hypertrofický lichen planus

L43.1 Bulózny lichen planus

L43.2 Lichenoidná lieková reakcia

L43.3 Subakútny (aktívny) lichen planus

L43.8 Iný lichen planus

L43.9 Nešpecifikovaný lichen planus

L44 Iné papuloskvamózne choroby

L44.0 Pityriasis rubra pilaris

L44.1 Lichen nitidus

L44.2 Lichen striatus

L44.3 Lichen ruber moniliformis

L44.4 Infantilná papulárna akrodermatitída (Giannottiho-Crostiho)

L44.8 Iné bližšie určené papuloskvamózne choroby

L44.9 Nešpecifikovaná papuloskvamózna choroba

L45 Papuloskvamózne dermatózy pri chorobách zatriedených inde

L50 Žihľavka – urticaria

L50.0 Alergická žihľavka
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L50.1 Idiopatická žihľavka

L50.2 Žihľavka zavinená chladom alebo teplom

L50.3 Dermografická žihľavka

L50.4 Vibračná žihľavka

L50.5 Cholinergická žihľavka

L50.6 Kontaktná žihľavka

L50.8 Iná žihľavka

L50.9 Nešpecifikovaná žihľavka

L51 Erythema multiforme

L51.0 Nepľuzgierový multiformný erytém

L51.1 Pľuzgierový multiformný erytém

L51.2 Toxická epidermálna nekrolýza (Lyellova)

L51.8 Iný multiformný erytém

L51.9 Nešpecifikovaný multiformný erytém

L52 Erythema nodosum

L53 Iné erytémové choroby

L53.0 Toxický erytém

L53.1 Erythema annulare centrifugum

L53.2 Erythema marginatum

L53.3 Iný chronický figurálny erytém

L53.8 Iné bližšie určené erytémové choroby

L53.9 Nešpecifikovaná erytémová choroba

L54 Erytém pri chorobách zatriedených inde

L54.0 Erythema marginatum pri akútnej reumatickej horúčke (I00)

L54.8 Erytém pri iných chorobách zatriedených inde

L55 Slnečný zápal – dermatitis solaris

L55.0 Solárna dermatitída prvého stupňa

L55.1 Solárna dermatitída druhého stupňa

L55.2 Solárna dermatitída tretieho stupňa

L55.8 Iná solárna dermatitída

L55.9 Nešpecifikovaná solárna dermatitída

L56 Iné akútne zmeny kože zavinené ultrafialovým žiarením

L56.0 Fototoxická lieková reakcia

L56.1 Fotoalergická lieková reakcia

L56.2 Fotokontaktná dermatitída (Berlockova dermatitída)

L56.3 Solárna žihľavka

L56.4 Polymorfná fotodermatitída

L56.8 Iné bližšie určené akútne kožné zmeny vyvolané ultrafialovým žiarením

L56.9 Nešpecifikovaná akútna kožná zmena vyvolaná ultrafialovým žiarením

L57 Zmeny kože zavinené chronickým vystavením neionizujúcemu žiareniu

L57.0 Aktinická keratóza

L57.1 Aktinický retikuloid

L57.2 Cutis rhomboidalis nuchae

L57.3 Civatteova poikiloderma
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L57.4 Cutis laxa senilis

L57.5 Aktinický granulóm

L57.8 Iné kožné zmeny vyvolané chronickým vystavením účinku neionizujúceho žiarenia

L57.9 Nešpecifikované kožné zmeny vyvolané chronickým vystavením účinku neionizujúceho žiarenia

L58 Radiodermatitis

L58.0 Akútna dermatitída z ožiarenia

L58.1 Chronická dermatitída z ožiarenia

L58.9 Nešpecifikovaná dermatitída z ožiarenia

L59 Iné radiačné poškodenia kože a podkožného tkaniva

L59.0 Erythema ab igne (dermatitis ab igne)

L59.8 Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva vyvolané ožiarením

L59.9 Nešpecifikovaná choroba kože a podkožného tkaniva vyvolaná ožiarením

L60 Choroby nechtov

L60.0 Zarastajúci necht

L60.1 Onycholýza

L60.2 Onychogryfóza

L60.3 Dystrofia nechtu

L60.4 Beauove čiary

L60.5 Syndróm žltého nechtu

L60.8 Iné choroby nechtov

L60.9 Nešpecifikovaná choroba nechtu

L62 Choroby nechtov pri chorobách zatriedených inde

L62.0 Pachydermoperiostóza kyjačikovitého nechtu (M89.4)

L62.8 Choroby nechtov pri iných chorobách zatriedených inde

L63 Alopecia areata – ložisková plešivosť

L63.0 Alopecia (capitis) totalis

L63.1 Alopecia universalis

L63.2 Ophiasis

L63.8 Iná alopecia areata

L63.9 Nešpecifikovaná alopecia areata

L64 Androgénna alopécia

L64.0 Liekmi vyvolaná androgénna alopécia

L64.8 Iná androgénna alopécia

L64.9 Nešpecifikovaná androgénna alopécia

L65 Iná nejazvová strata vlasov

L65.0 Telogénne efluvium

L65.1 Anagénne efluvium

L65.2 Alopecia mucinosa

L65.8 Iná bližšie určená nejazvová strata vlasov

L65.9 Nešpecifikovaná nejazvová strata vlasov

L66 Jazvová alopécia (jazvová strata vlasov)

L66.0 Pseudopelade

L66.1 Lichen planopapillaris

L66.2 Folliculitis decalvans
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L66.3 Perifolliculitis capitis abscedens

L66.4 Folliculitis ulerythematosa reticulata

L66.8 Iná jazvová alopécia

L66.9 Nešpecifikovaná jazvová alopécia

L67 Abnormality farby a tvaru vlasov

L67.0 Trichorrhexis nodosa

L67.1 Zmeny farby vlasov

L67.8 Iné abnormality farby vlasov a pevnosti vlasov

L67.9 Nešpecifikovaná abnormalita farby vlasov a pevnosti vlasov

L68 Nadmerné ochlpenie – hypertrichosis

L68.0 Hirzutizmus

L68.1 Získaná lanugová hypertrichóza

L68.2 Lokálna hypertrichóza

L68.3 Polytrichia

L68.8 Iná hypertrichóza

L68.9 Nešpecifikovaná hypertrichóza

L70 Akné

L70.0 Acne vulgaris

L70.1 Acne conglobata

L70.2 Acne varioliformis

L70.3 Acne tropica

L70.4 Acne infantilis

L70.5 Acné excorié des jeunes filles

L70.8 Iné akné

L70.9 Nešpecifikované akné

L71 Rosacea

L71.0 Dermatitis perioralis

L71.1 Rhinophyma

L71.8 Iná rosacea

L71.9 Nešpecifikovaná rosacea

L72 Folikulárne cysty kože a podkožného tkaniva

L72.0 Epidermálna cysta

L72.1 Trichilémová cysta

L72.2 Steatocystomamultiplex

L72.8 Iné folikulárne cysty kože a podkožného tkaniva

L72.9 Nešpecifikovaná folikulárna cysta kože a podkožného tkaniva

L73 Iné choroby vlasových folikulov

L73.0 Acne keloid

L73.1 Pseudofolliculitis barbae

L73.2 Hidradenitis suppurativa

L73.8 Iné bližšie určené folikulárne choroby

L73.9 Nešpecifikovaná folikulárna choroba

L74 Choroby ekrinných potných žliaz

L74.0 Miliaria rubra
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L74.1 Miliaria crystallina

L74.2 Miliaria profunda

L74.3 Nešpecifikovaná miliaria

L74.4 Anhidróza

L74.8 Iné ekrinné potné poruchy

L74.9 Nešpecifikované ekrinné potné poruchy

L75 Choroby apokrinných potných (pachových) žliaz

L75.0 Brómhidróza

L75.1 Chrómhidróza

L75.2 Apokrinná miliaria

L75.8 Iné apokrinné potné poruchy

L75.9 Nešpecifikovaná apokrinná potná porucha

L80 Vitiligo

L81 Iné poruchy pigmentácie

L81.0 Pozápalová hyperpigmentácia

L81.1 Chloazma

L81.2 Pehy

L81.3 Škvrny farby bielej kávy (café au lait)

L81.4 Iná melanínová hyperpigmentácia

L81.5 Leukoderma nezatriedená inde

L81.6 Iné poruchy zníženej tvorby melanínu

L81.7 Pigmentovaná purpurová dermatóza

L81.8 Iné bližšie určené poruchy pigmentácie

L81.9 Nešpecifikovaná porucha pigmentácie

L82 Keratosis seborrhoica

L83 Acanthosis nigricans

L84 Kurie oko – clavus a mozoľ – callus, tyloma

L85 Iné zhrubnutia epidermy

L85.0 Získaná ichtyóza

L85.1 Získaná keratóza (keratoderma) palmárna a plantárna

L85.2 Keratosis punctata (palmaris et plantaris)

L85.3 Xerosis cutis

L85.8 Iné bližšie určené zhrubnutie epidermy

L85.9 Nešpecifikované zhrubnutie epidermy

L86 Keratoderma pri chorobách zatriedených inde

L87 Choroby transepidermálneho vylučovania (eliminácie)

L87.0 Keratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans (Kyrleova)

L87.1 Reaktívna perforujúca kolagenóza

L87.2 Elastosis perforans serpiginosa

L87.8 Iné poruchy transepidermálneho vylučovania

L87.9 Nešpecifikovaná porucha transepidermálneho vylučovania

L88 Pyoderma gangrenosum

L89 Dekubitálny vred – preležanina
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L90 Atrofické poruchy kože

L90.0 Lichen sclerosus et atrophicus

L90.1 Schweningerova-Buzziho anetoderma

L90.2 Jadassohnova-Pellizzariho anetoderma

L90.3 Pasiniho-Pieriniho atrophoderma

L90.4 Acrodermatitis chronica atrophicans

L90.5 Jazvové stavy a fibróza kože

L90.6 Striae atrophicae

L90.8 Iné atrofické choroby kože

L90.9 Nešpecifikovaná atrofická choroba kože

L91 Hypertrofické poruchy kože

L91.0 Keloidná jazva

L91.8 Iné hypertrofické choroby kože

L91.9 Nešpecifikovaná hypertrofická choroba kože

L92 Granulomatózne choroby kože a podkožného tkaniva

L92.0 Granuloma annulare

L92.1 Necrobiosis lipoidica nezatriedená inde

L92.2 Granuloma faciale (eozinofilný granulóm kože)

L92.3 Kožný a podkožný granulóm okolo cudzích telies

L92.8 Iné granulomatózne choroby kože a podkožného tkaniva

L92.9 Nešpecifikovaná granulomatózna choroba kože a podkožného tkaniva

L93 Lupus erythematosus

L93.0 Diskoidný lupus erythematosus

L93.1 Subakútny kožný lupus erythematosus

L93.2 Iný lokálny lupus erythematosus

L94 Iné lokalizované choroby spojivového tkaniva

L94.0 Lokálna skleroderma (morfea)

L94.1 Lineárna skleroderma

L94.2 Calcinosis cutis

L94.3 Sklerodaktylia

L94.4 Gottronov syndróm

L94.5 Poikiloderma vasculare atrophicans

L94.6 Ainhum

L94.8 Iné bližšie určené lokálne choroby spojivového tkaniva

L94.9 Nešpecifikovaná lokálna choroba spojivového tkaniva

L95 Vaskulitída ohraničená na kožu nezatriedená inde

L95.0 Livedoidná vaskulitída

L95.1 Erythema elevatum diutinum

L95.8 Iná vaskulitída ohraničená na kožu

L95.9 Nešpecifikovaná vaskulitída ohraničená na kožu

L97 Vred dolnej končatiny nezatriedený inde

L98 Iné choroby kože a podkožného tkaniva nezatriedené inde

L98.0 Pyogénny granulóm

L98.1 Sebapoškodenie kože – dermatitis artefacta
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L98.2 Febrilná neutrofilná dermatóza (Sweetova)

L98.3 Eozinofilná celulitída (Wellsova)

L98.4 Chronický vred kože nezatriedený inde

L98.5 Mucinóza kože

L98.6 Iné infiltratívne choroby kože a podkožného tkaniva

L98.8 Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva

L98.9 Nešpecifikovaná choroba kože a podkožného tkaniva

L99 Iné choroby kože a podkožného tkaniva pri chorobách zatriedených inde

L99.0 Amyloidóza kože (E85.-)

L99.8 Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva pri chorobách zatriedených inde

M00 Pyogénna artritída

M00.0 Stafylokoková artritída a polyartritída

M00.1 Pneumokoková artritída a polyartritída

M00.2 Iná streptokoková artritída a polyartritída

M00.8 Artritída a polyartritída vyvolaná iným určeným bakteriálnym agensom

M00.9 Bližšie neurčená pyogénna artritída

M01 Priame infekcie kĺbu pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde

M01.0 Meningokoková artritída (A39.8)

M01.1 Tuberkulózna artritída (A18.0)

M01.2 Artritída pri Lymeskej borelióze (A69.2)

M01.3 Artritída pri iných bakteriálnych chorobách zatriedených inde

M01.4 Artritída pri ružienke (B06.8)

M01.5 Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde

M01.6 Artritída pri mykózach (B35 – B49)

M01.8 Artritída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde

M02 Reaktívne artropatie

M02.0 Artropatia po črevnej obchádzke (bypasse)

M02.1 Postdyzenterická artropatia

M02.2 Postimunizačná artropatia

M02.3 Reiterova choroba

M02.8 Iné reaktívne artropatie

M02.9 Bližšie neurčená reaktívna artropatia

M03 Poinfekčné a reaktívne artropatie pri chorobách zatriedených inde

M03.0 Pomeningokoková artritída (A39.8)

M03.1 Poinfekčná artropatia pri syfilise

M03.2 Iné poinfekčné artropatie pri chorobách zatriedených inde

M03.6 Reaktívne artropatie pri iných chorobách zatriedených inde

M05 Séropozitívna reumatoidná artritída

M05.0 Feltyho syndróm

M05.1 Reumatoidné pľúca (J99.0)

M05.2 Reumatoidná vaskulitída

M05.3 Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav

M05.8 Iná séropozitívna reumatoidná artritída

M05.9 Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída
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M06 Iná reumatoidná artritída

M06.0 Séronegatívna reumatoidná artritída

M06.1 Stillova choroba so vznikom v dospelosti

M06.2 Reumatoidná burzitída

M06.3 Reumatoidné uzlíky

M06.4 Zápalová polyartropatia

M06.8 Iná bližšie určená reumatoidná artritída

M06.9 Bližšie neurčená reumatoidná artritída

M07 Psoriatické a enteropatické artropatie

M07.0 Distálna interfalangeálna psoriatická artropatia (L40.5)

M07.1 Znetvorujúca artritída (arthritis mutilans), (L40.5)

M07.2 Psoriatická spondylitída (L40.5)

M07.3 Iné psoriatické artropatie (L40.5)

M07.4 Artropatia pri Crohnovej chorobe (enteritis regionalis), (K50.-)

M07.5 Artropatie pri ulceróznej kolitíde (K51.-)

M07.6 Iné enteropatické artropatie

M08 Juvenilná artritída

M08.0 Juvenilná reumatoidná artritída

M08.1 Juvenilná ankylozujúca spondylitída

M08.2 Juvenilná artritída s celkovým (systémovým) začiatkom (Stillova)

M08.3 Juvenilná polyartritída (séronegatívna)

M08.4 Oligoartikulárna forma juvenilnej artritídy

M08.8 Iná juvenilná artritída

M08.9 Bližšie neurčená juvenilná artritída

M09 Juvenilná artritída pri chorobách zatriedených inde

M09.0 Juvenilná artritída pri psoriáze (L40.5)

M09.1 Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe (enteritis regionalis), (K50.-)

M09.2 Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde (K51.-)

M09.8 Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde

M10 Lámka – arthritis urica

M10.0 Idiopatická lámka

M10.1 Lámka zapríčinená olovom

M10.2 Lámka vyvolaná liekmi

M10.3 Lámka zavinená poškodením obličkovej funkcie

M10.4 Iná sekundárna lámka

M10.9 Bližšie neurčená lámka

M11 Iné kryštálové artropatie

M11.0 Chondrokalcinóza z ukladania kryštálov fosforečnanu vápenatého

M11.1 Familiárna chondrokalcinóza

M11.2 Iná chondrokalcinóza

M11.8 Iné bližšie určené kryštálové artropatie

M11.9 Bližšie neurčená kryštálová artropatia

M12 Iné špecifické artropatie

M12.0 Chronická postreumatická artropatia (Jaccoudov syndróm)
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M12.1 Kaschinova-Beckova choroba

M12.2 Synovitis villonodularis (pigmentovaná)

M12.3 Palindromický reumatizmus

M12.4 Intermitujúca hydrartróza

M12.5 Traumatická artropatia

M12.8 Iné špecifické artropatie nezatriedené inde

M13 Iné artritídy

M13.0 Bližšie neurčená polyartritída

M13.1 Monoartritída nezatriedená inde

M13.8 Iná špecifikovaná artritída

M13.9 Bližšie neurčená artritída

M14 Artropatie pri iných chorobách zatriedených inde

M14.0 Lámková artropatia zapríčinená enzýmovými defektmi a iné dedičné poruchy

M14.1 Kryštálová artropatia pri iných metabolických poruchách zatriedených inde

M14.2 Diabetická artropatia (E10 – E14 so spoločným štvrtým znakom .6)

M14.3 Lipoidná dermatoartritída (E78.8)

M14.4 Artropatia pri amyloidóze (E85.-)

M14.5 Artropatia pri iných poruchách žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok

M14.6 Neuropatická artropatia

M14.8 Artropatie pri iných špecifikovaných chorobách zatriedených inde

M15 Polyartróza

M15.0 Primárna generalizovaná (osteo)artróza

M15.1 Heberdenove uzly (s artropatiou)

M15.2 Bouchardove uzly (s artropatiou)

M15.3 Sekundárna viacnásobná artróza

M15.4 Erozívna (osteo)artróza

M15.8 Iná polyartróza

M15.9 Bližšie neurčená poylartróza

M16 Koxartróza (artróza bedrového kĺbu)

M16.0 Obojstranná primárna koxartróza

M16.1 Iná primárna koxartróza

M16.2 Obojstranná koxartróza zavinená dyspláziou

M16.3 Iná dysplastická koxartróza

M16.4 Obojstranná posttraumatická koxartróza

M16.5 Iná posttraumatická koxartróza

M16.6 Iná obojstranná sekundárna koxartróza

M16.7 Iná sekundárna koxartróza

M16.9 Bližšie neurčená koxartróza

M17 Gonartróza (artróza kolenného kĺbu)

M17.0 Obojstranná primárna gonartróza

M17.1 Iná primárna gonartróza

M17.2 Obojstranná posttraumatická gonartróza

M17.3 Iná posttraumatická gonartróza

M17.4 Iná obojstranná sekundárna gonartróza

Čiastka 243 Zbierka zákonov č. 576/2004 Strana 5279

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

http://www.zbierka.sk
http://www.iura.sk


M17.5 Iná sekundárna gonartróza

M17.9 Bližšie neurčená gonartróza

M18 Artróza prvého karpometakarpálneho kĺbu

M18.0 Obojstranná primárna artróza prvých karpometakarpálnych kĺbov

M18.1 Iná primárna artróza prvého karpometakarpálneho kĺbu

M18.2 Obojstranná posttraumatická artróza prvého karpometakarpálneho kĺbu

M18.3 Iná posttraumatická artróza prvého karpometakarpálneho kĺbu

M18.4 Iná obojstranná sekundárna artróza prvých karpometakarpálnych kĺbov

M18.5 Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpálneho kĺbu

M18.9 Bližšie neurčená artróza prvého karpometakarpálneho kĺbu

M19 Iné artrózy

M19.0 Primárna artróza iných kĺbov

M19.1 Posttraumatická artróza iných kĺbov

M19.2 Sekundárna artróza iných kĺbov

M19.8 Iná bližšie určená artróza

M19.9 Bližšie neurčená artróza

M20 Získané deformácie prstov (rúk) a palcov (nôh)

M20.0 Deformácie prsta (prstov)

M20.1 Vbočený veľký palec – hallux valgus (získaný)

M20.2 Stuhnutý veľký palec – hallux rigidus

M20.3 Iná deformácia veľkého palca (získaná)

M20.4 Iný kladivkový palec (palce), (získaný/é)

M20.5 Iné deformácie palca (palcov), (získané)

M20.6 Bližšie neurčená získaná deformácia palca (palcov)

M21 Iné získané deformácie končatín

M21.0 Deformácie vbočenia nezatriedené inde

M21.1 Deformácie vybočenia nezatriedené inde

M21.2 Flekčné deformácie

M21.3 Ovísavé zápästie a noha (získané)

M21.4 Plochá noha (pes planus), (získaná)

M21.5 Získaná pazúrovitá ruka, talipomanus (manus curta), pazúrovitá noha, talipes

M21.6 Iné získané deformity členka a nohy

M21.7 Nerovnaká dĺžka končatín (získaná)

M21.8 Iné bližšie určené získané deformácie končatín

M21.9 Bližšie neurčená získaná deformácia končatiny

M22 Poruchy pately – jabĺčka

M22.0 Opakujúca sa dislokácia pately

M22.1 Opakujúca sa subluxácia pately

M22.2 Poruchy pately a femoru

M22.3 Iné poruchy uloženia pately

M22.4 Chondromalácia pately

M22.8 Iné poruchy pately

M22.9 Bližšie neurčená porucha pately
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M23 Vnútorné poruchy kolenného kĺbu

M23.0 Cystický meniskus

M23.1 Diskový meniskus (vrodený)

M23.2 Porucha uloženia menisku zavinená starou trhlinou alebo poranením

M23.3 Iné poruchy menisku

M23.4 Voľné teleso v kolene

M23.5 Chronická instabilnosť kolena

M23.6 Iné spontánne natrhnutie väzu (väzov) kolena

M23.8 Iná vnútorná porucha kolena

M23.9 Bližšie neurčená vnútorná porucha kolena

M24 Iné špecifické poruchy kĺbov

M24.0 Voľné teleso v kĺbe

M24.1 Iné poruchy kĺbových chrupiek

M24.2 Porucha väzu

M24.3 Patologická dislokácia a subluxácia kĺbu nezatriedená inde

M24.4 Opakujúca sa dislokácia a subluxácia kĺbu

M24.5 Kontraktúra kĺbu

M24.6 Ankylóza kĺbu

M24.7 Protrusio acetabuli

M24.8 Iné špecifické poruchy kĺbov nezatriedené inde

M24.9 Bližšie neurčená porucha kĺbu

M25 Iné poruchy kĺbov nezatriedené inde

M25.0 Hemartróza

M25.1 Fistula kĺbu

M25.2 Cepovitý kĺb

M25.3 Iná instabilnosť kĺbu

M25.4 Výpotok v kĺbe

M25.5 Bolesť kĺbu

M25.6 Stuhnutie kĺbu nezatriedené inde

M25.7 Osteofyt

M25.8 Iné bližšie určené poruchy kĺbu

M25.9 Bližšie neurčená porucha kĺbu

M30 Polyarteritis nodosa a príbuzné choroby

M30.0 Polyarteritis nodosa

M30.1 Polyarteritída so zachvátením pľúc (Churgova-Straussova)

M30.2 Juvenilná polyarteritída

M30.3 Mukokutánny syndróm lymfatických uzlín (Kawasakiho)

M30.8 Iné choroby blízke polyarteritis nodosa

M31 Iné nekrotizujúce vaskulopatie

M31.0 Angiitída z hypersenzitivity

M31.1 Trombotická mikroangiopatia

M31.2 Granuloma gangraenescens

M31.3 Wegenerova granulomatóza

M31.4 Syndróm aortálneho oblúka (Takayashuov syndróm)
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M31.5 Gigantocelulárna arteritída s polymyalgia rheumatica

M31.6 Iná gigantocelulárna arteritída

M31.8 Iné bližšie určené nekrotizujúce vaskulopatie

M31.9 Bližšie neurčená nekrotizujúca vaskulopatia

M32 Systémový lupus erythematosus

M32.0 Lupus erythematosus vyvolaný liekmi

M32.1 Systémový lupus erythematosus s postihnutím orgánov alebo sústav

M32.8 Iné formy systémového lupus erythematosus

M32.9 Bližšie neurčený systémový lupus erythematosus

M33 Dermatopolymyozitída

M33.0 Juvenilná dermatomyozitída

M33.1 Iná dermatomyozitída

M33.2 Polymyozitída

M33.9 Bližšie neurčená dermatopolymyozitída

M34 Systémová skleróza

M34.0 Progresívna systémová skleróza

M34.1 Syndróm CRST

M34.2 Systémová skleróza vyvolaná liekmi alebo chemickými látkami

M34.8 Iné formy systémovej sklerózy

M34.9 Bližšie neurčená systémová skleróza

M35 Iné systémové postihnutie spojivového tkaniva

M35.0 Sicca syndróm (Sjögrenov)

M35.1 Iné prekrývajúce sa syndrómy

M35.2 Behcetova choroba

M35.3 Polymyalgia rheumatica

M35.4 Difúzna (eozinofilná) fasciitis

M35.5 Multifokálna fibroskleróza

M35.6 Recidivujúca panikulitída (Weberova-Christianova)

M35.7 Syndróm hypermobility

M35.8 Iné špecifikované systémové postihnutie spojivového tkaniva

M35.9 Nešpecifikované systémové postihnutie spojivového tkaniva

M36 Systémové choroby spojivového tkaniva pri chorobách zatriedených inde

M36.0 Dermato(poly)myozitída pri nádorovej chorobe zatriedenej inde (C00 – D48)

M36.1 Artropatia pri nádorovej chorobe zatriedenej inde (C00 – D48)

M36.2 Hemofilická artropatia (D66 – D68)

M36.3 Artropatia pri iných poruchách krvi zatriedených inde (D50 – D76)

M36.4 Artropatia pri reakciách hypersenzitivity zatriedená inde

M36.8 Systémové poruchy spojivového tkaniva pri iných chorobách zatriedených inde

M40 Kyfóza a lordóza

M40.0 Posturálna kyfóza

M40.1 Iná sekundárna kyfóza

M40.2 Iná a bližšie neurčená kyfóza

M40.3 Plochý chrbát

M40.4 Iná lordóza
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M40.5 Bližšie neurčená lordóza

M41 Skolióza

M41.0 Infantilná idiopatická skolióza

M41.1 Juvenilná idiopatická skolióza

M41.2 Iná idiopatická skolióza

M41.3 Torakálna skolióza

M41.4 Neuromuskulárne skoliózy

M41.5 Iná sekundárna skolióza

M41.8 Iné formy skoliózy

M41.9 Bližšie neurčená skolióza

M42 Osteochondróza chrbtice

M42.0 Juvenilná osteochondróza chrbtice

M42.1 Osteochondróza chrbtice v dospelosti

M42.9 Bližšie neurčená osteochondróza chrbtice

M43 Iné deformujúce dorzopatie

M43.0 Spondylolýza

M43.1 Spondylolistéza

M43.2 Iná fúzia chrbtice

M43.3 Recidivujúca atlantoaxiálna subluxácia s myelopatiou

M43.4 Iná recidivujúca atlantoaxiálna subluxácia

M43.5 Iná recidivujúca subluxácia stavcov

M43.6 Torticollis

M43.8 Iné bližšie určené deformujúce dorzopatie

M43.9 Bližšie neurčené deformujúce dorzopatie

M45 Spondylitis ankylosans

M46 Iné zápalové spondylopatie

M46.0 Entezopatia v oblasti chrbtice

M46.1 Sacroilitída nezatriedená inde

M46.2 Osteomyelitída stavca

M46.3 Infekcia medzistavcovej platničky (hnisavá)

M46.4 Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky

M46.5 Iné infekčné spondylopatie

M46.8 Iné bližšie určené zápalové spondylopatie

M46.9 Bližšie neurčená zápalová spondylopatia

M47 Spondylóza

M47.0 Syndrómy kompresie prednej miechovej a chrbticovej tepny (G99.2)

M47.1 Iná spondylóza s myelopatiou

M47.2 Iná spondylóza s radikulopatiou

M47.8 Iná spondylóza

M47.9 Bližšie neurčená spondylóza

M48 Iné spondylopatie

M48.0 Stenóza spinálneho kanála

M48.1 Ankylozujúca hyperostóza (Forestierova)

M48.2 Osteoarthrosis interspinalis (Baastrupova choroba)
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M48.3 Traumatická spondylopatia

M48.4 Námahová fraktúra stavca

M48.5 Zrútený stavec nezatriedený inde

M48.8 Iné bližšie určené spondylopatie

M48.9 Bližšie neurčená spondylopatia

M49 Spondylopatie pri chorobách zatriedených inde

M49.0 Tuberkulóza chrbtice (A18.0)

M49.1 Brucelová spondylitída (A23.-)

M49.2 Enterobakteriálna spondylitída (A01 – A04)

M49.3 Spondylopatia pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde

M49.4 Neuropatická spondylopatia

M49.5 Zrútený stavec pri chorobách zatriedených inde

M49.8 Spondylopatia pri iných chorobách zatriedených inde

M50 Poruchy krčných medzistavcových platničiek

M50.0 Porucha cervikálnej medzistavcovej platničky s myelopatiou (G99.2)

M50.1 Porucha cervikálnej medzistavcovej platničky s radikulopatiou

M50.2 Iná dislokácia medzistavcovej platničky

M50.3 Iná degenerácia cervikálnej medzistavcovej platničky

M50.8 Iné poruchy cervikálnych medzistavcových platničiek

M50.9 Bližšie neurčená porucha cervikálnej medzistavcovej platničky

M51 Iné poruchy medzistavcových platničiek

M51.0 Poruchy lumbálnych a iných medzistavcových platničiek s myelopatiou (G99.2)

M51.1 Poruchy lumbálnych a iných medzistavcových platničiek s radikulopatiou

M51.2 Iná bližšie určená dislokácia medzistavcovej platničky

M51.3 Iná bližšie určená degenerácia medzistavcovej platničky

M51.4 Schmorlove uzly

M51.8 Iné bližšie určené poruchy medzistavcových platničiek

M51.9 Bližšie neurčené poruchy medzistavcových platničiek

M53 Iné dorzopatie nezatriedené inde

M53.0 Cervikokraniálny syndróm

M53.1 Cervikobrachiálny syndróm

M53.2 Instability chrbtice

M53.3 Sakrokokcygeálne poruchy nezatriedené inde

M53.8 Iné bližšie určené dorzopatie

M53.9 Bližšie neurčená dorzopatia

M54 Bolesť chrbta – dorzalgia

M54.0 Panikulitída postihujúca krčnú a chrbtovú oblasť

M54.1 Radikulopatia

M54.2 Cervikalgia

M54.3 Ischias (ischialgia)

M54.4 Lumbago s ischiasom

M54.5 Bolesti v dolnej časti chrbta

M54.6 Bolesť v torakálnej chrbtici

M54.8 Iná dorzalgia
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M54.9 Bližšie neurčená dorzalgia

M60 Myozitída

M60.0 Infekčný zápal svalu (myositis infectiosa)

M60.1 Intersticiálna myozitída

M60.2 Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive neklasifikovaný inde

M60.8 Iná myozitída

M60.9 Bližšie neurčená myozitída

M61 Kalcifikácia a osifikácia svalu – vápenatenie a kostnatenie svalu

M61.0 Myositis ossificans traumatica

M61.1 Myositis ossificans progressiva

M61.2 Kalcifikácia a osifikácia svalu pri ochrnutí

M61.3 Kalcifikácia a osifikácia svalov spojená s popáleninami

M61.4 Iná kalcifikácia svalu

M61.5 Iná osifikácia svalu

M61.9 Bližšie neurčená kalcifikácia a osifikácia svalu

M62 Iné choroby svalu

M62.0 Diastáza svalu

M62.1 Iné roztrhnutie (ruptúra) svalu (netraumatické)

M62.2 Ischemické poškodenie svalu

M62.3 Syndróm z nehýbania (imobility) u paraplegika

M62.4 Kontraktúra svalu

M62.5 Zmenšovanie a atrofia svalu nezatriedená inde

M62.6 Poškodenie svalu z preťaženia

M62.8 Iné bližšie určené poruchy svalu

M62.9 Bližšie neurčená porucha svalu

M63 Choroby svalu pri chorobách zatriedených inde

M63.0 Myozitída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde

M63.1 Myozitída pri protozoálnych a parazitárnych infekciách zatriedených inde

M63.2 Myozitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde

M63.3 Myozitída pri sarkoidóze (D86.8)

M63.8 Iné choroby svalu pri chorobách zatriedených inde

M65 Synovitída a tendosynovitída

M65.0 Absces šľachového puzdra

M65.1 Iné infekčné (tendo) synovitídy

M65.2 Kalcifikujúca tendinitída

M65.3 Digitus recellens (lúpavý prst)

M65.4 Styloradiálna tendosynovitída (de Quervainova)

M65.8 Iná synovitída a tendosynovitída

M65.9 Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída

M66 Spontánne roztrhnutie synoviálnej membrány a šľachy

M66.0 Puknutie popliteálnej cysty

M66.1 Roztrhnutie synoviálnej membrány

M66.2 Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov

M66.3 Spontánne roztrhnutie šliach flexorov

Čiastka 243 Zbierka zákonov č. 576/2004 Strana 5285

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

http://www.zbierka.sk
http://www.iura.sk


M66.4 Spontánne roztrhnutie iných šliach

M66.5 Spontánne roztrhnutie neurčenej šľachy

M67 Iné choroby synoviálnej membrány a šliach

M67.0 Krátka Achilova šľacha (získaná)

M67.1 Iná kontraktúra šľachy (puzdra)

M67.2 Hypertrofia synoviálnej membrány nezatriedená inde

M67.3 Prechodná synovitída

M67.4 Ganglion

M67.8 Iné bližšie určené poruchy synoviálnej membrány a šľachy

M67.9 Bližšie neurčená porucha synoviálnej membrány a šľachy

M68 Choroby synoviálnej membrány a šliach pri chorobách zatriedených inde

M68.0 Synovitída a tendosynovitída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde

M68.8 Iné poruchy synoviálnej membrány a šliach pri chorobách zatriedených inde

M70 Choroby mäkkého tkaniva súvisiace s používaním, nadmerným používaním a tlakom

M70.0 Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia

M70.1 Burzitída ruky

M70.2 Bursitis olecrani (banícky lakeť)

M70.3 Iná burzitída lakťa

M70.4 Prepatelárna burzitída

M70.5 Iná burzitída kolena

M70.6 Trochanterická burzitída

M70.7 Iná burzitída bedier

M70.8 Iné poruchy mäkkého tkaniva súvisiace s používaním, nadmerným používaním a tlakom

M70.9 Bližšie neurčená porucha mäkkého tkaniva súvisiaca s používaním, nadmerným používaním a
tlakom

M71 Iné burzopatie

M71.0 Absces burzy

M71.1 Iná infekčná burzitída

M71.2 Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti (Bakerova)

M71.3 Iná cysta burzy

M71.4 Ukladanie vápnika v burze

M71.5 Iná burzitída nezatriedená inde

M71.8 Iné bližšie určené burzopatie

M71.9 Bližšie neurčená burzopatia

M72 Choroby fibroblastov

M72.0 Fibromatóza palmárnej aponeurózy (Dupuytrenova kontraktúra)

M72.1 Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách

M72.2 Fibromatóza plantárnej aponeurózy

M72.3 Fasciitis nodularis

M72.4 Fibromatosis pseudosarcomatosa

M72.5 Fasciitída nezatriedená inde

M72.8 Iné poruchy fibroblastov

M72.9 Bližšie neurčená porucha fibroblastov

M73 Choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde

M73.0 Gonokoková burzitída (A54.4)
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M73.1 Syfilitická burzitída (A52.7)

M73.8 Iné poruchy mäkkého tkaniva pri iných chorobách zatriedených inde

M75 Poškodenia pleca – lézie pleca

M75.0 Adhezívna kapsulitída pleca

M75.1 Syndróm manžety rotátorov

M75.2 Tendinitis musculi bicipitis

M75.3 Kalcifikujúca tendinitída pleca

M75.4 Syndróm narazenia plecového kĺbu

M75.5 Burzitída pleca

M75.8 Iné lézie pleca

M75.9 Bližšie neurčené lézie pleca

M76 Entezopatie dolnej končatiny okrem nohy

M76.0 Tendinitis musculi glutaei

M76.1 Tendinitis musculi psoatis

M76.2 Ostroha na crista iliaca

M76.3 Syndróm iliotibiálneho traktu

M76.4 Osifikujúca burzitída tibiálneho mediálneho kolaterálneho väzu (Pellegriniho—Stiedova)

M76.5 Tendinitída šľachy pately

M76.6 Tendinitída Achilovej šľachy

M76.7 Tendinitis musculi peronei

M76.8 Iné entezopatie dolnej končatiny okrem nohy

M76.9 Bližšie neurčená entezopatia dolnej končatiny

M77 Iné entezopatie

M77.0 Mediálna epikondylitída

M77.1 Laterálna epikondylitída

M77.2 Periartritída zápästia

M77.3 Ostroha pätovej kosti (kohútia ostroha)

M77.4 Metatarsalgia

M77.5 Iná entezopatia nohy

M77.8 Iné entezopatie nezatriedené inde

M77.9 Bližšie neurčená entezopatia

M79 Iné choroby mäkkého tkaniva nezatriedené inde

M79.0 Bližšie neurčený reumatizmus

M79.1 Myalgia

M79.2 Bližšie neurčená neuralgia a neuritída

M79.3 Bližšie neurčená panikulitída

M79.4 Hypertrofia (infrapatelárneho) tukového vankúša

M79.5 Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive

M79.6 Bolesť v končatine

M79.8 Iné bližšie určené poruchy mäkkého tkaniva

M79.9 Bližšie neurčená porucha mäkkého tkaniva

M80 Osteoporóza s patologickou fraktúrou

M80.0 Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou

M80.1 Postovarektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou
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M80.2 Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou

M80.3 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou

M80.4 Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou

M80.5 Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou

M80.8 Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou

M80.9 Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou

M81 Osteoporóza bez patologickej fraktúry

M81.0 Postmenopauzálna osteoporóza

M81.1 Postovarektomická osteoporóza

M81.2 Osteoporóza z inaktivity

M81.3 Pooperačná malabsorpčná osteoporóza

M81.4 Lieková osteoporóza

M81.5 Idiopatická osteoporóza

M81.6 Lokalizovaná osteoporóza (Lequesneova)

M81.8 Iná osteoporóza

M81.9 Bližšie neurčená osteoporóza

M82 Osteoporóza pri chorobách zatriedených inde

M82.0 Osteoporóza pri viacnásobnej myelomatóze (C90.0)

M82.1 Osteoporóza pri chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním (E00 – E34)

M82.8 Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde

M83 Osteomalácia dospelých

M83.0 Osteomalácia v popôrodí

M83.1 Starecká osteomalácia

M83.2 Osteomalácia v dospelosti zavinená malabsorpciou

M83.3 Osteomalácia v dospelosti zavinená podvýživou

M83.4 Alumíniová osteopatia

M83.5 Iná lieková osteomalácia v dospelosti

M83.8 Iná osteomalácia v dospelosti

M83.9 Bližšie neurčená osteomalácia v dospelosti

M84 Poruchy celistvosti kostí

M84.0 Zle zahojená fraktúra

M84.1 Pakĺb v mieste lonovej škáry (pseudoartróza)

M84.2 Oneskorené spojenie fraktúry

M84.3 Únavová zlomenina nezatriedená inde

M84.4 Patologická fraktúra nezatriedená inde

M84.8 Iné poruchy kontinuity kostí

M84.9 Bližšie neurčená porucha kontinuity kosti

M85 Iné poruchy hustoty a štruktúry kostí

M85.0 Monostotická fibrózna dysplázia kosti

M85.1 Fluoróza kostry

M85.2 Hyperostóza lebky

M85.3 Osteitis condensans

M85.4 Solitárna kostná cysta

M85.5 Aneuryzmová kostná cysta
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M85.6 Iná kostná cysta

M85.8 Iné bližšie určené poruchy hustoty a štruktúr kostí

M85.9 Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti

M86 Osteomyelitída

M86.0 Akútna hematogénna osteomyelitída

M86.1 Iná akútna osteomyelitída

M86.2 Subakútna osteomyelitída

M86.3 Zdĺhavá multifokálna osteomyelitída

M86.4 Zdĺhavá osteomyelitída s drénujúcou píšťalou

M86.5 Iná zdĺhavá hematogénna osteomyelitída

M86.6 Iná zdĺhavá osteomyelitída

M86.8 Iná osteomyelitída

M86.9 Bližšie neurčená osteomyelitída

M87 Osteonekróza

M87.0 Idiopatická aseptická nekróza kosti

M87.1 Lieková osteonekróza

M87.2 Osteonekróza zavinená predchádzajúcim úrazom

M87.3 Iná sekundárna osteonekróza

M87.8 Iná osteonekróza

M87.9 Bližšie neurčená osteonekróza

M88 Pagetova choroba kosti (osteitis deformans)

M88.0 Pagetova choroba lebky

M88.8 Pagetova choroba iných kostí

M88.9 Bližšie neurčená Pagetova choroba kostí

M89 Iné choroby kostí

M89.0 Algoneurodystrofia

M89.1 Zastavenie rastu v epifyzálnej rastovej chrupke

M89.2 Iné poruchy rastu a vývinu kosti

M89.3 Hypertrofia kosti

M89.4 Iná hypertrofická osteoartropatia

M89.5 Osteolýza

M89.6 Osteopatia po poliomyelitíde

M89.8 Iné bližšie určené poruchy kostí

M89.9 Bližšie neurčená porucha kosti

M90 Osteopatie pri chorobách zatriedených inde

M90.0 Tuberkulóza kosti (A18.0)

M90.1 Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde

M90.2 Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde

M90.3 Osteonekróza pri kesónovej chorobe (T70.3)

M90.4 Osteonekróza zapríčinená hemoglobinopatiou (D50 – D64)

M90.5 Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde

M90.6 Osteitis deformans pri nádorových chorobách (C00 – D48)

M90.7 Fraktúra kosti pri nádorovej chorobe (C00 – D48)

M90.8 Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde
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M91 Juvenilná osteochondróza bedier a panvy

M91.0 Juvenilná osteochondróza panvy

M91.1 Juvenilná osteochondróza hlavy stehnovej kosti

M91.2 Coxa plana

M91.3 Pseudokoxalgia

M91.8 Iná juvenilná osteochondróza bedier a panvy

M91.9 Bližšie neurčená juvenilná osteochondróza bedier a panvy

M92 Iná juvenilná osteochondróza

M92.0 Juvenilná osteochondróza ramennej kosti

M92.1 Juvenilná osteochondróza vretennej a lakťovej kosti

M92.2 Juvenilná osteochondróza ruky

M92.3 Iná juvenilná osteochondróza hornej končatiny

M92.4 Juvenilná osteochondróza pately

M92.5 Juvenilná osteochondróza píšťaly a ihlice

M92.6 Juvenilná osteochondróza priehlavku

M92.7 Juvenilná osteochondróza predpriehlavku

M92.8 Iná bližšie určená juvenilná osteochondróza

M92.9 Bližšie neurčená juvenilná osteochondróza

M93 Iné osteochondropatie

M93.0 Epiphyseolysis capitis femoris (netraumatická)

M93.1 Kienböckova choroba v dospelosti

M93.2 Osteochondritis dissecans

M93.8 Iné bližšie určené osteochondropatie

M93.9 Bližšie neurčená osteochondropatia

M94 Iné choroby chrupky

M94.0 Syndróm chondrokostálneho spojenia (Tietzeov)

M94.1 Recidivujúca polychondritída

M94.2 Chondromalácia

M94.3 Chondrolýza

M94.8 Iné bližšie určené poruchy chrupky

M94.9 Bližšie neurčené poruchy chrupky

M95 Iné získané deformácie svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva

M95.0 Získané deformácie nosa

M95.1 Karfiolové ucho

M95.2 Iná získaná deformácia hlavy

M95.3 Získaná deformácia krku

M95.4 Získaná deformácia hrudníka a rebra

M95.5 Získaná deformácia panvya panvou (O33.-)

M95.8 Iné bližšie určené získané deformácie svalovej a kostrovej sústavy

M95.9 Bližšie neurčená získaná deformácia svalovej a kostrovej sústavy

M96 Pozákrokové poruchy svalovej a kostrovej sústavy nezatriedené inde

M96.0 Pseudoartróza po spojení alebo artrodéze

M96.1 Postlaminektomický syndróm nezatriedený inde

M96.2 Kyfóza po ožiarení
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M96.3 Kyfóza po laminektómii

M96.4 Pooperačná lordóza

M96.5 Skolióza po ožiarení

M96.6 Zlomenina kosti po vsadení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo kostnej platničky

M96.8 Iné pozákrokové poruchy svalov a kostí

M96.9 Bližšie neurčená pozákroková porucha svalov a kostí

M99 Biomechanické lézie nezatriedené inde

M99.0 Segmentálna a somatická dysfunkcia

M99.1 Subluxačný komplex (stavcov)

M99.2 Subluxačná stenóza chrbticového kanála

M99.3 Kostná stenóza chrbticového kanála

M99.4 Stenóza chrbticového kanála spojivovým tkanivom

M99.5 Stenóza chrbticového kanála medzistavcovou platničkou

M99.6 Kostná a subluxačná stenóza medzistavcových otvorov

M99.7 Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým tkanivom a medzistavcovou platničkou

M99.8 Iné biochemické lézie

M99.9 Bližšie neurčená biomechanická lézia

N00 Akútny nefritický syndróm

N01 Chytro progredujúci nefritický syndróm

N02 Návratná a pretrvávajúca hematúria

N03 Chronický nefritický syndróm

N04 Nefrotický syndróm

N05 Nešpecifikovaný nefritický syndróm

N06 Izolovaná proteinúria so špecifikovanými morfologickými zmenami

N07 Hereditárna nefropatia nezatriedená inde

N08 Glomerulárne choroby pri chorobách zatriedených inde

N08.0 Glomerulárne choroby pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde

N08.1 Glomerulárne choroby pri neoplastických chorobách

N08.2 Glomerulárne choroby pri chorobách krvi a poruchách imunitného systému

N08.3 Glomerulárne choroby pri diabetes mellitus (E10 – E14 so spoločnou štvrtou číslicou 2)

N08.4 Glomerulárne choroby pri iných endokrinných, nutričných a metabolických chorobách

N08.5 Glomerulárne choroby pri systémových chorobách spojivového tkaniva

N08.8 Glomerulárne choroby pri iných chorobách zatriedených inde

N10 Akútna tubulointersticiálna nefritída

N11 Chronická tubulointersticiálna nefritída

N11.0 Neobštrukčná chronická pyelonefritída spojená s refluxom

N11.1 Chronická obštrukčná pyelonefritída

N11.8 Iné chronické tubulointersticiálne nefritídy

N11.9 Chronická tubulointersticiálna nefritída bližšie neurčená

N12 Tubulointersticiálna nefritída nešpecifikovaná ako akútna alebo chronická

N13 Obštrukčná a refluxová uropatia

N13.0 Hydronefróza so zátvorom (pyeloureterálneho prechodu)

N13.1 Hydronefróza so zúženinou (striktúrou) močovodu nezatriedená inde

N13.2 Hydronefróza s renálnou a ureterálnou obštrukciou kameňom
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N13.3 Iná a nešpecifikovaná hydronefróza

N13.4 Hydroureter

N13.5 Zalomenie a zúženina močovodu bez hydronefrózy

N13.6 Pyonefróza

N13.7 Uropatia spojená s vezikoureterálnym refluxom

N13.8 Iné obštrukčné a refluxové uropatie

N13.9 Obštrukčná a refluxová uropatia bližšie neurčená

N14 Tubulointersticiálne a tubulárne poruchy zavinené liekmi alebo ťažkými kovmi

N14.0 Nefropatia vyvolaná analgetikami

N14.1 Nefropatia vyvolaná inými liečivami, liekmi a biologickými látkami

N14.2 Nefropatia vyvolaná nešpecifikovaným liečivom, liekom a biologickou látkou

N14.3 Nefropatia vyvolaná ťažkými kovmi

N14.4 Toxická nefropatia nezatriedená inde

N15 Iné renálne tubulointersticiálne choroby

N15.0 Balkánska nefropatia

N15.1 Obličkový a priobličkový (perinefrický) absces

N15.8 Iné špecifikované tubulointersticiálne choroby obličiek

N15.9 Tubulointersticiálna choroba obličiek bližšie neurčená

N16 Renálne tubulointersticiálne choroby pri chorobách zatriedených inde

N16.0 Renálne tubulointersticiálne choroby pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde

N16.1 Renálne tubulointersticiálne choroby pri neoplastických ochoreniach

N16.2 Renálne tubulointersticiálne choroby pri chorobách krvi a poruchách imunitného systému

N16.3 Renálne tubulointersticiálne choroby pri metabolických chorobách

N16.4 Renálne tubulointersticiálne choroby pri systémových chorobách spojivového tkaniva

N16.5 Renálne tubulointersticiálne choroby pri odvrhnutí transplantátu (T86.-)

N16.8 Renálne tubulointersticiálne choroby pri iných chorobách zatriedených inde

N17 Akútne zlyhanie obličiek

N17.0 Akútne zlyhanie obličiek s tubulárnou nekrózou

N17.1 Akútne zlyhanie obličiek s akútnou kortikálnou nekrózou

N17.2 Akútne zlyhanie obličiek s dreňovou nekrózou

N17.8 Iné akútne zlyhanie obličiek

N17.9 Nešpecifikované zlyhanie obličiek

N18 Chronické zlyhanie obličiek

N18.0 Terminálna obličková choroba

N18.8 Iné chronické zlyhanie obličiek

N18.9 Nešpecifikované chronické zlyhanie obličiek

N19 Nešpecifikované zlyhanie obličiek

N20 Konkrement (kameň) obličky a močovodu – nephrolithiasis et ureterolithiasis

N20.0 Konkrement obličky

N20.1 Konkrement v močovode

N20.2 Konkrement v obličke s konkrementom v močovode

N20.9 Nešpecifikovaný močový konkrement

N21 Konkrement v dolných močových cestách

N21.0 Konkrement v močovom mechúre
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N21.1 Konkrement v močovej rúre

N21.8 Konkrement v inej dolnej časti močovej sústavy

N21.9 Nešpecifikovaný konkrement v dolnej časti močovej sústavy

N22 Konkrement v močových cestách pri chorobách zatriedených inde

N22.0 Močový kameň pri schiostosomóze (bilharzióze), (B65.-)

N22.8 Konkrement v močovej sústave pri iných chorobách zatriedených inde

N23 Nešpecifikovaná obličková kolika

N25 Choroby zo zhoršenej obličkovej tubulárnej funkcie

N25.0 Renálna osteodystrofia

N25.1 Nefrogénny diabetes insipidus

N25.8 Iné choroby vyplývajúce z poškodenej tubulárnej funkcie obličiek

N25.9 Nešpecifikovaná porucha zo zhoršenej tubulárnej funkcie obličiek

N26 Nešpecifikovaná scvrknutá oblička

N27 Malá oblička z neznámej príčiny

N27.0 Jednostranná malá oblička

N27.1 Obojstranná malá oblička

N27.9 Nešpecifikovaná malá oblička

N28 Iné choroby obličiek a močovodov nezatriedené inde

N28.0 Ischémia a infarkt obličky

N28.1 Získaná cysta obličky

N28.8 Iné špecifikované choroby obličiek a močovodov

N28.9 Nešpecifikovaná choroba obličiek a močovodov

N29 Iné choroby obličiek a močovodov pri chorobách zatriedených inde

N29.0 Neskorý syfilis obličiek (A52.7)

N29.1 Iné choroby obličiek amočovodov pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde

N29.8 Iné choroby obličiek a močovodov pri iných chorobách zatriedených inde

N30 Cystitída

N30.0 Akútna cystitída

N30.1 Intersticiálna cystitída (chronická)

N30.2 Iná chronická cystitída

N30.3 Trigonitída

N30.4 Iradiačná cystitída

N30.8 Iná cystitída

N30.9 Nešpecifikovaná cystitída

N31 Neuromuskulárna dysfunkcia močového mechúra nezatriedená inde

N31.0 Nestabilný neurogénny močový mechúr nezatriedený inde

N31.1 Reflexný neurogénny močový mechúr nezatriedený inde

N31.2 Atonický neurogénny močový mechúr nezatriedený inde

N31.8 Iná neuromuskulárna dysfunkcia močového mechúra

N31.9 Nešpecifikovaná neuromuskulárna dysfunkcia močového mechúra

N32 Iné choroby močového mechúra

N32.0 Obštrukcia krčka močového mechúra

N32.1 Vezikointestinálna píšťala

N32.2 Píšťala močového mechúra nezatriedená inde
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N32.3 Divertikul močového mechúra

N32.4 Netraumatické puknutie močového mechúra

N32.8 Iné špecifikované poruchy močového mechúra

N32.9 Nešpecifikované poruchy močového mechúra

N33 Choroby močového mechúra pri chorobách zatriedených inde

N33.0 Tuberkulózna cystitída (A18.1)

N33.8 Choroby močového mechúra pri iných chorobách zatriedených inde

N34 Uretritída a uretrálny syndróm

N34.0 Uretrálny absces

N34.1 Nešpecifická uretritída

N34.2 Iná uretritída

N34.3 Nešpecifikovaný uretrálny syndróm

N35 Striktúra uretry – zúženina močovej rúry

N35.0 Posttraumatická striktúra uretry

N35.1 Postinfekčná striktúra uretry nezatriedená inde

N35.8 Iná striktúra uretry

N35.9 Nešpecifikovaná striktúra uretry

N36 Iné poruchy močovej rúry

N36.0 Fistula uretry

N36.1 Divertikul uretry

N36.2 Karunkul uretry

N36.3 Prolabovaná (vykĺznutá) sliznica uretry

N36.8 Iné špecifikované poruchy uretry

N36.9 Nešpecifikovaná porucha uretry

N37 Poruchy močovej rúry pri chorobách zatriedených inde

N37.0 Uretritída pri chorobách zatriedených inde

N37.8 Iné uretrálne poruchy pri chorobách zatriedených inde

N39 Iné choroby močovej sústavy

N39.0 Infekcia močovej sústavy bez určenia miesta

N39.1 Nešpecifikovaná pretrvávajúca proteinúria

N39.2 Nešpecifikovaná ortostatická proteinúria

N39.3 Stresové neudržanie (inkontinencia) moču

N39.4 Iné špecifikované neudržanie moču

N39.8 Iné špecifikované poruchy močovej sústavy

N39.9 Nešpecifikovaná porucha močovej sústavy

N40 Hyperplázia prostaty (predstojnice)

N41 Zápalové choroby prostaty

N41.0 Akútna prostatitída

N41.1 Chronická prostatitída

N41.2 Absces prostaty

N41.3 Prostatocystitída

N41.8 Iné zápalové choroby prostaty

N41.9 Nešpecifikované zápalové choroby prostaty

Strana 5294 Zbierka zákonov č. 576/2004 Čiastka 243

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

http://www.zbierka.sk
http://www.iura.sk


N42 Iné choroby prostaty

N42.0 Konkrement prostaty

N42.1 Kongescia a krvácanie z prostaty

N42.2 Atrofia prostaty

N42.8 Iné bližšie určené choroby prostaty

N42.9 Bližšie neurčená choroba prostaty

N43 Hydrokéla a spermatokéla

N43.0 Encystovaná hydrokéla

N43.1 Infikovaná hydrokéla

N43.2 Iná hydrokéla

N43.3 Nešpecifikovaná hydrokéla

N43.4 Spermatokéla

N44 Torzia semenníka

N45 Orchitída a epididymitída

N45.0 Orchitída, epididymitída a epididymo-orchitída s abscesom

N45.9 Orchitída, epididymitída a epididymo-orchitída bez abscesu

N46 Mužská neplodnosť

N47 Hyperplastická predkožka, fimóza a parafimóza

N48 Iné choroby penisu

N48.0 Leukoplakia penisu

N48.1 Balanopostitída

N48.2 Iné zápalové choroby penisu

N48.3 Priapizmus

N48.4 Impotencia organického pôvodu

N48.5 Vred penisu

N48.6 Balanitis xerotica obliterans

N48.8 Iné špecifikované choroby penisu

N48.9 Nešpecifikovaná choroba penisu

N49 Zápalové choroby mužských genitálií nezatriedené inde

N49.0 Zápalové choroby semenných mechúrikov

N49.1 Zápalové choroby semenného povrazca, pošvového obalu semenníka a semenovodu

N49.2 Zápalové choroby mieška

N49.8 Zápalové zmeny iných bližšie určených mužských pohlavných orgánov

N49.9 Zápalové zmeny nešpecifikovaného mužského pohlavného orgánu

N50 Iné choroby mužských pohlavných orgánov

N50.0 Atrofia semenníka

N50.1 Cievne poruchy mužských pohlavných orgánov

N50.8 Iné špecifikované choroby mužských pohlavných orgánov

N50.9 Nešpecifikovaná choroba mužských pohlavných orgánov

N51 Choroby mužských pohlavných orgánov pri chorobách zatriedených inde

N51.0 Choroby prostaty pri chorobách zatriedených inde

N51.1 Choroby semenníka a nadsemenníka pri chorobách zatriedených inde

N51.2 Balanitída pri chorobách zatriedených inde

N51.8 Iné choroby mužských pohlavných orgánov pri chorobách zatriedených inde
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N60 Benígna dysplázia prsníka

N60.0 Solitárna cysta prsníka

N60.1 Difúzna cystická mastopatia

N60.2 Fibroadenóza prsníka

N60.3 Fibroskleróza prsníka

N60.4 Rozšírenie vývodu prsníka (duktektázie)

N60.8 Iné benígne dysplázie prsníka

N60.9 Nešpecifikovaná benígna dysplázia prsníka

N61 Zápalové choroby prsníka

N62 Hypertrofia prsníka

N63 Nešpecifikovaná hrčka v prsníku

N64 Iné choroby prsníka

N64.0 Fisúra a fistula bradavky

N64.1 Tuková nekróza prsníka

N64.2 Atrofia prsníka

N64.3 Galaktorea bez súvislosti s pôrodom

N64.4 Mastodynia

N64.5 Iné subjektívne a objektívne príznaky v oblasti prsníka

N64.8 Iné špecifikované choroby prsníka

N64.9 Nešpecifikovaná choroba prsníka

N70 Zápaly vajíčkovodov a vaječníkov – salpingitis et oophoritis

N70.0 Akútna salpingitída a ooforitída

N70.1 Chronická salpingitída a ooforitída

N70.9 Nešpecifikovaná salpingitída a ooforitída

N71 Zápalové choroby maternice okrem krčka

N71.0 Akútna zápalová choroba maternice

N71.1 Chronická zápalová choroba maternice

N71.9 Nešpecifikovaná zápalová choroba maternice

N72 Zápalové choroby krčka maternice

N73 Iné zápalové choroby ženských panvových orgánov

N73.0 Akútna parametritída a panvová celulitída

N73.1 Chronická parametritída a panvová celulitída

N73.2 Nešpecifikovaná parametritída a panvová celulitída

N73.3 Ženská akútna panvová peritonitída

N73.4 Ženská chronická panvová peritonitída

N73.5 Nešpecifikovaná ženská panvová peritonitída

N73.6 Ženské panvové peritoneálne adhézie

N73.8 Iné špecifikované zápalové choroby ženských panvových orgánov

N73.9 Nešpecifikované zápalové choroby ženských panvových orgánov

N74 Zápalové choroby ženských panvových orgánov pri chorobách zatriedených inde

N74.0 Tuberkulózna infekcia krčka maternice (A18.1)

N74.1 Tuberkulózny zápal ženských panvových orgánov (A18.1)

N74.2 Syfilitický zápal ženských panvových orgánov (A51.4, A52.7)

N74.3 Gonokokový zápal ženských panvových orgánov (A54.2)
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N74.4 Chlamýdiový zápal ženských panvových orgánov (A56.1)

N74.8 Zápalové choroby ženských panvových orgánov pri iných chorobách zatriedených inde

N75 Choroby Bartholiniho žľazy

N75.0 Cysta Bartholiniho žľazy

N75.1 Absces Bartholiniho žľazy

N75.8 Iné choroby Bartholiniho žľazy

N75.9 Nešpecifikované choroby Bartholiniho žľazy

N76 Iné zápaly pošvy a vulvy

N76.0 Akútna vaginitída

N76.1 Subakútna a chronická vaginitída

N76.2 Akútna vulvitída

N76.3 Subakútna a chronická vulvitída

N76.4 Absces vulvy

N76.5 Vred pošvy

N76.6 Vred vulvy

N76.8 Iný špecifikovaný zápal pošvy a vulvy

N77 Vulvovaginálna ulcerácia a zápal pri chorobách zatriedených inde

N77.0 Ulcerácia vulvy pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde

N77.1 Vaginitída, vulvitída a vulvovaginitída pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde

N77.8 Vulvovaginálna ulcerácia a zápal pri iných chorobách zatriedených inde

N80 Endometrióza

N80.0 Endometrióza maternice

N80.1 Endometrióza vaječníka

N80.2 Endometrióza vajíčkovodu

N80.3 Endometrióza panvového peritonea

N80.4 Endometrióza rektovaginálneho septa a pošvy

N80.5 Endometrióza čreva

N80.6 Endometrióza v kožnej jazve

N80.8 Iná endometrióza

N80.9 Nešpecifikovaná endometrióza

N81 Prolaps – vykĺznutie – ženských genitálií

N81.0 Ženská uretrokéla

N81.1 Cystokéla

N81.2 Neúplný uterovaginálny prolaps

N81.3 Úplný uterovaginálny prolaps

N81.4 Úplný uterovaginálny prolaps nešpecifikovaný

N81.5 Pošvová enterokéla

N81.6 Rektokéla

N81.8 Iný prolaps ženských genitálií

N81.9 Prolaps ženských genitálií nešpecifikovaný

N82 Fistuly – píšťale – ženských pohlavných orgánov

N82.0 Vezikovaginálna fistula

N82.1 Iné fistuly ženských močovopohlavných orgánov

N82.2 Fistula pošvy do tenkého čreva
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N82.3 Fistula pošvy do hrubého čreva

N82.4 Iné fistuly medzi ženskými pohlavnými orgánmi a črevom

N82.5 Fistuly medzi ženskými pohlavnými orgánmi a kožou

N82.8 Iné fistuly ženských pohlavných orgánov

N82.9 Nešpecifikovaná fistula ženských pohlavných orgánov

N83 Nezápalové choroby vaječníka, vajíčkovodu a širokého väzu maternice

N83.0 Folikulárna cysta ovária

N83.1 Luteálna cysta

N83.2 Iné a nešpecifikované vaječníkové cysty

N83.3 Získaná atrofia vaječníka a vajíčkovodu

N83.4 Prolaps a hernia vaječníka a vajíčkovodu

N83.5 Torzia vaječníka, stopky vaječníka a vajíčkovodu

N83.6 Hematosalpinx

N83.7 Hematóm širokého väzu maternice

N83.8 Iné nezápalové zmeny vaječníka, vajíčkovodu a širokého väzu maternice

N83.9 Nešpecifikované nezápalové zmeny vaječníka, vajíčkovodu a širokého väzu maternice

N84 Polyp ženských pohlavných orgánov

N84.0 Polyp tela maternice

N84.1 Polyp krčka maternice

N84.2 Polyp pošvy

N84.3 Polyp vulvy

N84.8 Polyp iných častí ženských pohlavných orgánov

N84.9 Nešpecifikovaný polyp ženských pohlavných orgánov

N85 Iné nezápalové choroby maternice okrem krčka

N85.0 Žľazová hyperplázia endometria

N85.1 Adenomatózna hyperplázia endometria

N85.2 Hypertrofia maternice

N85.3 Subinvolúcia maternice

N85.4 Odchylná poloha maternice

N85.5 Inverzia maternice

N85.6 Vnútromaternicové zrasty

N85.7 Hematometra

N85.8 Iné špecifikované nezápalové zmeny maternice

N85.9 Nešpecifikované nezápalové choroby maternice

N86 Erózia a ektrópium krčka maternice

N87 Dysplázia krčka maternice

N87.0 Ľahká cervikálna dysplázia

N87.1 Stredná cervikálna dysplázia

N87.2 Ťažká cervikálna dysplázia nezatriedená inde

N87.9 Nešpecifikovaná dysplázia krčka maternice

N88 Iné nezápalové zmeny krčka maternice

N88.0 Leukoplakia krčka maternice

N88.1 Stará lacerácia krčka maternice

N88.2 Zúženina (striktúra) a zúženie (stenóza) krčka maternice
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N88.3 Inkompetencia krčka maternice

N88.4 Hypertrofické predĺženie krčka maternice

N88.8 Iné špecifikované nezápalové zmeny krčka maternice

N88.9 Nešpecifikované nezápalové zmeny krčka maternice

N89 Iné nezápalové zmeny pošvy

N89.0 Ľahká pošvová dysplázia

N89.1 Stredná pošvová dysplázia

N89.2 Ťažká pošvová dysplázia nezatriedená inde

N89.3 Nešpecifikovaná dysplázia pošvy

N89.4 Leukoplakia pošvy

N89.5 Striktúra a atrézia pošvy

N89.6 Tesný prsteň hymenu

N89.7 Hematokolpos

N89.8 Iné špecifikované nezápalové zmeny pošvy

N89.9 Nešpecifikovaná nezápalová zmena pošvy

N90 Iné nezápalové zmeny vulvy a hrádze

N90.0 Ľahká dysplázia vulvy

N90.1 Stredne ťažká dysplázia vulvy

N90.2 Ťažká dysplázia vulvy nezatriedená inde

N90.3 Nešpecifikovaná dysplázia vulvy

N90.4 Leukoplakia vulvy

N90.5 Atrofia vulvy

N90.6 Hypertrofia vulvy

N90.7 Vulvárna cysta

N90.8 Iné špecifikované nezápalové zmeny vulvy a perinea

N90.9 Nešpecifikovaná nezápalová zmena vulvy a perinea

N91 Chýbajúca, slabá a zriedkavá menštruácia

N91.0 Primárna amenorea

N91.1 Sekundárna amenorea

N91.2 Nešpecifikovaná amenorea

N91.3 Primárna oligomenorea

N91.4 Sekundárna oligomenorea

N91.5 Nešpecifikovaná oligomenorea

N92 Nadmerná, častá a nepravidelná menštruácia

N92.0 Nadmerná a častá menštruácia s pravidelným cyklom

N92.1 Nadmerné a časté krvácanie s nepravidelným cyklom

N92.2 Nadmerná menštruácia v puberte

N92.3 Ovulačné krvácanie

N92.4 Nadmerné krvácanie v premenopauze

N92.5 Iná špecifikovaná nepravidelná menštruácia

N92.6 Nešpecifikovaná nepravidelná menštruácia

N93 Iné abnormálne maternicové a pošvové krvácanie

N93.0 Postkoitálne a kontaktné krvácanie

N93.8 Iné špecifikované abnormálne maternicové a pošvové krvácanie
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N93.9 Nešpecifikované abnormálne maternicové a pošvové krvácanie

N94 Bolesť a iné odchýlky spojené so ženskými pohlavnými orgánmi amenštruačným cyklom

N94.0 Ovulačná kríza („Mittelschmerz“)

N94.1 Dyspareunia

N94.2 Vaginizmus

N94.3 Syndróm premenštruačnej tenzie

N94.4 Primárna dysmenorea

N94.5 Sekundárna dysmenorea

N94.6 Nešpecifikovaná dysmenorea

N94.8 Iné špecifikované odchýlky spojené so ženskými pohlavnými orgánmi amenštruačným cyklom

N94.9 Nešpecifikovaná odchýlka spojená so ženskými pohlavnými orgánmi a menštruačným cyklom

N95 Menopauzálne a iné perimenopauzálne poruchy

N95.0 Postmenopauzálne krvácanie

N95.1 Menopauzálne a klimakterické poruchy

N95.2 Postmenopauzálna atrofická vaginitída

N95.3 Poruchy spojené s arteficiálnou menopauzou

N95.8 Iné špecifikované menopauzálne a perimenopauzálne poruchy

M95.9 Nešpecifikované menopauzálne a perimenopauzálne poruchy

N96 Habituálny potrat

N97 Ženská neplodnosť

N97.0 Ženská neplodnosť spojená s anovuláciou

N97.1 Ženská neplodnosť tubárneho pôvodu

N97.2 Ženská neplodnosť maternicového pôvodu

N97.3 Ženská neplodnosť krčkového pôvodu

N97.4 Ženská neplodnosť spojená s mužskými faktormi

N97.8 Ženská neplodnosť iného pôvodu

N97.9 Nešpecifikovaná ženská neplodnosť

N98 Komplikácie spojené s umelým oplodnením

N98.0 Infekcia spojená s umelým oplodnením

N98.1 Hyperstimulácia vaječníkov

N98.2 Komplikácie pri pokuse zaviesť oplodnené vajíčko po oplodnení in vitro

N98.3 Komplikácie pri pokuse zaviesť embryo pri prenose embrya

N98.8 Iné komplikácie spojené s umelým oplodnením

N98.9 Nešpecifikované komplikácie spojené s umelým oplodnením

N99 Pozákrokové ochorenia močovopohlavných orgánov nezatriedené inde

N99.0 Pozákrokové zlyhanie obličiek

N99.1 Pozákroková zúženina (striktúra) uretry

N99.2 Pooperačná adhézia pošvy

N99.3 Prolaps pošvovej klenby po hysterektómii

N99.4 Pozákrokové zrasty panvového peritonea

N99.5 Ochorenie vonkajšej stómy močovej sústavy

N99.8 Iné pozákrokové ochorenia močovopohlavnej sústavy

N99.9 Nešpecifikované pozákrokové ochorenie močovopohlavnej sústavy
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O00 Mimomaternicové tehotenstvo

O00.0 Abdominálne (brušné) tehotenstvo

O00.1 Tubárne tehotenstvo

O00.2 Ovariálne tehotenstvo

O00.8 Iné mimomaternicové tehotenstvo

O00.9 Nešpecifikované mimomaternicové tehotenstvo

O01 Mola hydatidosa

O01.0 Klasická mola hydatidosa

O01.1 Inkompletná a parciálna mola hydatidosa

O01.9 Nešpecifikovaná mola hydatidosa

O02 Iné abnormálne produkty koncepcie

O02.0 Poškodené plodové vajce a nehydatidózna mola

O02.1 Missed abortion (zadržanie mŕtveho plodu v maternici)

O02.8 Iné špecifikované abnormálne produkty koncepcie

O02.9 Nešpecifikovaný abnormálny produkt koncepcie

O03 Spontánny potrat

O04 Medicínsky potrat

O05 Iný potrat

O06 Nešpecifikovaný potrat

O07 Neúspešný pokus o potrat

O07.0 Neúspešný medicínsky potrat komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov

O07.1 Neúspešný medicínsky potrat komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním

O07.2 Neúspešný medicínsky potrat komplikovaný embóliou

O07.3 Neúspešný medicínsky potrat s inými a nešpecifikovanými komplikáciami

O07.4 Neúspešný medicínsky potrat bez komplikácií

O07.5 Iný a nešpecifikovaný neúspešný pokus o potrat komplikovaný infekciou pohlavných a panvo-
vých orgánov

O07.6 Iný a nešpecifikovaný neúspešný pokus o potrat komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným
krvácaním

O07.7 Iný a nešpecifikovaný neúspešný pokus o potrat komplikovaný embóliou

O07.8 Iný a nešpecifikovaný neúspešný pokus o potrat s inými a nešpecifikovanými komplikáciami

O07.9 Iný a nešpecifikovaný neúspešný pokus o potrat bez komplikácie

O08 Komplikácie po potrate a mimomaternicovom a molárnom tehotenstve

O08.0 Infekcia pohlavných a panvových orgánov po potrate amimomaternicovom aj molárnom tehoten-
stve

O08.1 Oneskorené alebo nadmerné krvácanie po potrate a mimomaternicovom a molárnom tehoten-
stve

O08.2 Embólia po potrate a mimomaternicovom a molárnom tehotenstve

O08.3 Šok po potrate a mimomaternicovom a molárnom tehotenstve

O08.4 Zlyhanie obličiek po potrate a mimomaternicovom a molárnom tehotenstve

O08.5 Metabolické poruchy po potrate a mimomaternicovom a molárnom tehotenstve

O08.6 Poškodenie panvových orgánov a tkanív po potrate a mimomaternicovom a molárnom tehoten-
stve

O08.7 Iné žilové komplikácie po potrate, mimomaternicovom a molárnom tehotenstve

O08.8 Iné komplikácie po potrate, mimomaternicovom a molárnom tehotenstve
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O08.9 Nešpecifikované komplikácie po potrate, mimomaternicovom a molárnom tehotenstve

O10 Predtým existujúca hypertenzia komplikujúca tehotenstvo, pôrod a popôrodie

O10.0 Predtým existujúca esenciálna hypertenzia komplikujúca tehotenstvo, pôrod a popôrodie

O10.1 Predtým existujúca hypertenzná choroba srdca komplikujúca tehotenstvo, pôrod a popôrodie

O10.2 Predtým existujúca hypertenzná obličková choroba komplikujúca tehotenstvo, pôrod a popôro-
die

O10.3 Predtým existujúca hypertenzná srdcová a obličková choroba komplikujúca tehotenstvo, pôrod
a popôrodie

O10.4 Predtým existujúca sekundárna hypertenzia komplikujúca tehotenstvo, pôrod a popôrodie

O10.9 Nešpecifikovaná, predtým existujúca hypertenzia komplikujúca tehotenstvo, pôrod a popôrodie

O11 Predtým existujúca hypertenzná porucha so superponovanou proteinúriou

O12 Gestačný (tehotenstvom vyvolaný) edém a proteinúria bez hypertenzie

O12.0 Gestačný edém

O12.1 Gestačná proteinúria

O12.2 Gestačný edém s proteinúriou

O13 Gestačná (tehotenstvom vyvolaná) hypertenzia bez významnej proteinúrie

O14 Gestačná (tehotenstvom vyvolaná) hypertenzia s významnou proteinúriou

O14.0 Mierna preeklampsia

O14.1 Ťažká preeklampsia

O14.9 Nešpecifikovaná preeklampsia

O15 Eklampsia

O15.0 Eklampsia v tehotenstve

O15.1 Eklampsia pri pôrode

O15.2 Eklampsia v popôrodí

O15.9 Časovo bližšie neurčená eklampsia

O16 Nešpecifikovaná hypertenzia matky

O20 Krvácanie vo včasnom tehotenstve

O20.0 Hroziaci potrat

O20.8 Iné krvácanie vo včasnom tehotenstve

O20.9 Nešpecifikované krvácanie vo včasnom tehotenstve

O21 Nadmerné dávenie v tehotenstve – hyperemesis gravidarum

O21.0 Mierna tehotenská hypereméza

O21.1 Hyperemesis gravidarum s poruchou metabolizmu

O21.2 Neskoré dávenie v tehotenstve

O21.8 Iné dávenie komplikujúce tehotenstvo

O21.9 Nešpecifikované dávenie v tehotenstve

O22 Žilové komplikácie v tehotenstve

O22.0 Varikózne žily dolných končatín v tehotenstve

O22.1 Varixy genitálu v tehotenstve

O22.2 Povrchová tromboflebitída v tehotenstve

O22.3 Hlboká flebotrombóza v tehotenstve

O22.4 Hemoroidy v tehotenstve

O22.5 Trombóza mozgových žíl v tehotenstve

O22.8 Iné žilové komplikácie v tehotenstve
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O22.9 Nešpecifikovaná žilová komplikácia v tehotenstve

O23 Infekcie močovopohlavných orgánov v tehotenstve

O23.0 Infekcie obličiek v tehotenstve

O23.1 Infekcie močového mechúra v tehotenstve

O23.2 Infekcie močovej rúry v tehotenstve

O23.3 Infekcie iných častí močovej sústavy v tehotenstve

O23.4 Nešpecifikovaná infekcia močovej sústavy v tehotenstve

O23.5 Infekcie pohlavných orgánov v tehotenstve

O23.9 Iná a nešpecifikovaná infekcia močovopohlavnej sústavy v tehotenstve

O24 Diabetes mellitus v tehotenstve

O24.0 Predtým existujúci diabetes mellitus 1. typu závislý od inzulínu

O24.1 Predtým existujúci diabetes mellitus 2. typu nezávislý od inzulínu

O24.2 Predtým existujúca podvýživa súvisiaca s diabetes mellitus

O24.3 Nešpecifikovaný predtým existujúci diabetes mellitus

O24.4 Diabetes mellitus vzniknutý v tehotenstve

O24.9 Nešpecifikovaný diabetes mellitus v tehotenstve

O25 Podvýživa v tehotenstve

O26 Starostlivosť o matku pre iné poruchy súvisiace najmä s tehotenstvom

O26.0 Nadmerný hmotnostný prírastok v tehotenstve

O26.1 Malý hmotnostný prírastok v tehotenstve

O26.2 Pôrodnícka starostlivosť pri habituálnom potrácaní

O26.3 Zadržané vnútromaternicové antikoncepčné teliesko v tehotenstve

O26.4 Herpes gestationis

O26.5 Hypotenzný syndróm matky

O26.6 Choroby pečene v tehotenstve, pri pôrode a v popôrodí

O26.7 Subluxácia (lonovej) spony v tehotenstve, pri pôrode a v popôrodí

O26.8 Iné špecifikované stavy súvisiace s tehotenstvom

O26.9 Nešpecifikovaný stav súvisiaci s tehotenstvom

O28 Abnormálne nálezy pri predpôrodnom skríningu matky

O28.0 Abnormálny hematologický nález v prenatálnom skríningu matky

O28.1 Abnormálny biochemický nález v prenatálnom skríningu matky

O28.2 Abnormálny cytologický nález v prenatálnom skríningu matky

O28.3 Abnormálny ultrazvukový nález v prenatálnom skríningu matky

O28.4 Abnormálny rádiologický nález v prenatálnom skríningu matky

O28.5 Abnormálny chromozómový a genetický nález v prenatálnom skríningu matky

O28.8 Iné abnormálne nálezy v prenatálnom skríningu matky

O28.9 Nešpecifikovaný abnormálny nález v prenatálnom skríningu matky

O29 Komplikácie anestézie v tehotenstve

O29.0 Pľúcne komplikácie anestézie v tehotenstve

O29.1 Srdcové komplikácie anestézie v tehotenstve

O29.2 Mozgové komplikácie pri anestézii v tehotenstve

O29.3 Toxická reakcia na lokálnu anestéziu v tehotenstve

O29.4 Bolesť hlavy vyvolaná spinálnou a epidurálnou anestéziou v tehotenstve

O29.5 Iné komplikácie spinálnej a epidurálnej anestézie v tehotenstve
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O29.6 Neúspešná alebo sťažená intubácia v tehotenstve

O29.8 Iné komplikácie anestézie v tehotenstve

O29.9 Nešpecifikovaná komplikácia anestézie v tehotenstve

O30 Viacplodové tehotenstvo

O30.0 Tehotenstvo s dvojčatami

O30.1 Tehotenstvo s trojčatami

O30.2 Tehotenstvo so štvorčatami

O30.8 Iné viacplodové tehotenstvo

O30.9 Nešpecifikované viacplodové tehotenstvo

O31 Komplikácie špecifické pre viacplodové tehotenstvo

O31.0 Fetus papyraceus

O31.1 Pokračujúce tehotenstvo po potrate jedného alebo viacerých plodov

O31.2 Pokračujúce tehotenstvo po vnútromaternicovej smrti jedného alebo viacerých plodov

O31.8 Iné špecifické komplikácie viacplodového tehotenstva

O32 Starostlivosť o matku pri zistenom alebo suspektnom nepravidelnom naliehaní plodu

O32.0 Starostlivosť o matku pri nestabilnej polohe

O32.1 Starostlivosť o matku pri naliehaní panvovým koncom

O32.2 Starostlivosť o matku pri priečnej a šikmej polohe

O32.3 Starostlivosť o matku pri tvárovej a čelovej polohe a pri naliehaní bradou

O32.4 Starostlivosť o matku pri veľkej hlavičke v termíne

O32.5 Starostlivosť o matku pri viacplodovom tehotenstve s nepravidelným naliehaním jedného alebo
viacerých plodov

O32.6 Starostlivosť o matku pri kombinovanom naliehaní

O32.8 Starostlivosť o matku pri inom nepravidelnom naliehaní plodu

O32.9 Starostlivosť o matku pri nešpecifikovanom naliehaní plodu

O33 Starostlivosť o matku pri zistenom alebo suspektnom nepomere (disproporcii)

O33.0 Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený deformáciou kostenej panvy

O33.1 Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený celkovo zúženou panvou

O33.2 Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený zúžením panvového vchodu

O33.3 Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený zúžením panvového východu

O33.4 Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený rozličnými príčinami zo strany matky a plodu

O33.5 Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený nezvyčajne veľkým plodom

O33.6 Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený hydrocefalickým plodom

O33.7 Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený inými abnormalitami plodu

O33.8 Starostlivosť o matku pre nepomer z iných príčin

O33.9 Starostlivosť o matku pre nešpecifikovaný nepomer

O34 Starostlivosť omatku pri zistenej alebo suspektnej abnormalite panvových orgánovmatky

O34.0 Starostlivosť o matku pri vrodených chybách maternice

O34.1 Starostlivosť o matku pri nádore tela maternice

O34.2 Starostlivosť o matku pre jazvu na maternici po predchádzajúcej operácii

O34.3 Starostlivosť o matku pri inkompetencii krčka maternice

O34.4 Starostlivosť o matku pri iných abnormalitách krčka maternice

O34.5 Starostlivosť o matku pre iné abnormality tehotnej maternice

O34.6 Starostlivosť o matku pre abnormality pošvy

O34.7 Starostlivosť o matku pre abnormality vulvy a hrádze
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O34.8 Starostlivosť o matku pre iné abnormality panvových orgánov

O34.9 Starostlivosť o matku pre nešpecifikovanú abnormalitu panvových orgánov

O35 Starostlivosť o matku pri zistenej alebo suspektnej abnormalite a poškodení plodu

O35.0 Starostlivosť o matku pri (suspektnej) vývinovej chybe centrálneho nervového systému plodu

O35.1 Starostlivosť o matku pri (suspektnej) anomálii chromozómov plodu

O35.2 Starostlivosť o matku pri (suspektnej) dedičnej chorobe plodu

O35.3 Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu vírusovou chorobou matky

O35.4 Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu alkoholom

O35.5 Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu liekmi

O35.6 Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu žiarením

O35.7 Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu inými medicínskymi zásahmi

O35.8 Starostlivosť o matku pri iných (suspektných) abnormalitách a poškodeniach plodu

O35.9 Starostlivosť o matku pri (suspektnej) nešpecifikovanej abnormalite a poškodení plodu

O36 Starostlivosť o matku pri iných zistených alebo suspektných problémoch s plodom

O36.0 Starostlivosť o matku pri izoimunizácii v Rh systéme

O36.1 Starostlivosť o matku pri inej izoimunizácii

O36.2 Starostlivosť o matku pri fetálnom hydropse

O36.3 Starostlivosť o matku pri príznakoch hypoxie plodu

O36.4 Starostlivosť o matku pri vnútromaternicovej smrti plodu

O36.5 Starostlivosť o matku pri znížení hmotnosti plodu

O36.6 Starostlivosť o matku pri nadmernej hmotnosti plodu

O36.7 Starostlivosť o matku pri abdominálnom tehotenstve živým plodom

O36.8 Starostlivosť o matku pri iných bližšie určených problémoch plodu

O36.9 Starostlivosť o matku pri nešpecifikovaných problémoch plodu

O40 Polyhydramnion

O41 Iné nepravidelnosti plodovej vody a blán

O41.0 Oligohydramnion

O41.1 Infekcia amniového vaku a blán

O41.8 Iné špecifikované nepravidelnosti plodovej vody a blán

O41.9 Nešpecifikovaná nepravidelnosť plodovej vody a blán

O42 Predčasné puknutie blán

O42.0 Predčasné puknutie blán, začiatok pôrodnej činnosti do 24 hodín

O42.1 Predčasné puknutie blán, začiatok pôrodnej činnosti po 24 hodinách

O42.2 Predčasné puknutie blán, oneskorenie pôrodnej činnosti zapríčinené liečením

O42.9 Nešpecifikované predčasné puknutie blán

O43 Nepravidelnosti placenty

O43.0 Syndrómy placentárnej transfúzie

O43.1 Malformácia placenty

O43.8 Iné poruchy placenty

O43.9 Nešpecifikované poruchy placenty

O44 Placenta praevia – vcestná placenta

O44.0 Placenta praevia špecifikovaná ako placenta praevia bez krvácania

O44.1 Placenta praevia s krvácaním

O45 Predčasné odlupovanie placenty (abruptio placentae)
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O45.0 Predčasné odlupovanie placenty s poruchou koagulácie

O45.8 Iné predčasné odlupovanie placenty

O45.9 Nešpecifikované predčasné odlupovanie placenty

O46 Krvácanie pred pôrodom nezatriedené inde

O46.0 Krvácanie pred pôrodom s poruchou koagulácie

O46.8 Iné krvácanie pred pôrodom

O46.9 Nešpecifikované krvácanie pred pôrodom

O47 Hroziaci predčasný pôrod

O47.0 Hroziaci predčasný pôrod pred ukončeným 37. týždňom tehotenstva

O47.1 Hroziaci predčasný pôrod v 37. týždni tehotenstva alebo po jeho ukončení

O47.9 Nešpecifikovaný hroziaci predčasný pôrod

O48 Predĺžené tehotenstvo

O60 Predčasný pôrod

O61 Neúspešná indukcia pôrodnej činnosti

O61.0 Neúspešná lekárska indukcia pôrodnej činnosti

O61.1 Neúspešná inštrumentálna indukcia pôrodnej činnosti

O61.8 Iná neúspešná indukcia pôrodnej činnosti

O61.9 Nešpecifikovaná neúspešná indukcia pôrodnej činnosti

O62 Nepravidelnosti pôrodnej činnosti

O62.0 Primárne slabá pôrodná činnosť

O62.1 Sekundárne slabá pôrodná činnosť

O62.2 Iná slabá pôrodná činnosť

O62.3 Strmý pôrod (partus praecipitatus)

O62.4 Hypertonické, nekoordinované a pretiahnuté kontrakcie

O62.8 Iné nepravidelnosti pôrodnej činnosti

O62.9 Nešpecifikované nepravidelnosti pôrodnej činnosti

O63 Predĺžená pôrodná činnosť

O63.0 Predĺžená prvá pôrodná doba

O63.1 Predĺžená druhá pôrodná doba

O63.2 Oneskorený pôrod druhého dvojčaťa, trojčaťa atď.

O63.9 Nešpecifikovaná predĺžená pôrodná činnosť

O64 Komplikácie pôrodu zavinené nepravidelnou polohou a naliehaním plodu

O64.0 Komplikácie pôrodu zapríčinené neúplnou rotáciou hlavičky

O64.1 Komplikácia pôrodu zapríčinená polohou panvovým koncom

O64.2 Komplikácia pôrodu zapríčinená tvárovou polohou

O64.3 Komplikácia pôrodu zapríčinená čelovou polohou

O64.4 Komplikácia pôrodu zapríčinená naliehaním pliecka

O64.5 Komplikácia pôrodu zapríčinená kombinovaným naliehaním

O64.8 Komplikácia pôrodu zapríčinená inými nepravidelnosťami polohy a naliehaním plodu

O64.9 Komplikácia pôrodu zapríčinená nešpecifikovanou nepravidelnosťou polohy a naliehania plodu

O65 Komplikácie pôrodu zavinené abnormalitami panvy matky

O65.0 Komplikácia pôrodu zapríčinená deformovanou panvou

O65.1 Komplikácia pôrodu zapríčinená celkovo zúženou panvou

O65.2 Komplikácia pôrodu zapríčinená zúžením panvového vchodu
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O65.3 Komplikácia pôrodu zapríčinená zúžením panvového východu a panvovej hlbiny

O65.4 Komplikácia pôrodu zapríčinená nešpecifikovaným nepomerom medzi plodom a panvou

O65.5 Komplikácia pôrodu zapríčinená abnormalitou panvových orgánov matky

O65.8 Komplikácia pôrodu zapríčinená inými abnormalitami panvy matky

O65.9 Komplikácia pôrodu zapríčinená nešpecifikovanou abnormalitou panvy matky

O66 Iné komplikácie pôrodu

O66.0 Komplikácia pôrodu zapríčinená plieckovou dystokiou

O66.1 Komplikácia pôrodu zapríčinená kolíziou dvojčiat

O66.2 Komplikácia pôrodu zapríčinená nezvyčajne veľkým plodom

O66.3 Komplikácia pôrodu zapríčinená inými abnormalitami plodu

O66.4 Nešpecifikovaný neúspešný pokus o pôrod

O66.5 Nešpecifikované neúspešné použitie vákuumextraktora a klieští

O66.8 Iné špecifikované komplikácie pôrodu

O66.9 Nešpecifikovaná komplikácia pôrodu

O67 Pôrodná činnosť a pôrod komplikovaný krvácaním pri pôrode nezatriedené inde

O67.0 Krvácanie pri pôrode s poruchou koagulácie

O67.8 Iné krvácanie pri pôrode

O67.9 Nešpecifikované krvácanie pri pôrode

O68 Pôrodná činnosť a pôrod komplikovaný fetálnym distresom

O68.0 Pôrodná činnosť a pôrod komplikovaný odchýlkami srdcovej frekvencie a rytmu plodu

O68.1 Pôrodná činnosť a pôrod komplikované prítomnosťou mekónia v plodovej vode

O68.2 Pôrodná činnosť a pôrod komplikované prítomnosťou mekónia v plodovej vode pri odchýlkach
srdcovej frekvencie a rytmu plodu

O68.3 Pôrodná činnosť a pôrod komplikované biochemickým dôkazom fetálneho stresu

O68.8 Pôrodná činnosť a pôrod komplikované inými dôkazmi fetálneho stresu

O68.9 Pôrodná činnosť a pôrod komplikované nešpecifikovaným fetálnym stresom

O69 Pôrodná činnosť a pôrod komplikovaný nepravidelnosťami pupkovej šnúry

O69.0 Pôrodná činnosť a pôrod komplikované vykĺznutím (prolapsom) pupkovej šnúry

O69.1 Pôrodná činnosť a pôrod komplikované okrútením pupkovej šnúry okolo krku s kompresiou

O69.2 Pôrodná činnosť a pôrod komplikované iným zapletením pupkovej šnúry

O69.3 Pôrodná činnosť a pôrod komplikované krátkou pupkovou šnúrou

O69.4 Pôrodná činnosť a pôrod komplikované vcestnými cievami (vasa praevia)

O69.5 Pôrodná činnosť a pôrod komplikované poškodením ciev pupkovej šnúry

O69.8 Pôrodná činnosť a pôrod komplikované inými nepravidelnosťami pupkovej šnúry

O69.9 Pôrodná činnosť a pôrod komplikované nešpecifikovanými nepravidelnosťami pupkovej šnúry

O70 Poranenie hrádze pri pôrode

O70.0 Trhlina hrádze prvého stupňa pri pôrode

O70.1 Trhlina hrádze druhého stupňa pri pôrode

O70.2 Trhlina hrádze tretieho stupňa pri pôrode

O70.3 Trhlina hrádze štvrtého stupňa pri pôrode

O70.9 Nešpecifikovaná trhlina hrádze pri pôrode

O71 Iné pôrodné poranenie

O71.0 Ruptúra maternice pred začiatkom pôrodnej činnosti

O71.1 Ruptúra maternice počas pôrodnej činnosti

O71.2 Inverzia maternice po pôrode
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O71.3 Pôrodná trhlina krčka maternice

O71.4 Izolovaná pôrodná vysoká trhlina pošvy

O71.5 Iné pôrodné poranenie panvových orgánov

O71.6 Poškodenie panvových kĺbov a väzov

O71.7 Pôrodný hematóm panvy

O71.8 Iné špecifikované pôrodné poranenie

O71.9 Nešpecifikované pôrodné poranenie

O72 Krvácanie po pôrode

O72.0 Krvácanie v tretej pôrodnej dobe

O72.1 Iné krvácanie bezprostredne po pôrode

O72.2 Oneskorené a sekundárne krvácanie po pôrode

O72.3 Poruchy koagulácie po pôrode

O73 Zadržanie placenty a blán bez krvácania

O73.0 Zadržanie placenty bez krvácania

O73.1 Zadržanie častí placenty a blán bez krvácania

O74 Komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pri pôrode

O74.0 Aspiračná pneumónia zapríčinená anestéziou počas pôrodnej činnosti a pôrodu

O74.1 Iné pľúcne komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu

O74.2 Srdcové komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu

O74.3 Mozgové komplikácie pri anestézii počas pôrodnej činnosti a pôrodu

O74.4 Toxická reakcia na lokálnu anestéziu počas pôrodnej činnosti a pôrodu

O74.5 Bolesť hlavy zapríčinená spinálnou a epidurálnou anestéziou počas pôrodnej činnosti a pôrodu

O74.6 Iné komplikácie spinálnej a epidurálnej anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu

O74.7 Neúspešná alebo sťažená intubácia počas pôrodnej činnosti a pôrodu

O74.8 Iné komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu

O74.9 Nešpecifikovaná komplikácia anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu

O75 Iné komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu nezatriedené inde

O75.0 Distres matky počas pôrodnej činnosti a pri pôrode

O75.1 Šok počas alebo po pôrodnej činnosti a pôrode

O75.2 Horúčka počas pôrodu nezatriedená inde

O75.3 Iná infekcia počas pôrodnej činnosti

O75.4 Iné komplikácie pôrodníckych operácií a výkonov

O75.5 Oneskorený pôrod po arteficiálnom pretrhnutí vaku blán

O75.6 Oneskorený pôrod po spontánnej alebo nešpecifikovanej ruptúre vaku blán

O75.7 Vaginálny pôrod po predchádzajúcom cisárskom reze

O75.8 Iné špecifikované komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu

O75.9 Nešpecifikovaná komplikácia pôrodnej činnosti a pôrodu

O80 Spontánny pôrod jedného plodu

O80.0 Spontánny pôrod záhlavím

O80.1 Spontánny pôrod panvovým koncom

O80.8 Iný spontánny pôrod jedného plodu

O80.9 Nešpecifikovaný spontánny pôrod jedného plodu

O81 Pôrod jedného plodu kliešťami a vákuumextraktorom

O81.0 Pôrod východovými kliešťami
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O81.1 Pôrod kliešťami z roviny panvovej hlbiny

O81.2 Pôrod kliešťami z roviny panvovej hlbiny s rotáciou hlavičky

O81.3 Iný a nešpecifikovaný kliešťový pôrod

O81.4 Pôrod vákuumextraktorom

O81.5 Pôrod s použitím klieští a vákuumextraktora

O82 Pôrod jedného plodu cisárskym rezom

O82.0 Pôrod cisárskym rezom (elektívny)

O82.1 Pôrod súrnym cisárskym rezom

O82.2 Pôrod cisárskym rezom hysterektómiou

O82.8 Iný pôrod jedného plodu cisárskym rezom

O82.9 Nešpecifikovaný pôrod cisárskym rezom

O83 Iné vedenie pôrodu jedného plodu

O83.0 Extrakcia plodu pri polohe panvovým koncom

O83.1 Iné vedenie pôrodu pri polohe panvovým koncom

O83.2 Iné aktívne vedenie pôrodu

O83.3 Pôrod živého plodu pri abdominálnom tehotenstve

O83.4 Zmenšovacie pôrodnícke operácie

O83.8 Iné špecifikované vedenie pôrodu jedného plodu

O83.9 Nešpecifikované vedenie pôrodu jedného plodu

O84 Pôrody pri viacplodovom tehotenstve

O84.0 Pôrody pri viacplodovom tehotenstve, všetky spontánne

O84.1 Pôrody pri viacplodovom tehotenstve, všetky kliešťami a vákuumextraktorom

O84.2 Pôrody pri viacplodovom tehotenstve, všetky cisárskym rezom

O84.8 Iné pôrody pri viacplodovom tehotenstve

O84.9 Nešpecifikované pôrody pri viacplodovom tehotenstve

O85 Puerperálna sepsa – popôrodná sepsa

O86 Iné puerperálne infekcie

O86.0 Infekcia rany po pôrodníckej operácii

O86.1 Iné infekcie pohlavných orgánov po pôrode

O86.2 Infekcie močových orgánov po pôrode

O86.3 Iné infekcie urogenitálnej sústavy po pôrode

O86.4 Horúčka neznámeho pôvodu po pôrode

O86.8 Iné špecifikované puerperálne infekcie

O87 Žilové komplikácie v popôrodí

O87.0 Povrchová tromboflebitída v popôrodí

O87.1 Hlboká flebotrombóza v popôrodí

O87.2 Hemoroidy v popôrodí

O87.3 Trombóza mozgových žíl v popôrodí

O87.8 Iné žilové komplikácie v popôrodí

O87.9 Nešpecifikované žilové komplikácie v popôrodí

O88 Pôrodnícka embólia

O88.0 Pôrodnícka vzduchová embólia

O88.1 Embólia plodovou vodou

O88.2 Pôrodnícka embólia krvnou zrazeninou
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O88.3 Pôrodnícka pyemická a septická embólia

O88.8 Iná pôrodnícka embólia

O89 Komplikácie anestézie v popôrodí

O89.0 Pľúcne komplikácie anestézie v popôrodí

O89.1 Srdcové komplikácie anestézie v popôrodí

O89.2 Mozgové komplikácie anestézie v popôrodí

O89.3 Toxická reakcia na lokálnu anestéziu v popôrodí

O89.4 Bolesť hlavy zapríčinená spinálnou a epidurálnou anestéziou v popôrodí

O89.5 Iné komplikácie spinálnej a epidurálnej anestézie v popôrodí

O89.6 Neúspešná alebo sťažená intubácia v popôrodí

O89.8 Iné komplikácie anestézie v popôrodí

O89.9 Nešpecifikované komplikácie anestézie v popôrodí

O90 Komplikácie popôrodia nezatriedené inde

O90.0 Rozpad rany po cisárskom reze

O90.1 Rozpad pôrodníckej rany hrádze

O90.2 Hematóm pôrodníckej rany

O90.3 Kardiomyopatia v popôrodí

O90.4 Akútne zlyhanie obličiek po pôrode

O90.5 Zápal štítnej žľazy po pôrode

O90.8 Iné puerperálne komplikácie nezatriedené inde

O90.9 Nešpecifikovaná puerperálna komplikácia

O91 Infekcie prsníka spojené s pôrodom

O91.0 Infekcia bradavky spojená s pôrodom

O91.1 Absces prsníka spojený s pôrodom

O91.2 Nehnisavá mastitída spojená s pôrodom

O92 Iné choroby prsníka a poruchy laktácie spojené s pôrodom

O92.0 Retrakcia bradavky spojená s pôrodom

O92.1 Popukaná bradavka spojená s pôrodom

O92.2 Iné a nešpecifikované choroby prsníka spojené s pôrodom

O92.3 Agalakcia

O92.4 Hypogalakcia

O92.5 Zastavenie laktácie

O92.6 Galaktorea

O92.7 Iné a nešpecifikované poruchy laktácie

O95 Pôrodnícka smrť z nešpecifikovanej príčiny

O96 Smrť z akejkoľvek pôrodníckej príčiny po vyše 42 dňoch, alemenej ako po roku po pôrode

O97 Smrť následkom priamych pôrodníckych príčin

O98 Infekčné a parazitárne choroby matky, ktoré sa môžu zatriediť inde, ale komplikujú
tehotenstvo, pôrod a popôrodie

O98.0 Tuberkulóza komplikujúca tehotenstvo, pôrod a popôrodie

O98.1 Syfilis komplikujúci tehotenstvo, pôrod a popôrodie

O98.2 Kvapavka komplikujúca tehotenstvo, pôrod a popôrodie

O98.3 Iné infekcie s prevažne sexuálnym spôsobom prenášania komplikujúce tehotenstvo, pôrod
a popôrodie

O98.4 Vírusová hepatitída komplikujúca tehotenstvo, pôrod a popôrodie
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O98.5 Iné vírusové choroby komplikujúce tehotenstvo, pôrod a popôrodie

O98.6 Protozoálne choroby komplikujúce tehotenstvo, pôrod a popôrodie

O98.8 Iné infekčné a parazitárne choroby matky komplikujúce tehotenstvo, pôrod a popôrodie

O98.9 Nešpecifikované infekčné a parazitárne choroby matky komplikujúce tehotenstvo, pôrod
a popôrodie

O99 Iné choroby matky, ktoré sa môžu zatriediť inde, ale komplikujú tehotenstvo, pôrod
a popôrodie

O99.0 Málokrvnosť komplikujúca tehotenstvo, pôrod a popôrodie

O99.1 Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov a daktoré poruchy imunitnej sústavy komplikujúce
tehotenstvo, pôrod a popôrodie

O99.2 Endokrinné, nutričné a metabolické choroby komplikujúce tehotenstvo, pôrod a popôrodie

O99.3 Duševné poruchy a choroby nervového systému komplikujúce tehotenstvo, pôrod a popôrodie

O99.4 Choroby obehovej sústavy komplikujúce tehotenstvo, pôrod a popôrodie

O99.5 Choroby dýchacej sústavy komplikujúce tehotenstvo, pôrod a popôrodie

O99.6 Choroby tráviacej sústavy komplikujúce tehotenstvo, pôrod a popôrodie

O99.7 Choroby kože a podkožného tkaniva komplikujúce tehotenstvo, pôrod a popôrodie

O99.8 Iné špecifikované choroby a stavy komplikujúce tehotenstvo, pôrod a popôrodie

P00 Ohrozenie plodu a novorodenca chorobami matky, ktoré nemusia súvisieť s terajším
tehotenstvom

P00.0 Ohrozenie plodu a novorodenca hypertenznými chorobami matky

P00.1 Ohrozenie plodu a novorodenca chorobou obličiek a močových ciest matky

P00.2 Ohrozenie plodu a novorodenca infekčnými a parazitárnymi chorobami matky

P00.3 Ohrozenie plodu a novorodenca inými cirkulačnými a respiračnými chorobami

P00.4 Ohrozenie plodu a novorodenca poruchami výživy matky

P00.5 Ohrozenie plodu a novorodenca poranením matky

P00.6 Ohrozenie plodu a novorodenca chirurgickým výkonom na matke

P00.7 Ohrozenie plodu a novorodenca lekárskymi zákrokmi na matke nezatriedenými inde

P00.8 Ohrozenie plodu a novorodenca inými stavmi matky

P00.9 Ohrozenie plodu a novorodenca nešpecifikovanými stavmi matky

P01 Ohrozenie plodu a novorodenca komplikáciami tehotenstva matky

P01.0 Ohrozenie plodu a novorodenca cervikoistmickou insuficienciou

P01.1 Ohrozenie plodu a novorodenca predčasným puknutím blán

P01.2 Ohrozenie plodu a novorodenca oligohydramniónom

P01.3 Ohrozenie plodu a novorodenca polyhydramniónom

P01.4 Ohrozenie plodu a novorodenca ektopickým tehotenstvom

P01.5 Ohrozenie plodu a novorodenca viacpočetným tehotenstvom

P01.6 Ohrozenie plodu a novorodenca smrťou matky

P01.7 Ohrozenie plodu a novorodenca nepravidelným naliehaním

P01.8 Ohrozenie plodu a novorodenca inými komplikáciami tehotenstva matky

P01.9 Ohrozenie plodu a novorodenca nešpecifikovanou komplikáciou tehotenstva matky

P02 Ohrozenie plodu a novorodenca komplikáciami placenty, pupkovej šnúry a blán

P02.0 Ohrozenie plodu a novorodenca vcestnou placentou

P02.1 Ohrozenie plodu a novorodenca inými formami odlúpenia placenty a krvácaním

P02.2 Ohrozenie plodu a novorodenca inými a nešpecifikovanými morfologickými a funkčnými abnor-
malitami placenty

P02.3 Ohrozenie plodu a novorodenca placentárnymi transfúznymi syndrómami
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P02.4 Ohrozenie plodu a novorodenca vykĺznutou pupkovou šnúrou

P02.5 Ohrozenie plodu a novorodenca iným stlačením pupkovej šnúry

P02.6 Ohrozenie plodu a novorodenca inými a nešpecifikovanými stavmi pupkovej šnúry

P02.7 Ohrozenie plodu a novorodenca chorioamnionitídou

P02.8 Ohrozenie plodu a novorodenca inými abnormalitami membrán

P02.9 Ohrozenie plodu a novorodenca nešpecifikovanými abnormalitami membrán

P03 Ohrozenie plodu a novorodenca inými komplikáciami pôrodnej činnosti a pôrodu

P03.0 Ohrozenie plodu a novorodenca pôrodom panvovým koncom a extrakciou

P03.1 Ohrozenie plodu a novorodenca inou nepravidelnosťou naliehania, polohy a disproporciou počas
pôrodu

P03.2 Ohrozenie plodu a novorodenca kliešťovým pôrodom

P03.3 Ohrozenie plodu a novorodenca pôrodom vákuovým extraktorom

P03.4 Ohrozenie plodu a novorodenca pôrodom cisárskym rezom

P03.5 Ohrozenie plodu a novorodenca strmým pôrodom

P03.6 Ohrozenie plodu a novorodenca abnormálnymi maternicovými kontrakciami

P03.8 Ohrozenie plodu a novorodenca inými špecifikovanými komplikáciami pôrodnej činnosti a pôrodu

P03.9 Ohrozenie plodu a novorodenca nešpecifikovanou komplikáciou pôrodnej činnosti a pôrodu

P04 Ohrozenie plodu a novorodenca škodlivými vplyvmi prenesenými cez placentu alebo
materské mlieko

P04.0 Ohrozenie plodu a novorodenca anestéziou a analgéziou matky v tehotenstve a počas pôrodu

P04.1 Ohrozenie plodu a novorodenca inou medikáciou matky

P04.2 Ohrozenie plodu a novorodenca fajčením matky

P04.3 Ohrozenie plodu a novorodenca matky požívajúcej alkohol

P04.4 Ohrozenie plodu a novorodenca matky užívajúcej návykové lieky

P04.5 Ohrozenie plodu a novorodenca matky požívajúcej chemické látky v potrave

P04.6 Ohrozenie plodu a novorodenca matky vystavenej chemickým látkam zo životného prostredia

P04.8 Ohrozenie plodu a novorodenca matky vystavenej iným škodlivým vplyvom

P04.9 Ohrozenie plodu a novorodenca matky vystavenej nešpecifikovaným škodlivým vplyvom

P05 Nízka hmotnosť a podvýživa plodu

P05.0 Plod príliš ľahký na svoj gestačný vek

P05.1 Plod príliš malý na svoj gestačný vek

P05.2 Fetálna podvýživa bez uvedenia, či ide o ľahký, alebo malý plod na gestačný vek

P05.9 Nešpecifikovaný pomalý fetálny rast

P07 Poruchy súvisiace so skráteným tehotenstvom a nízkou pôrodnou hmotnosťou nezaradené
inde

P07.0 Extrémne nízka pôrodná hmotnosť

P07.1 Iná nízka pôrodná hmotnosť

P07.2 Extrémna nezrelosť

P07.3 Iné predčasne narodené deti

P08 Poruchy súvisiace s predĺženým tehotenstvom a vysokou pôrodnou hmotnosťou

P08.0 Výnimočne veľké dieťa

P08.1 Iné deti ťažké na dĺžku tehotenstva

P08.2 Prenášané dieťa, ktoré nie je ťažké na dĺžku tehotenstva

P10 Intrakraniálne natrhnutie a krvácanie zapríčinené poranením pri pôrode

P10.0 Subdurálne krvácanie zavinené pôrodným poranením

P10.1 Mozgové krvácanie zavinené pôrodným poranením
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P10.2 Vnútrokomorové krvácanie zavinené pôrodným poranením

P10.3 Subarachnoidálne krvácanie zavinené pôrodným poranením

P10.4 Roztrhnutie tentória zavinené pôrodným poranením

P10.8 Iné vnútrolebkové natrhnutia a krvácania zavinené pôrodným poranením

P10.9 Nešpecifikované vnútrolebkové natrhnutia a krvácania zavinené pôrodným poranením

P11 Iné pôrodné poranenia centrálneho nervového systému

P11.0 Mozgový opuch zavinený poranením pri pôrode

P11.1 Iné špecifikované mozgové poškodenie zavinené pôrodným poranením

P11.2 Nešpecifikované mozgové poškodenie zavinené poranením pri pôrode

P11.3 Pôrodné poranenie tvárového nervu

P11.4 Pôrodné poranenie iných hlavových nervov

P11.5 Pôrodné poranenie chrbtice a miechy

P11.9 Nešpecifikované pôrodné poranenie centrálneho nervového systému

P12 Pôrodné poranenie vlasovej časti hlavy

P12.0 Kefalhematóm zavinený pôrodným poranením

P12.1 „Kont“ (na záhlaví) zavinený pôrodným poranením

P12.2 Epikraniálne subaponeurotické krvácanie pri pôrodnom poranení

P12.3 Podliatina vlasovej časti hlavy pri pôrodnom poranení

P12.4 Poranenie vlasovej časti hlavy novorodenca pri monitorovaní

P12.8 Iné pôrodné poranenia vlasovej časti hlavy

P12.9 Nešpecifikované pôrodné poranenia vlasovej časti hlavy

P13 Pôrodné poranenie kostry

P13.0 Zlomenina lebky zavinená poranením pri pôrode

P13.1 Iné pôrodné poranenia lebky

P13.2 Pôrodné poranenie stehnovej kosti

P13.3 Pôrodné poranenie iných dlhých kostí

P13.4 Zlomenina kľúčnej kosti pri pôrode

P13.8 Pôrodné poranenia iných častí kostry

P13.9 Nešpecifikované pôrodné poranenia kostry

P14 Pôrodné poranenie periférneho nervového systému

P14.0 Erbovo ochrnutie pri pôrodnom poranení

P14.1 Klumpkeovej ochrnutie pri pôrodnom poranení

P14.2 Ochrnutie bránicového nervu pri pôrodnom poranení

P14.3 Iné poranenie plecovej spleti pri pôrode

P14.8 Pôrodné poranenie iných častí periférneho nervového systému

P14.9 Nešpecifikované pôrodné poranenie periférneho nervového systému

P15 Iné poranenia pri pôrode

P15.0 Pôrodné poranenie pečene

P15.1 Pôrodné poranenie sleziny

P15.2 Poranenie kývača hlavy pri pôrode

P15.3 Pôrodné poranenie oka

P15.4 Pôrodné poranenie tváre

P15.5 Pôrodné poranenie vonkajších genitálií

P15.6 Nekróza podkožného tuku zavinená poranením pri pôrode
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P15.8 Iné špecifikované pôrodné poranenia

P15.9 Nešpecifikované pôrodné poranenie

P20 Vnútromaternicová hypoxia

P20.0 Intrauterínna hypoxia zaznamenaná prvý raz pred začatím pôrodu

P20.1 Intrauterínna hypoxia zaznamenaná prvý raz počas pôrodu

P20.9 Nešpecifikovaná intrauterínna hypoxia

P21 Pôrodná asfyxia

P21.0 Ťažká pôrodná asfyxia

P21.1 Ľahká a stredná pôrodná asfyxia

P21.9 Nešpecifikovaná pôrodná asfyxia

P22 Syndróm respiračnej tvŕdze novorodenca

P22.0 Syndróm respiračnej tvŕdze novorodenca

P22.1 Prechodná tachypnea novorodenca

P22.8 Iná respiračná tvŕdza novorodenca

P22.9 Nešpecifikovaná respiračná tvŕdza novorodenca

P23 Kongenitálna pneumónia

P23.0 Kongenitálna pneumónia vyvolaná vírusom

P23.1 Kongenitálna pneumónia vyvolaná chlamýdiami

P23.2 Kongenitálna pneumónia vyvolaná stafylokokom

P23.3 Kongenitálna pneumónia vyvolaná streptokokom skupiny B

P23.4 Kongenitálna pneumónia vyvolaná Escherichia coli

P23.5 Kongenitálna pneumónia vyvolaná Pseudomonasom

P23.6 Kongenitálna pneumónia vyvolaná inými baktériami

P23.8 Kongenitálna pneumónia vyvolaná inými organizmami

P23.9 Nešpecifikovaná kongenitálna pneumónia

P24 Novorodenecké syndrómy z aspirácie

P24.0 Novorodenecká aspirácia mekónia

P24.1 Novorodenecká aspirácia plodovej vody a hlienu

P24.2 Novorodenecká aspirácia krvi

P24.3 Novorodenecká aspirácia mlieka a regurgitovanej potravy

P24.8 Iné novorodenecké syndrómy z aspirácie

P24.9 Nešpecifikovaný novorodenecký syndróm z aspirácie

P25 Intersticiálny emfyzém a podobné poruchy vznikajúce v perinatálnej perióde

P25.0 Intersticiálny emfyzém vznikajúci v perinatálnej perióde

P25.1 Pneumotorax vznikajúci v perinatálnej perióde

P25.2 Pneumomediastinum vznikajúce v perinatálnej perióde

P25.3 Pneumoperikard vznikajúci v perinatálnej perióde

P25.8 Iné poruchy súvisiace s intersticiálnym emfyzémom vznikajúce v perinatálnej perióde

P26 Pľúcne krvácanie vznikajúce v perinatálnej perióde

P26.0 Tracheobronchiálne krvácanie vznikajúce v perinatálnej perióde

P26.1 Masívne pľúcne krvácanie vznikajúce v perinatálnej perióde

P26.8 Iné pľúcne krvácania vznikajúce v perinatálnej perióde

P26.9 Nešpecifikované pľúcne krvácanie vznikajúce v perinatálnej perióde
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P27 Chronická respiračná porucha vznikajúca v perinatálnej perióde

P27.0 Wilsonov-Mikityov syndróm

P27.1 Bronchopulmonálna dysplázia vznikajúca v perinatálnej perióde

P27.8 Iné zdĺhavé respiračné choroby vznikajúce v perinatálnej perióde

P27.9 Nešpecifikovaná zdĺhavá respiračná choroba vznikajúca v perinatálnej perióde

P28 Iné respiračné poruchy vznikajúce v perinatálnej perióde

P28.0 Primárna atelektáza novorodenca

P28.1 Iná a nešpecifikovaná atelektáza novorodenca

P28.2 Cyanotické nápory novorodenca

P28.3 Primárne spánkové apnoe u novorodenca

P28.4 Iné apnoe novorodenca

P28.5 Respiračné zlyhanie novorodenca

P28.8 Iné špecifikované dýchacie poruchy novorodenca

P28.9 Nešpecifikovaná dýchacia porucha novorodenca

P29 Kardiovaskulárne poruchy vznikajúce v perinatálnej perióde

P29.0 Novorodenecké srdcové zlyhanie

P29.1 Novorodenecká srdcová dysrytmia

P29.2 Novorodenecká hypertenzia

P29.3 Pretrvávajúca fetálna cirkulácia

P29.4 Prechodná ischémia myokardu novorodenca

P29.8 Iné kardiovaskulárne poruchy vznikajúce v perinatálnej perióde

P29.9 Nešpecifikovaná kardiovaskulárna porucha vznikajúca v perinatálnej perióde

P35 Kongenitálne vírusové choroby

P35.0 Kongenitálny rubeolový syndróm

P35.1 Kongenitálna infekcia cytomegalovírusom

P35.2 Kongenitálna infekcia herpetickým vírusom (herpes simplex)

P35.3 Kongenitálna vírusová hepatitída

P35.8 Iné kongenitálne vírusové choroby

P35.9 Nešpecifikovaná kongenitálna vírusová choroba

P36 Bakteriálna sepsa novorodenca

P36.0 Sepsa novorodenca vyvolaná streptokokom zo skupiny B

P36.1 Sepsa novorodenca vyvolaná inými a nešpecifikovanými streptokokmi

P36.2 Sepsa novorodenca vyvolaná Staphylococcus aureus

P36.3 Sepsa novorodenca vyvolaná inými a nešpecifikovanými stafylokokmi

P36.4 Sepsa novorodenca vyvolaná Escherichia coli

P36.5 Sepsa novorodenca vyvolaná anaeróbmi

P36.8 Iná bakteriálna sepsa novorodenca

P36.9 Nešpecifikovaná bakteriálna sepsa novorodenca

P37 Iné kongenitálne infekčné a parazitárne choroby

P37.0 Kongenitálna tuberkulóza

P37.1 Kongenitálna toxoplazmóza

P37.2 Novorodenecká (diseminovaná) listerióza

P37.3 Kongenitálna malária Plasmodium falciparum

P37.4 Iná kongenitálna malária
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P37.5 Kandidóza novorodenca

P37.8 Iné špecifikované kongenitálne infekčné a parazitárne choroby

P37.9 Nešpecifikované kongenitálne infekčné alebo parazitárne choroby

P38 Omfalitída novorodenca s miernym krvácaním alebo bez neho

P39 Iné infekcie špecifické pre perinatálnu periódu

P39.0 Novorodenecká infekčná mastitída

P39.1 Novorodenecká konjunktivitída a dakryocystitída

P39.2 Intraamniotická infekcia plodu nezatriedená inde

P39.3 Novorodenecká infekcia močovej sústavy

P39.4 Novorodenecká kožná infekcia

P39.8 Iné špecifikované infekcie typické pre perinatálnu periódu

P39.9 Nešpecifikované infekcie typické pre perinatálnu periódu

P50 Fetálna strata krvi

P50.0 Fetálna strata krvi pri vasa praevia (vcestných cievach)

P50.1 Fetálna strata krvi pri pretrhnutí pupkovej šnúry

P50.2 Fetálna strata krvi z placenty

P50.3 Krvácanie do dvojčaťa

P50.4 Krvácanie do obehu matky

P50.5 Fetálna strata krvi z prerezanej pupkovej šnúry dvojčaťa

P50.8 Iná fetálna strata krvi

P50.9 Nešpecifikovaná fetálna strata krvi

P51 Krvácanie z pupka u novorodenca

P51.0 Masívne krvácanie z pupkovej šnúry novorodenca

P51.8 Iné krvácanie z pupkovej šnúry novorodenca

P51.9 Nešpecifikované krvácanie z pupkovej šnúry novorodenca

P52 Vnútrolebkové netraumatické krvácanie plodu a novorodenca

P52.0 Intraventrikulárne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca prvého stupňa

P52.1 Intraventrikulárne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca druhého stupňa

P52.2 Intraventrikulárne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca tretieho stupňa

P52.3 Nešpecifikované intraventrikulárne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca

P52.4 Intracerebrálne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca

P52.5 Subarachnoidálne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca

P52.6 Cerebelárne (netraumatické) krvácanie a krvácanie do zadnej jamy plodu a novorodenca

P52.8 Iné intrakraniálne (netraumatické) krvácania plodu a novorodenca

P52.9 Nešpecifikované intrakraniálne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca

P53 Hemoragická choroba plodu a novorodenca

P54 Iné krvácania novorodenca

P54.0 Novorodenecká hemateméza

P54.1 Novorodenecká meléna

P54.2 Novorodenecké rektálne krvácanie

P54.3 Iné novorodenecké gastrointestinálne krvácanie

P54.4 Novorodenecké krvácanie do nadobličky

P54.5 Novorodenecké kožné krvácanie

P54.6 Novorodenecké pošvové krvácanie
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P54.8 Iné špecifikované krvácania novorodenca

P54.9 Nešpecifikované krvácanie novorodenca

P55 Hemolytická choroba plodu a novorodenca

P55.0 Rh izoimunizácia plodu a novorodenca

P55.1 ABO izoimunizácia plodu a novorodenca

P55.8 Iné hemolytické choroby plodu a novorodenca

P55.9 Nešpecifikovaná hemolytická choroba plodu a novorodenca

P56 Hydrops fetalis v dôsledku hemolytickej choroby

P56.0 Hydrops fetalis v dôsledku izoimunizácie

P56.9 Hydrops fetalis v dôsledku inej a nešpecifikovanej hemolytickej choroby

P57 Kernikterus

P57.0 Kernikterus v dôsledku izoimunizácie

P57.8 Iný špecifikovaný kernikterus

P57.9 Nešpecifikovaný kernikterus

P58 Novorodenecká žltačka z inej nadmernej hemolýzy

P58.0 Novorodenecká žltačka z podliatín

P58.1 Novorodenecká žltačka v dôsledku krvácania

P58.2 Novorodenecká žltačka v dôsledku infekcie

P58.3 Novorodenecká žltačka z polycytémie

P58.4 Novorodenecká žltačka zavinená liekmi alebo toxínmi prenesenými z matky alebo podanými no-
vorodencovi

P58.5 Novorodenecká žltačka po prehltnutí krvi matky

P58.8 Novorodenecká žltačka pri inej špecifikovanej nadmernej hemolýze

P58.9 Novorodenecká žltačka pri nešpecifikovanej nadmernej hemolýze

P59 Novorodenecká žltačka z iných a nešpecifikovaných príčin

P59.0 Novorodenecká žltačka súvisiaca s predčasným pôrodom

P59.1 Syndróm zhustenej žlče

P59.2 Novorodenecká žltačka z iného a nešpecifikovaného poškodenia pečeňových buniek

P59.3 Novorodenecká žltačka z inhibítorov materinského mlieka (P59.3)

P59.8 Novorodenecká žltačka z iných špecifikovaných príčin

P59.9 Nešpecifikovaná novorodenecká žltačka

P60 Diseminovaná intravaskulárna koagulácia plodu a novorodenca

P61 Iné perinatálne hematologické poruchy

P61.0 Prechodná novorodenecká trombocytopénia

P61.1 Novorodenecká polycytémia

P61.2 Anémia nedonosených

P61.3 Kongenitálna anémia z fetálnej straty krvi

P61.4 Iné kongenitálne anémie nezatriedené inde

P61.5 Prechodná novorodenecká neutropénia

P61.6 Iné prechodné novorodenecké poruchy zrážania

P61.8 Iné špecifikované perinatálne hematologické poruchy

P61.9 Nešpecifikované perinatálne hematologické poruchy

P70 Prechodné poruchy metabolizmu sacharidov špecifické pre plod a novorodenca

P70.0 Syndróm dieťaťa matky s ťarchavostným diabetom

P70.1 Syndróm dieťaťa diabetickej matky

Čiastka 243 Zbierka zákonov č. 576/2004 Strana 5317

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

http://www.zbierka.sk
http://www.iura.sk


P70.2 Novorodenecký diabetes mellitus

P70.3 Iatrogénna novorodenecká hypoglykémia

P70.4 Iná novorodenecká hypoglykémia

P70.8 Iné prechodné poruchy sacharidového metabolizmu plodu a novorodenca

P70.9 Nešpecifikovaná prechodná porucha sacharidového metabolizmu plodu a novorodenca

P71 Prechodné novorodenecké poruchy metabolizmu kalcia a magnézia

P71.0 Hypokalciémia z kravského mlieka u novorodenca

P71.1 Iná novorodenecká hypokalciémia

P71.2 Novorodenecká hypomagneziémia

P71.3 Novorodenecká tetania bez deficitu magnézia a kalcia

P71.4 Prechodná novorodenecká hypoparatyreóza

P71.8 Iné prechodné novorodenecké poruchy metabolizmu magnézia a kalcia

P71.9 Nešpecifikovaná prechodná novorodenecká porucha metabolizmu magnézia a kalcia

P72 Iné prechodné novorodenecké endokrinné poruchy

P72.0 Novorodenecká struma nezatriedená inde

P72.1 Prechodná novorodenecká hypertyreóza

P72.2 Iné prechodné novorodenecké poruchy tyreoidálnej funkcie nezatriedené inde

P72.8 Iné špecifikované prechodné novorodenecké endokrinné poruchy

P72.9 Nešpecifikovaná prechodná novorodenecká endokrinná porucha

P74 Iné prechodné novorodenecké poruchy elektrolytov a metabolizmu

P74.0 Neskorá metabolická acidóza u novorodenca

P74.1 Dehydratácia novorodenca

P74.2 Poruchy rovnováhy nátria u novorodenca

P74.3 Porucha rovnováhy kália u novorodenca

P74.4 Iné prechodné elektrolytové poruchy u novorodenca

P74.5 Prechodná tyrozinémia u novorodenca

P74.8 Iné prechodné metabolické poruchy u novorodenca

P74.9 Nešpecifikovaná prechodná metabolická porucha u novorodenca

P75 Mekoniový ileus (E84.1)

P76 Iné črevné obštrukcie novorodenca

P76.0 Syndróm mekoniovej zátky

P76.1 Prechodný ileus novorodenca

P76.2 Črevná obštrukcia zavinená zhustnutým mliekom

P76.8 Iné špecifikované črevné obštrukcie novorodenca

P76.9 Nešpecifikovaná črevná obštrukcia novorodenca

P77 Nekrotizujúca enterokolitída plodu a novorodenca

P78 Iné perinatálne choroby tráviacich orgánov

P78.0 Perinatálna perforácia čriev

P78.1 Iná novorodenecká peritonitída

P78.2 Novorodenecká hemateméza a meléna po prehltnutí materinskej krvi

P78.3 Neinfekčná novorodenecká hnačka

P78.8 Iné špecifikované perinatálne choroby tráviacej sústavy

P78.9 Nešpecifikovaná perinatálna choroba tráviacej sústavy
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P80 Hypotermia novorodenca

P80.0 Syndróm poškodenia chladom

P80.8 Iná hypotermia novorodenca

P80.9 Nešpecifikovaná hypotermia novorodenca

P81 Iné poruchy regulácie teploty novorodenca

P81.0 Hypertermia novorodenca z prehriateho prostredia

P81.8 Iné špecifikované poruchy regulácie telesnej teploty novorodenca

P81.9 Nešpecifikovaná porucha termoregulácie novorodenca

P83 Iné poruchy kože špecifické pre plod a novorodenca

P83.0 Sclerema neonatorum

P83.1 Novorodenecký toxický erytém

P83.2 Hydrops fetalis nezavinený hemolytickou chorobou

P83.3 Iný a nešpecifikovaný edém typický pre plod a novorodenca

P83.4 Navretie prsníkov novorodenca

P83.5 Kongenitálna hydrokéla

P83.6 Pupkový polyp novorodenca

P83.8 Iné špecifikované poruchy kože typické pre plod a novorodenca

P83.9 Nešpecifikované poruchy kože typické pre plod a novorodenca

P90 Kŕče novorodenca

P91 Iné poruchy mozgovej funkcie novorodenca

P91.0 Novorodenecká mozgová ischémia

P91.1 Získané periventrikulárne cysty novorodenca

P91.2 Novorodenecká mozgová leukomalácia

P91.3 Novorodenecká mozgová dráždivosť

P91.4 Novorodenecký mozgový útlm

P91.5 Novorodenecká kóma

P91.8 Iné špecifikované poruchy mozgovej funkcie novorodenca

P91.9 Nešpecifikovaná porucha mozgovej funkcie novorodenca

P92 Problémy s chovaním („kŕmením“) novorodenca

P92.0 Dávenie novorodenca

P92.1 Regurgitácia a ruminácia novorodenca

P92.2 Pomalé prijímanie potravy novorodenca

P92.3 Podvýživa novorodenca

P92.4 Nadmerná výživa novorodenca

P92.5 Novorodenecké problémy s dojčením

P92.8 Iné problémy s chovaním novorodenca

P92.9 Nešpecifikované problémy s chovaním novorodenca

P93 Reakcie na lieky a intoxikácie liekmi podávanými plodu a novorodencovi

P94 Poruchy svalového tonusu novorodenca

P94.0 Prechodná novorodenecká myasthenia gravis

P94.1 Vrodená hypertónia

P94.2 Vrodená hypotónia

P94.8 Iné poruchy svalového tonusu novorodencov

P94.9 Nešpecifikovaná porucha svalového tonusu novorodencov
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P95 Smrť plodu z nešpecifikovanej príčiny

P96 Iné choroby vznikajúce v perinatálnej perióde

P96.0 Kongenitálne zlyhanie obličiek

P96.1 Abstinenčný syndróm novorodenca matky užívajúcej návykové lieky

P96.2 Abstinenčný syndróm pri terapeutickom podávaní liekov novorodencom

P96.3 Široké kraniálne švy novorodenca

P96.4 Ukončenie ťarchavosti, plod a novorodenec

P96.5 Komplikácie vnútromaternicových výkonov nezatriedené inde

P96.8 Iné špecifikované choroby vznikajúce v perinatálnej perióde

P96.9 Nešpecifikovaná choroba vznikajúca v perinatálnej perióde

Q00 Anencefalus a podobné vrodené chyby

Q00.0 Anencefália

Q00.1 Kraniorachischiza

Q00.2 Iniencefália

Q01 Encefalokéla

Q01.0 Frontálna encefalokéla

Q01.1 Nazofrontálna encefalokéla

Q01.2 Okcipitálna encefalokéla

Q01.8 Encefalokéla inej lokalizácie

Q01.9 Nešpecifikovaná encefalokéla

Q02 Mikrocefália

Q03 Kongenitálny hydrocefalus

Q03.0 Chyby mozgového mokovodu

Q03.1 Atrézia pristredného (Magendieho) a bočného (Luschkovho) otvoru štvrtej komory

Q03.8 Iné typy vrodeného hydrocefalu

Q03.9 Nešpecifikovaný vrodený hydrocefalus

Q04 Iné vrodené chyby mozgu

Q04.0 Vrodené chyby corpus callosum

Q04.1 Arinencefália

Q04.2 Holoprozencefália

Q04.3 Iné redukčné deformácie mozgu

Q04.4 Septooptická dysplázia

Q04.5 Megaencefália

Q04.6 Vrodené cysty mozgu

Q04.8 Iné špecifikované vrodené chyby mozgu

Q04.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba mozgu

Q05 Spina bifida

Q05.0 Cervikálna spina bifida s hydrocefalom

Q05.1 Hrudníková spina bifida s hydrocefalom

Q05.2 Drieková spina bifida s hydrocefalom

Q05.3 Sakrálna spina bifida s hydrocefalom

Q05.4 Nešpecifikovaná spina bifida s hydrocefalom

Q05.5 Krčná spina bifida bez hydrocefalu

Q05.6 Hrudníková spina bifida bez hydrocefalu
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Q05.7 Drieková spina bifida bez hydrocefalu

Q05.8 Sakrálna spina bifida bez hydrocefalu

Q05.9 Nešpecifikovaná spina bifida

Q06 Iné vrodené chyby miechy

Q06.0 Amyélia

Q06.1 Hypoplázia a dysplázia miechy

Q06.2 Diastematomyélia

Q06.3 Iné vrodené chyby konského chvosta

Q06.4 Hydromyélia

Q06.8 Iné špecifikované vrodené chyby miechy

Q06.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba miechy

Q07 Iné vrodené chyby nervového systému

Q07.0 Arnoldov-Chiariho syndróm

Q07.8 Iné špecifikované vrodené chyby nervového systému

Q07.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba nervového systému

Q10 Vrodené chyby mihalnice, slzných orgánov a očnice

Q10.0 Vrodená ptóza

Q10.1 Vrodené ektrópium

Q10.2 Vrodené entrópium

Q10.3 Iné vrodené chyby mihalnice

Q10.4 Absencia alebo agenéza slzných orgánov

Q10.5 Vrodené zúženie (stenóza) a zúženina (striktúra) slzovodu

Q10.6 Iné vrodené chyby slzných orgánov

Q10.7 Vrodená chyba očnice

Q11 Anoftalmus, mikroftalmus a makroftalmus

Q11.0 Cystická očná guľa

Q11.1 Iný anoftalmus

Q11.2 Mikroftalmus

Q11.3 Makroftalmus

Q12 Vrodené chyby šošovky

Q12.0 Vrodený zákal

Q12.1 Vrodená dislokácia šošovky

Q12.2 Kolobóm šošovky

Q12.3 Vrodená afakia

Q12.4 Sférofakia

Q12.8 Iné vrodené chyby šošovky

Q12.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba šošovky

Q13 Vrodené chyby predného segmentu oka

Q13.0 Kolobóm dúhovky

Q13.1 Chýbanie dúhovky

Q13.2 Iné vrodené chyby dúhovky

Q13.3 Vrodený zákal rohovky

Q13.4 Iné vrodené chyby rohovky

Q13.5 Belasá skléra
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Q13.8 Iné vrodené chyby predného segmentu oka

Q13.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba predného segmentu oka

Q14 Vrodené chyby zadného segmentu oka

Q14.0 Vrodená chyba sklovca

Q14.1 Vrodená chyba sietnice

Q14.2 Vrodená chyba papily zrakového nervu

Q14.3 Vrodená chyba cievovky

Q14.8 Iné vrodené chyby zadného segmentu oka

Q14.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba zadného segmentu oka

Q15 Iné vrodené chyby oka

Q15.0 Vrodený glaukóm

Q15.8 Iné špecifikované vrodené chyby oka

Q15.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba oka

Q16 Vrodené chyby ucha zapríčiňujúce zhoršenie počutia

Q16.0 Vrodené chýbanie ušnice

Q16.1 Vrodené chýbanie, bezústie (atrézia) a zúženina (strikútra) zvukovodu (vonkajšieho)

Q16.2 Chýbanie sluchovej trubice

Q16.3 Vrodená chyba ušných kostičiek

Q16.4 Iné vrodené chyby stredného ucha

Q16.5 Vrodená chyba vnútorného ucha

Q16.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba ucha zaviňujúca poškodenie sluchu

Q17 Iné vrodené chyby ucha

Q17.0 Prídavná ušnica

Q17.1 Makrotia

Q17.2 Mikrotia

Q17.3 Iné znetvorenie ucha

Q17.4 Chyba uloženia ucha

Q17.5 Odstávajúce ucho

Q17.8 Iné špecifikované vrodené chyby ucha

Q17.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba ucha

Q18 Iné vrodené chyby tváre a krku

Q18.0 Branchiogénny sínus, fistula a cysta

Q18.1 Sinus praeauricularis a cysta

Q18.2 Iné branchiogénne chyby

Q18.3 Blanovitá šija

Q18.4 Makrostómia

Q18.5 Mikrostómia

Q18.6 Makrocheilia

Q18.7 Mikrocheilia

Q18.8 Iné špecifikované vrodené chyby tváre a krku

Q18.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba tváre a krku

Q20 Vrodené chyby srdcových dutín a ich spojenia

Q20.0 Spoločný arteriálny trunkus – Truncus arteriosus communis

Q20.1 Dvojvýtoková pravá komora
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Q20.2 Dvojvýtoková ľavá komora

Q20.3 Nezhodné (diskordantné) ventrikuloarteriálne spojenie

Q20.4 Dvojvýtoková komora

Q20.5 Nezhodné (diskordantné) atrioventrikulárne spojenie

Q20.6 Izomerizmus predsieňových ušiek

Q20.8 Iné vrodené chyby srdcových dutín a ich spojení

Q20.9 Nešpecifikované vrodené chyby srdcových dutín a ich spojení

Q21 Vrodené chyby srdcových priehradiek

Q21.0 Defekt medzikomorovej priehradky

Q21.1 Defekt medzipredsieňovej priehradky

Q21.2 Defekt predsieňovo-komorovej priehradky

Q21.3 Fallotova tetralógia

Q21.4 Defekt aortopulmonálnej priehradky

Q21.8 Iné vrodené chyby srdcových priehradok

Q21.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba srdcovej priehradky

Q22 Vrodené chyby pulmonálnej a trikuspidálnej chlopne

Q22.0 Atrézia pľúcnicového kmeňa

Q22.1 Vrodené zúženie chlopne pľúcnicového kmeňa

Q22.2 Vrodená nedovieravosť chlopne pľúcnicového kmeňa

Q22.3 Iné vrodené chyby chlopne pľúcnicového kmeňa

Q22.4 Vrodená stenóza trojcípej chlopne

Q22.5 Ebsteinova anomália

Q22.6 Hypoplastický pravokomorový syndróm

Q22.8 Iné vrodené chyby trojcípej chlopne

Q22.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba trojcípej chlopne

Q23 Vrodené chyby aortálnej a mitrálnej chlopne

Q23.0 Vrodené zúženie aortálnej chlopne

Q23.1 Vrodená nedovieravosť aortálnej chlopne

Q23.2 Vrodená mitrálna stenóza

Q23.3 Vrodená mitrálna nedovieravosť

Q23.4 Hypoplastický ľavokomorový syndróm

Q23.8 Iné vrodené chyby aortálnej a mitrálnej chlopne

Q23.9 Nešpecifikované vrodené chyby aortálnej chlopne a mitrálnej chlopne

Q24 Iné vrodené chyby srdca

Q24.0 Dextrokardia

Q24.1 Levokardia

Q24.2 Cor triatriatum

Q24.3 Infundibulárna stenóza pľúcnicového kmeňa

aQ24.4 Vrodená subaortálna stenóza

Q24.5 Vrodená chyba koronárnych ciev

Q24.6 Vrodená srdcová blokáda

Q24.8 Iné bližšie určené vrodené chyby srdca

Q24.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba srdca

Čiastka 243 Zbierka zákonov č. 576/2004 Strana 5323

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

http://www.zbierka.sk
http://www.iura.sk


Q25 Vrodené chyby veľkých artérií

Q25.0 Otvorený tepnový spoj (Ductus arteriosus patens)

Q25.1 Koarktácia aorty

Q25.2 Atrézia aorty

Q25.3 Stenóza aorty

Q25.4 Iné vrodené chyby aorty

Q25.5 Atrézia pľúcnice

Q25.6 Stenóza pľúcnice

Q25.7 Iné vrodené chyby pľúcnice

Q25.8 Iné vrodené chyby veľkých artérií

Q25.9 Nešpecifikované vrodené chyby veľkých artérií

Q26 Vrodené chyby veľkých žíl

Q26.0 Vrodená stenóza dutej žily

Q26.1 Pretrvávajúca ľavá horná dutá žila

Q26.2 Úplný anomálny návrat pľúcnych žíl

Q26.3 Čiastočný anomálny návrat pľúcnych žíl

Q26.4 Nešpecifikovaný anomálny návrat pľúcnych žíl

Q26.5 Anomálny návrat vena portae

Q26.6 Fistula medzi vena portae a arteria hepatica

Q26.8 Iné vrodené chyby veľkých žíl

Q26.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba veľkej žily

Q27 Iné vrodené chyby periférnej cievnej sústavy

Q27.0 Vrodené chýbanie a hypoplázia pupkovej artérie

Q27.1 Vrodená stenóza obličkovej artérie

Q27.2 Iné vrodené chyby obličkovej artérie

Q27.3 Periférna artériovenózna vrodená chyba

Q27.4 Vrodená flebektázia

Q27.8 Iné špecifikované vrodené chyby periférnej cievnej sústavy

Q27.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba periférnej cievnej sústavy

Q28 Iné vrodené chyby obehovej sústavy

Q28.0 Artériovenózna vrodená chyba precerebrálnych ciev

Q28.1 Iné vrodené chyby precerebrálnych ciev

Q28.2 Artériovenózna vrodená chyba cerebrálnych ciev

Q28.3 Iné vrodené chyby mozgových ciev

Q28.8 Iné špecifické vrodené chyby obehovej sústavy

Q28.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba obehovej sústavy

Q30 Vrodené chyby nosa

Q30.0 Atrézia choán

Q30.1 Vrodené chýbanie nosa

Q30.2 Škára, zárez a rázštep nosa

Q30.3 Vrodené prederavenie nosovej priehradky

Q30.8 Iné vrodené chyby nosa

Q30.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba nosa
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Q31 Vrodené chyby hrtana

Q31.0 Krkva hrtana

Q31.1 Vrodená subglotická stenóza

Q31.2 Hypoplázia hrtana

Q31.3 Laryngokéla

Q31.4 Vrodený stridor (hvizdot) hrtana

Q31.8 Iné vrodené chyby hrtana

Q31.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba hrtana

Q32 Vrodené chyby priedušnice a priedušiek

Q32.0 Vrodená tracheomalácia

Q32.1 Iné vrodené chyby priedušnice

Q32.2 Vrodená malácia priedušky

Q32.3 Vrodené zúženie priedušky

Q32.4 Iné vrodené chyby priedušky

Q33 Vrodené chyby pľúc

Q33.0 Vrodené cystické pľúca

Q33.1 Prídavný lalok pľúc

Q33.2 Sekvestrácia (odíverenie) pľúc

Q33.3 Agenéza pľúc

Q33.4 Vrodené rozšírenie priedušky – bronchiectasia congenita

Q33.5 Ektopické tkanivo v pľúcach

Q33.6 Hypoplázia a dysplázia pľúc

Q33.8 Iné vrodené chyby pľúc

Q33.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba pľúc

Q34 Iné vrodené chyby dýchacích orgánov

Q34.0 Anomália popľúcnice

Q34.1 Vrodená cysta medzipľúcia

Q34.8 Iné špecifikované vrodené chyby dýchacích orgánov

Q34.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba dýchacích orgánov

Q35 Rázštep podnebia

Q35.0 Obojstranný rázštep tvrdého podnebia

Q35.1 Jednostranný rázštep tvrdého podnebia

Q35.2 Obojstranný rázštep mäkkého podnebia

Q35.3 Jednostranný rázštep mäkkého podnebia

Q35.4 Obojstranný rázštep tvrdého podnebia s rázštepom mäkkého podnebia

Q35.5 Jednostranný rázštep tvrdého podnebia s rázštepom mäkkého podnebia

Q35.6 Stredový rázštep podnebia

Q35.7 Rázštep čapíka

Q35.8 Obojstranný nešpecifikovaný rázštep podnebia

Q35.9 Jednostranný nešpecifikovaný rázštep podnebia

Q36 Rázštep pery

Q36.0 Obojstranný rázštep pery

Q36.1 Stredový rázštep pery

Q36.9 Jednostranný rázštep pery
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Q37 Rázštep podnebia s rázštepom pery

Q37.0 Obojstranný rázštep tvrdého podnebia s rázštepom pery

Q37.1 Jednostranný rázštep tvrdého podnebia s rázštepom pery

Q37.2 Obojstranný rázštep mäkkého podnebia s rázštepom pery

Q37.3 Jednostranný rázštep mäkkého podnebia s rázštepom pery

Q37.4 Obojstranný rázštep tvrdého a mäkkého podnebia s rázštepom pery

Q37.5 Jednostranný rázštep tvrdého a mäkkého podnebia s rázštepom pery

Q37.8 Obojstranný nešpecifikovaný rázštep podnebia s rázštepom pery

Q37.9 Jednostranný nešpecifikovaný rázštep podnebia s rázštepom pery

Q38 Iné vrodené chyby jazyka, úst a hltana

Q38.0 Vrodené chyby pier nezatriedené inde

Q38.1 Ankyloglosia

Q38.2 Makroglosia

Q38.3 Iné vrodené chyby jazyka

Q38.4 Vrodené chyby slinných žliaz a vývodov

Q38.5 Vrodené chyby podnebia nezatriedené inde

Q38.6 Iné vrodené chyby úst

Q38.7 Vačok hltana

Q38.8 Iné vrodené chyby hltana

Q39 Vrodené chyby pažeráka

Q39.0 Atrézia (bezústie) pažeráka bez fistuly

Q39.1 Atrézia pažeráka s fistulou medzi priedušnicou a pažerákom

Q39.2 Vrodená fistula medzi priedušnicou a pažerákom bez atrézie

Q39.3 Vrodené zúženie (stenóza) a zúženina (striktúra) pažeráka

Q39.4 Krkva pažeráka

Q39.5 Vrodené rozšírenie pažeráka

Q39.6 Divertikul pažeráka

Q39.8 Iné vrodené chyby pažeráka

Q39.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba pažeráka

Q40 Iné vrodené chyby hornej tráviacej rúry

Q40.0 Vrodené hypertrofické zúženie vrátnika

Q40.1 Vrodená hiátová prietrž

Q40.2 Iné špecifikované vrodené chyby žalúdka

Q40.3 Nešpecifikovaná vrodená chyba žalúdka

Q40.8 Iné špecifikované vrodené chyby hornej tráviacej rúry

Q40.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba hornej tráviacej rúry

Q41 Vrodené chýbanie, bezústie (atrézia) a zúženie tenkého čreva

Q41.0 Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza dvanástnika

Q41.1 Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza jejuna

Q41.2 Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza ilea

Q41.8 Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza iných špecifikovaných častí tenkého čreva

Q41.9 Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza tenkého čreva, nešpecifikovanej časti

Q42 Vrodené chýbanie, bezústie (atrézia) a zúženie hrubého čreva

Q42.0 Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza konečníka s píšťalou

Strana 5326 Zbierka zákonov č. 576/2004 Čiastka 243

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

http://www.zbierka.sk
http://www.iura.sk


Q42.1 Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza konečníka bez píšťale

Q42.2 Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza anusu s píšťalou

Q42.3 Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza anusu bez píšťaly

Q42.8 Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza iných častí hrubého čreva

Q42.9 Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza nešpecifikovanej časti hrubého čreva

Q43 Iné vrodené chyby čreva

Q43.0 Meckelov divertikul

Q43.1 Hirschprungova choroba

Q43.2 Iné vrodené funkčné poruchy hrubého čreva

Q43.3 Vrodené chyby fixácie čriev

Q43.4 Zdvojenie čreva

Q43.5 Ektopický anus

Q43.6 Vrodená fistula rekta a anusu

Q43.7 Pretrvávajúca kloaka

Q43.8 Iné špecifikované vrodené chyby čreva

Q43.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba čreva

Q44 Vrodené chyby žlčníka, žlčových vývodov a pečene

Q44.0 Agenéza, aplázia a hypoplázia žlčníka

Q44.1 Iné vrodené chyby žlčníka

Q44.2 Atrézia žlčových ciest

Q44.3 Vrodené zúženie (stenóza) a zúženina (striktúra) žlčových ciest

Q44.4 Cysta žlčovodu

Q44.5 Iné vrodené chyby žlčových ciest

Q44.6 Cystická choroba pečene

Q44.7 Iné vrodené chyby pečene

Q45 Iné vrodené chyby tráviacej sústavy

Q45.0 Agenéza, aplázia a hypoplázia podžalúdkovej žľazy

Q45.1 Prsteňovitá podžalúdková žľaza

Q45.2 Vrodená cysta podžalúdkovej žľazy

Q45.3 Iné vrodené chyby podžalúdkovej žľazy a jej vývodu

Q45.8 Iné špecifikované vrodené chyby tráviacej sústavy

Q45.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba tráviacej sústavy

Q50 Vrodené chyby vaječníkov, vajíčkovodov a širokých väzov maternice

Q50.0 Vrodené chýbanie vaječníka

Q50.1 Vývinová cysta vaječníka

Q50.2 Vrodená torzia vaječníka

Q50.3 Iné vrodené chyby vaječníka

Q50.4 Embryonálna cysta vajíčkovodu

Q50.5 Embryonálna cysta širokého väzu

Q50.6 Iné vrodené chyby vajíčkovodu a širokého väzu

Q51 Vrodené chyby maternice a krčka maternice

Q51.0 Agenéza a aplázia maternice

Q51.1 Dvojitá maternica s dvojitým krčkom a pošvou

Q51.2 Iné zdvojenie maternice
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Q51.3 Dvojrohá maternica

Q51.4 Jednorohá maternica

Q51.5 Agenéza a aplázia krčka maternice

Q51.6 Embryonálna cysta krčka maternice

Q51.7 Vrodená píšťala medzi maternicou, tráviacou a močovou sústavou

Q51.8 Iné vrodené chyby maternice a krčka maternice

Q51.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba maternice a krčka maternice

Q52 Iné vrodené chyby ženských pohlavných orgánov

Q52.0 Vrodené chýbanie pošvy

Q52.1 Zdvojenie pošvy

Q52.2 Vrodená píšťala medzi konečníkom a pošvou

Q52.3 Neperforovaný hymen

Q52.4 Iné vrodené chyby pošvy

Q52.5 Fúzia pyskov

Q52.6 Vrodená chyba klitorisu

Q52.7 Iné vrodené chyby vulvy

Q52.8 Iné špecifikované vrodené chyby ženských pohlavných orgánov

Q52.9 Nešpecifikované vrodené chyby ženských pohlavných orgánov

Q53 Nezostúpený semenník

Q53.0 Ektopický semenník

Q53.1 Jednostranný nezostúpený semenník

Q53.2 Obojstranný nezostúpený semenník

Q53.9 Nešpecifikovaný nezostúpený semenník

Q54 Hypospádia

Q54.0 Hypospádia žaluďa

Q54.1 Hypospádia penisu

Q54.2 Hypospádia penisu a skróta

Q54.3 Perineálna hypospádia

Q54.4 Vrodené zohnutie penisu nadol (chordee)

Q54.8 Iná hypospádia

Q54.9 Nešpecifikovaná hypospádia

Q55 Iné vrodené chyby mužských pohlavných orgánov

Q55.0 Chýbanie a aplázia semenníka

Q55.1 Hypoplázia semenníka a mieška

Q55.2 Iné vrodené chyby semenníka a mieška

Q55.3 Atrézia (bezústie) semenovodu

Q55.4 Iné vrodené chyby semenovodu, nadsemenníkov, semenných vačkov a predstojnice

Q55.5 Vrodené chýbanie a aplázia penisu

Q55.6 Iné vrodené chyby penisu

Q55.8 Iné špecifikované vrodené chyby mužských pohlavných orgánov

Q55.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba mužských pohlavných orgánov

Q56 Neurčité pohlavie a pseudohermafroditizmus

Q56.0 Hermafroditizmus nezatriedený inde

Q56.1 Mužský pseudohermafroditizmus nezatriedený inde
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Q56.2 Ženský pseudohermafroditizmus nezatriedený inde

Q56.3 Nešpecifikovaný pseudohermafroditizmus

Q56.4 Nešpecifikované neurčité pohlavie

Q60 Agenéza a iné redukčné defekty obličiek

Q60.0 Jednostranná agenéza obličiek

Q60.1 Obojstranná agenéza obličiek

Q60.2 Nešpecifikovaná agenéza obličiek

Q60.3 Jednostranná hypoplázia obličiek

Q60.4 Obojstranná hypoplázia obličiek

Q60.5 Nešpecifikovaná hypoplázia obličiek

Q60.6 Syndróm Potterovej

Q61 Cystická choroba obličiek

Q61.0 Vrodená jednotlivá renálna cysta

Q61.1 Polycystické obličky, infantilný typ

Q61.2 Polycystické obličky, typ dospelosti

Q61.3 Nešpecifikované polycystické obličky

Q61.4 Dysplázia obličiek

Q61.5 Medulárna cystická oblička

Q61.8 Iné cystické choroby obličiek

Q61.9 Nešpecifikovaná cystická choroba obličiek

Q62 Vrodené obštrukčné chyby obličkovej panvičky a vrodené chyby močovodu

Q62.0 Vrodená hydronefróza

Q62.1 Atrézia a stenóza močovodu

Q62.2 Vrodený megaloureter

Q62.3 Iné obštrukčné chyby uzáveru obličkovej panvičky a močovodu

Q62.4 Agenéza močovodu

Q62.5 Zdvojenie močovodu

Q62.6 Malpozícia (chybná poloha) močovodu

Q62.7 Vrodený veziko-uretero-renálny reflux

Q62.8 Iné vrodené chyby močovodu

Q63 Iné vrodené chyby obličiek

Q63.0 Prídavná oblička

Q63.1 Lalokovitá, spojená a podkovovitá oblička

Q63.2 Ektopická oblička

Q63.3 Hyperplastická a obrovská oblička

Q63.8 Iné špecifikované vrodené chyby obličiek

Q63.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba obličky

Q64 Iné vrodené chyby močovej sústavy

Q64.0 Epispádia

Q64.1 Extrofia (vyvrátenie) močového mechúra

Q64.2 Vrodená zadná chlopňa močovej rúry

Q64.3 Iná atrézia a stenóza močovej rúry a krčka mechúra

Q64.4 Chyba urachu (prvomočovodu)

Q64.5 Vrodené chýbanie mechúra a močovej rúry
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Q64.6 Vrodený divertikul mechúra

Q64.7 Iné vrodené chyby mechúra a močovej rúry

Q64.8 Iné špecifikované vrodené chyby močovej rúry

Q64.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba močovej sústavy

Q65 Vrodené deformácie bedier

Q65.0 Jednostranné vrodené vykĺbenie bedier

Q65.1 Obojstranné vrodené vykĺbenie bedier

Q65.2 Nešpecifikované vrodené vykĺbenie bedier

Q65.3 Jednostranná vrodená subluxácia bedier

Q65.4 Obojstranná vrodená subluxácia bedier

Q65.5 Nešpecifikovaná vrodená subluxácia bedier

Q65.6 Nestabilné bedrá

Q65.8 Iné vrodené deformácie bedier

Q65.9 Nešpecifikovaná vrodená deformita bedra

Q66 Vrodené deformácie nôh

Q66.0 Talipes equinovarus

Q66.1 Talipes calcaneovarus

Q66.2 Metatarsus varus

Q66.3 Iné rodené varózne deformácie nohy

Q66.4 Talipes calcaneovalgus

Q66.5 Vrodená plochá noha

Q66.6 Iné vrodené valgózne deformity nohy

Q66.7 Pes cavus

Q66.8 Iné vrodené deformácie nohy

Q66.9 Nešpecifikovaná vrodená deformácia nohy

Q67 Vrodené deformácie svalov a kostí hlavy, tváre, chrbtice a hrudníka

Q67.0 Nesúmernosť tváre

Q67.1 Stlačená tvár

Q67.2 Dolichocefália

Q67.3 Plagiocefália

Q67.4 Iné vrodené deformácie lebky, tváre a čeľuste

Q67.5 Vrodená deformácia chrbtice

Q67.6 Pectus excavatum

Q67.7 Pectus carinatum

Q67.8 Iné vrodené deformácie hrudníka

Q68 Iné vrodené deformácie svalov a kostí

Q68.0 Vrodená deformácia kývača hlavy

Q68.1 Vrodená deformácia ruky

Q68.2 Vrodená deformácia kolena

Q68.3 Vrodené zohnutie stehnovej kosti

Q68.4 Vrodené zohnutie píšťaly a ihlice

Q68.5 Nešpecifikované vrodené zohnutie dlhých kostí dolnej končatiny

Q68.8 Iné špecifikované vrodené deformácie svalov a kostí
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Q69 Polydaktýlia

Q69.0 Nadpočetný prst (prsty)

Q69.1 Nadpočetný palec (palce) ruky

Q69.2 Nadpočetný palec (palce) nohy

Q69.9 Nešpecifikovaná polydaktýlia

Q70 Syndaktýlia

Q70.0 Fúzia prstov (ruky)

Q70.1 Blany medzi prstami (ruky)

Q70.2 Fúzia palcov (nohy)

Q70.3 Blany medzi palcami (nohy)

Q70.4 Polysyndaktýlia

Q70.9 Nešpecifikovaná syndaktýlia

Q71 Redukčné defekty hornej končatiny

Q71.0 Vrodené úplné chýbanie hornej končatiny (končatín)

Q71.1 Vrodené chýbanie ramena a predlaktia s prítomnosťou ruky

Q71.2 Vrodené chýbanie predlaktia a ruky

Q71.3 Vrodené chýbanie ruky a prsta (prstov)

Q71.4 Skrátenie vretennej kosti (radius)

Q71.5 Skrátenie lakťovej kosti

Q71.6 Klepetovitá ruka

Q71.8 Iné redukčné defekty hornej končatiny (končatín)

Q71.9 Nešpecifikovaný vrodený redukčný defekt hornej končatiny

Q72 Redukčné defekty dolnej končatiny

Q72.0 Vrodené úplné chýbanie dolnej končatiny (končatín)

Q72.1 Vrodené chýbanie stehna a predkolenia s prítomnou nohou

Q72.2 Vrodené chýbanie predkolenia a nohy

Q72.3 Vrodené chýbanie nohy a palca (palcov)

Q72.4 Skrátenie stehnovej kosti

Q72.5 Skrátenie píšťaly

Q72.6 Skrátenie ihlice

Q72.7 Rázštep nohy

Q72.8 Iné redukčné defekty dolnej končatiny (končatín)

Q72.9 Nešpecifikovaný redukčný defekt dolnej končatiny

Q73 Redukčné defekty nešpecifikovanej končatiny

Q73.0 Vrodené chýbanie nešpecifikovanej končatiny (končatín)

Q73.1 Fokomélia, nešpecifikovaná končatina (končatiny)

Q73.8 Iné redukčné defekty nešpecifikovanej končatiny (končatín)

Q74 Iné vrodené chyby končatiny (končatín)

Q74.0 Iné vrodené chyby hornej končatiny (končatín) vrátane plecového pletenca

Q74.1 Vrodená chyba kolena

Q74.2 Iné vrodené chyby dolnej končatiny (končatín) vrátane panvového pletenca

Q74.3 Arthrogryposis multiplex congenita

Q74.8 Iné špecifikované vrodené chyby končatiny (končatín)

Q74.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba končatiny (končatín)
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Q75 Iné vrodené chyby kostí lebky a tváre

Q75.0 Kraniosynostóza

Q75.1 Dysostosis craniofacialis

Q75.2 Hypertelorizmus

Q75.3 Makrocefália

Q75.4 Dysostosis mandibulofacialis

Q75.5 Dysostosis oculomandibularis

Q75.8 Iné špecifikované vrodené chyby kostí lebky a tváre

Q75.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba kostí lebky a tváre

Q76 Vrodené chyby chrbtice a kostí hrudníka

Q76.0 Spina bifida occulta

Q76.1 Klippelov-Feilov syndróm

Q76.2 Vrodená spondylolistéza

Q76.3 Vrodená skolióza podmienená vrodenou chybou kosti

Q76.4 Iné vrodené chyby chrbtice bez skoliózy

Q76.5 Krčné rebro

Q76.6 Iné vrodené chyby rebier

Q76.7 Vrodená chyba mostíka

Q76.8 Iné vrodené chyby kostí hrudníka

Q76.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba kostí hrudníka

Q77 Osteochondrodysplázia s poruchami rastu dlhých kostí a chrbtice

Q77.0 Achondrogenéza

Q77.1 Letálny nanizmus

Q77.2 Syndróm krátkeho rebra

Q77.3 Chondrodysplasia punctata

Q77.4 Achondroplázia

Q77.5 Diastrofická dysplázia

Q77.6 Chondroektodermálna dysplázia

Q77.7 Spondyloepifýzová dysplázia

Q77.8 Iné osteochondrodysplázie s poruchami rastu dlhých kostí a chrbtice

Q77.9 Nešpecifikovaná osteochondrodysplázia s poruchami rastu dlhých kostí a chrbtice

Q78 Iné osteochondrodysplázie

Q78.0 Osteogenesis imperfecta

Q78.1 Polyostotická fibrózna dysplázia

Q78.2 Osteopetróza

Q78.3 Progresívna diafýzová dysplázia

Q78.4 Enchondromatóza

Q78.5 Metafýzová dysplázia

Q78.6 Mnohopočetné vrodené exostózy

Q78.8 Iné špecifikované osteochondrodysplázie

Q78.9 Nešpecifikovaná osteochondrodysplázia

Q79 Vrodené chyby svalov a kostí nezatriedené inde

Q79.0 Vrodená bránicová prietrž

Q79.1 Iné vrodené chyby bránice
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Q79.2 Exomfalus

Q79.3 Gastroschisis

Q79.4 Syndróm brucha podoby sušenej slivky (prune belly)

Q79.5 Iné vrodené chyby brušnej steny

Q79.6 Ehlersov-Danlosov syndróm

Q79.8 Iné vrodené chyby svalov a kostí

Q79.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba svalov a kostí

Q80 Vrodená ichtyóza

Q80.0 Ichthyosis vulgaris

Q80.1 Ichtyóza viazaná na chromozóm X

Q80.2 Lamelárna ichtyóza

Q80.3 Erythrodermia ichthyosiformis bullosa congenita

Q80.4 Plod harlekýn

Q80.8 Iná vrodená ichtyóza

Q80.9 Nešpecifikovaná vrodená ichtyóza

Q81 Epidermolysis bullosa

Q81.0 Epidermolysis bullosa simplex

Q81.1 Epidermolysis bullosa letalis

Q81.2 Epidermolysis bullosa dystrophica

Q81.8 Iná epidermolysis bullosa

Q81.9 Nešpecifikovaná epidermolysis bullosa

Q82 Iné vrodené chyby kože

Q82.0 Hereditárny lymfedém

Q82.1 Xeroderma pigmentosum

Q82.2 Mastocytóza

Q82.3 Incontinentia pigmenti

Q82.4 Ektodermálna dysplázia (anhidrotická)

Q82.5 Vrodený benígny névus

Q82.8 Iné špecifikované vrodené chyby kože

Q82.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba kože

Q83 Vrodené chyby prsníka

Q83.0 Vrodené chýbanie prsníka s chýbajúcou bradavkou

Q83.1 Prídavný prsník

Q83.2 Chýbajúca bradavka

Q83.3 Prídavná bradavka

Q83.8 Iné vrodené chyby prsníka

Q83.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba prsníka

Q84 Iné vrodené chyby spoločnej (kožnej) pokrývky (integumentum commune)

Q84.0 Vrodená alopécia

Q84.1 Vrodené morfologické zmeny vlasov nezatriedené inde

Q84.2 Iné vrodené chyby vlasov

Q84.3 Anonychia

Q84.4 Vrodená leukonychia

Q84.5 Zväčšené a hypertrofické nechty
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Q84.6 Iné vrodené chyby nechtov

Q84.8 Iné špecifikované vrodené chyby spoločnej (kožnej) pokrývky

Q84.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba spoločnej (kožnej) pokrývky

Q85 Fakomatózy nezatriedené inde

Q85.0 Neurofibromatóza (benígna)

Q85.1 Tuberkulózna skleróza

Q85.8 Iné fakomatózy nezatriedené inde

Q85.9 Nešpecifikovaná fakomatóza

Q86 Syndrómy vrodených chýb zavinených známymi vonkajšími príčinami nezatriedené inde

Q86.0 Fetálny alkoholový syndróm (dysmorfický)

Q86.1 Fetálny hydantoinový syndróm

Q86.2 Dysmorfia zavinená Warfarinom (protizrážavý liek)

Q86.8 Iné syndrómy vrodených chýb zavinené známymi vonkajšími príčinami

Q87 Syndrómy iných špecifikovaných vrodených chýb postihujúce viaceré sústavy

Q87.0 Syndrómy vrodených chýb spojených najmä s postihnutím výzoru tváre

Q87.1 Syndrómy vrodených chýb spojených najmä s nízkym vzrastom

Q87.2 Syndrómy vrodených chýb zahŕňajúcich najmä končatiny

Q87.3 Syndrómy vrodených chýb zahŕňajúce skorý nadmerný rast

Q87.4 Marfanov syndróm

Q87.5 Iné syndrómy vrodených chýb s inými zmenami kostí

Q87.8 Iné špecifikované syndrómy vrodených chýb nezatriedené inde

Q89 Iné vrodené chyby nezatriedené inde

Q89.0 Vrodené chyby sleziny

Q89.1 Vrodené chyby nadobličiek

Q89.2 Vrodené chyby iných žliaz s vnútorným vylučovaním

Q89.3 Situs inversus

Q89.4 Spojené dvojčatá

Q89.7 Mnohopočetné vrodené chyby nezatriedené inde

Q89.8 Iné špecifikované vrodené chyby

Q89.9 Nešpecifikovaná vrodená chyba

Q90 Downov syndróm

Q90.0 Trizómia 21, meiotická nondisjunkcia

Q90.1 Trizómia 21, mozaicizmus (mitotická nondisjunkcia)

Q90.2 Trizómia 21, translokácia

Q90.9 Nešpecifikovaný Downov syndróm

Q91 Edwardsov syndróm a Patauov syndróm

Q91.0 Trizómia 18, meiotická nondisjunkcia

Q91.1 Trizómia 18, mozaicizmus (mitotická nondisjunkcia)

Q91.2 Trizómia 18, translokácia

Q91.3 Nešpecifikovaný Edwardsov syndróm

Q91.4 Trizómia 13, meiotická nondisjunkcia

Q91.5 Trizómia 13, mozaicizmus (mitotická nondisjunkcia)

Q91.6 Trizómia 13, translokácia

Q91.7 Nešpecifikovaný Patauov syndróm
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Q92 Iné trizómie a parciálne trizómie autozómov nezatriedené inde

Q92.0 Kompletná chromozómová trizómia, meiotická nondisjunkcia

Q92.1 Kompletná chromozómová trizómia, mozaicizmus (mitotická nondisjunkcia)

Q92.2 Veľká parciálna trizómia

Q92.3 Malá parciálna trizómia

Q92.4 Duplikácie viditeľné iba v prometafáze

Q92.5 Duplikácie s inou komplexnou prestavbou

Q92.6 Extra marker chromozómy

Q92.7 Triploídia a polyploídia

Q92.8 Iné špecifikované trizómie a parciálne trizómie autozómov

Q92.9 Nešpecifikovaná trizómia a parciálna trizómia autozómov

Q93 Monozómie a delécie z autozómov nezatriedené inde

Q93.0 Kompletná chromozómová monozómia, meiotická nondisjunkcia

Q93.1 Kompletná chromozómová monozómia, mozaicizmus (mitotická nondisjunkcia)

Q93.2 Prsteňovitý alebo dicentrický chromozóm

Q93.3 Delécia krátkeho ramena chromozómu 4

Q93.4 Delécia krátkeho ramena chromozómu 5

Q93.5 Iné delécie časti chromozómu

Q93.6 Delécie viditeľné iba v prometafáze

Q93.7 Delécie s inou komplexnou prestavbou

Q93.8 Iné delécie z autozómov

Q93.9 Nešpecifikovaná delécia autozómov

Q95 Vyvážená prestavba a štruktúrne markery nezatriedené inde

Q95.0 Vyvážená translokácia a inzercia u normálneho indivídua

Q95.1 Chromozómová inverzia u normálneho indivídua

Q95.2 Vyvážená autozomálna prestavba u abnormálneho indivídua

Q95.3 Vyvážená prestavba medzi pohlavnými a nepohlavnými chromozómami u abnormálneho indiví-
dua

Q95.4 Jednotlivci s markerovým heterochromatínom

Q95.5 Jednotlivci s fragilitou autozómov

Q95.8 Iné vyvážené prestavby a štruktúrne markery

Q95.9 Nešpecifikovaná vyvážená prestavba a štruktúrna prestavba

Q96 Turnerov syndróm

Q96.0 Karyotyp 45,X

Q96.1 Karyotyp 46,X izo (Xq)

Q96.2 Karyotyp 46,X s patologickým pohlavným chromozómom, s výnimkou izo (Xq)

Q96.3 Mozaicizmus, 45,X/46,XX alebo XY

Q96.4 Mozaicizmus, 45,X (iná bunková línia (e) s patologickým pohlavným chromozómom)

Q96.8 Iné varianty Turnerovho syndrómu

Q96.9 Nešpecifikovaný Turnerov syndróm

Q97 Iné anomálie pohlavných chromozómov, ženský fenotyp, nezatriedené inde

Q97.0 Karyotyp 47,XXX

Q97.1 Žena s viac ako tromi X chromozómami

Q97.2 Mozaicizmus, línie s rozličným počtom X chromozómov

Q97.3 Žena s karyotypom 46,XY
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Q97.8 Iné špecifikované anomálie pohlavných chromozómov, ženský fenotyp

Q97.9 Nešpecifikovaná anomália pohlavného chromozómu, ženský fenotyp

Q98 Iné anomálie pohlavných chromozómov, mužský fenotyp, nezatriedené inde

Q98.0 Klinefelterov syndróm karyotyp 47,XXY

Q98.1 Klinefelterov syndróm, muž s viac ako dvoma X chromozómami

Q98.2 Klinefelterov syndróm, muž s karyotypom 46,XX

Q98.3 Iní muži s karyotypom 46,XX

Q98.4 Nešpecifikovaný Klinefelterov syndróm

Q98.5 Karyotyp 47,XYY

Q98.6 Muž so štruktúrnou anomáliou pohlavných chromozómov

Q98.7 Muž s mozaicizmom pohlavných chromozómov

Q98.8 Iné špecifikované zmeny pohlavných chromozómov, mužský fenotyp

Q98.9 Nešpecifikovaná anomália pohlavných chromozómov

Q99 Iné chromozómové anomálie nezatriedené inde

Q99.0 Chiméra 46,XX/46,XY

Q99.1 Pravý hermafrodit 46,XX

Q99.2 Syndróm fragilného X chromozómu

Q99.8 Iné špecifikované chromozómové aberácie

Q99.9 Nešpecifikovaná chromozómová anomália

R00 Poruchy srdcového rytmu

R00.0 Bližšie neurčená tachykardia

R00.1 Bližšie neurčená bradykardia

R00.2 Búchanie srdca – palpitácia

R00.8 Iné a bližšie neurčené odchýlky srdcovej činnosti

R01 Srdcové šelesty a iné srdcové zvuky

R01.0 Benígne a neškodné srdcové šelesty

R01.1 Bližšie neurčený srdcový šelest

R01.2 Iné srdcové zvuky

R02 Gangréna nezatriedená inde

R03 Abnormálne hodnoty krvného tlaku bez diagnostického zaradenia

R03.0 Nameranie zvýšeného krvného tlaku bez diagnózy hypertenzie

R03.1 Nameranie nešpecifického zníženia krvného tlaku

R04 Krvácanie z dýchacích ciest

R04.0 Epistaxa

R04.1 Krvácanie z hrdla

R04.2 Hemoptýza

R04.8 Krvácanie z iných miest dýchacích ciest

R04.9 Bližšie neurčené krvácanie z dýchacích ciest

R05 Kašeľ

R06 Odchýlky dýchania

R06.0 Dýchavica – dyspnoe

R06.1 Hvizdot – stridor

R06.2 Sipenie

R06.3 Periodické dýchanie

Strana 5336 Zbierka zákonov č. 576/2004 Čiastka 243

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

http://www.zbierka.sk
http://www.iura.sk


R06.4 Hyperventilácia

R06.5 Dýchanie ústami

R06.6 Čkanie

R06.7 Kýchanie

R06.8 Iné a bližšie neurčené odchýlky dýchania

R07 Bolesť v hrdle a v hrudníku

R07.0 Bolesť v hrdle

R07.1 Bolesť v hrudníku pri dýchaní

R07.2 Prekordiálna bolesť

R07.3 Iná bolesť v hrudníku

R07.4 Bližšie neurčená bolesť v hrudníku

R09 Iné subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy

R09.0 Asfyxia

R09.1 Zápal pohrudnice

R09.2 Zastavenie dýchania

R09.3 Abnormálne chriaky

R09.8 Iné špecifikované subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s obehovou a dýchacou sústavou

R10 Bolesť v oblasti brucha a panvy

R10.0 Akútne brucho

R10.1 Bolesť lokalizovaná v hornej časti brucha

R10.2 Bolesť v oblasti panvy a hrádze

R10.3 Bolesť lokalizovaná v iných častiach podbrušia

R10.4 Iná a bližšie neurčená bolesť brucha

R11 Ťažoba – nauzea a dávenie – vomitus

R12 Pálenie záhy

R13 Dysfágia – ťažké prehĺtanie

R14 Flatulencia a podobné poruchy

R15 Fekálna inkontinencia – neudržanie stolice

R16 Hepatomegália a splenomegália nezatriedené inde

R16.0 Hepatomegália nezatriedená inde

R16.1 Splenomegália nezatriedená inde

R16.2 Hepatomegália so splenomegáliou nezatriedená inde

R17 Nešpecifikovaná žltačka

R18 Ascites – brušná vodnatieľka

R19 Iné subjektívne a objektívne príznaky chorôb tráviacej sústavy a brucha

R19.0 Vnútrobrušná a panvová navrenina, masa a hrča

R19.1 Abnormálne črevné zvuky

R19.2 Viditeľná peristaltika

R19.3 Stuhnutie (rigidita) brucha

R19.4 Zmeny vo vyprázdňovaní stolice

R19.5 Iné odchýlky stolice

R19.6 Halitóza

R19.8 Iné špecifikované subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s tráviacou sústavou a bruchom
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R20 Poruchy kožnej citlivosti

R20.0 Necitlivosť kože

R20.1 Znížená citlivosť kože

R20.2 Kožné parestézie

R20.3 Hyperestézia – zvýšená citlivosť

R20.8 Iné a bližšie neurčené poruchy kožnej citlivosti

R21 Raš a iné nešpecifické kožné vyrážky

R22 Lokalizované navretie, hrča a uzlík kože a podkožného tkaniva

R22.0 Lokalizované navretie, hrča a uzol hlavy

R22.1 Lokalizované navretie, hrča a uzol šije

R22.2 Lokalizované navretie, hrča a uzol trupu

R22.3 Lokalizované navretie, hrča a uzol hornej končatiny

R22.4 Lokalizované navretie, hrča a uzol dolnej končatiny

R22.7 Lokalizované navretie, hrča a uzol na viacerých miestach

R22.9 Bližšie neurčené lokalizované navretie, hrča a uzol

R23 Iné kožné zmeny

R23.0 Sinavosť – cyanóza

R23.1 Bledosť – pallor

R23.2 Rozpálenie kože

R23.3 Spontánne ekchymózy

R23.4 Zmeny štruktúry kože

R23.8 Iné a bližšie neurčené zmeny kože

R25 Abnormálne mimovôľové pohyby

R25.0 Abnormálne pohyby hlavy

R25.1 Bližšie neurčená trasľavosť (tremor)

R25.2 Kŕč a spazmus

R25.3 Fascikulácia

R25.8 Iné a nešpecifikované abnormálne mimovôľové pohyby

R26 Poruchy chôdze a mobility (pohyblivosti)

R26.0 Ataktická chôdza

R26.1 Paralytická chôdza

R26.2 Ťažkosti pri chôdzi nezatriedené inde

R26.8 Iné a bližšie neurčené poruchy chôdze a pohyblivosti

R27 Iné poruchy koordinácie

R27.0 Bližšie neurčená ataxia

R27.8 Iná a nešpecifikovaná porucha koordinácie

R29 Iné subjektívne a objektívne príznaky chorôb nervového systému, svalovej a kostrovej
sústavy

R29.0 Tetania

R29.1 Meningizmus

R29.2 Abnormálny reflex

R29.3 Porucha držania tela

R29.4 Lupnutie v bedrách

R29.8 Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky postihnutia nervovej, svalovej a kostro-
vej sústavy
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R30 Bolesť pri močení

R30.0 Dysúria

R30.1 Bolestivé silenie na močenie

R30.9 Bližšie neurčené bolestivé močenie

R31 Nešpecifikovaná hematúria

R32 Nešpecifikovaná inkontinencia moču

R33 Retencia moču

R34 Anúria a oligúria

R35 Polyúria

R36 Výtok z uretry

R39 Iné subjektívne a objektívne príznaky chorôb močovej sústavy

R39.0 Extravazácia moču

R39.1 Iné poruchy močenia

R39.2 Extrarenálna urémia

R39.8 Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky postihnutia močovej sústavy

R40 Somnolencia, stupor a kóma

R40.0 Somnolencia

R40.1 Stupor

R40.2 Bližšie neurčená kóma

R41 Iné subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávacích funkcií a vedomia

R41.0 Bližšie neurčená dezorientácia

R41.1 Anterográdna amnézia

R41.2 Retrográdna amnézia

R41.3 Iná amnézia

R41.8 Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávacích funkcií a vedomia

R42 Ošiaľ – vertigo

R43 Poruchy čuchu a chuti

R43.0 Anosmia

R43.1 Parosmia

R43.2 Parageusia

R43.8 Iné a bližšie neurčené poruchy čuchu a chuti

R44 Iné subjektívne a objektívne príznaky porúch celkovej citlivosti a zmyslového vnímania

R44.0 Sluchové halucinácie

R44.1 Zrakové halucinácie

R44.2 Iné halucinácie

R44.3 Bližšie neurčené halucinácie

R44.8 Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky porúch celkovej citlivosti a zmyslového
vnímania

R45 Subjektívne a objektívne príznaky porúch emočného stavu

R45.0 Nervozita

R45.1 Nepokoj a vzrušenosť

R45.2 Pocit nešťastia

R45.3 Demoralizácia a apatia

R45.4 Podráždenosť a zlosť

R45.5 Nepriateľské pocity
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R45.6 Fyzické násilie

R45.7 Bližšie neurčený stav emočného šoku a stresu

R45.8 Iné subjektívne a objektívne príznaky porúch emočného stavu

R46 Subjektívne a objektívne príznaky súvisiace so zmenou výzoru a správania

R46.0 Veľmi nízka úroveň osobnej hygieny

R46.1 Bizarný osobný zjav

R46.2 Čudné a nevysvetliteľné správanie

R46.3 Hyperaktivita

R46.4 Pomalosť a znížená responzívnosť

R46.5 Podozrievavosť a nápadná vyhýbavosť

R46.6 Neprimeraná ustarostenosť a zaujatosť zaťažkávacími udalosťami

R46.7 Veľavravnosť s nepodstatnými podrobnosťami, ktoré zastierajú dôvod na kontakt

R46.8 Iné subjektívne a objektívne príznaky súvisiace so zmenou výzoru a správania

R47 Poruchy reči nezatriedené inde

R47.0 Dysfázia a afázia

R47.1 Dysartria a anartria

R47.8 Iné a presne neurčené poruchy reči

R48 Dyslexia a iné symbolické dysfunkcie nezatriedené inde

R48.0 Dyslexia a alexia

R48.1 Agnózia

R48.2 Apraxia

R48.8 Iné a bližšie neurčené symbolické dysfunkcie

R49 Poruchy hlasu

R49.0 Dysfónia

R49.1 Afónia

R49.2 Hypernazalita a hyponazalita

R49.8 Iné a bližšie neurčené poruchy hlasu

R50 Horúčka neznámeho pôvodu

R50.0 Horúčka so zimnicou

R50.1 Pretrvávajúca horúčka

R50.9 Bližšie neurčená horúčka

R51 Bolesť hlavy

R52 Bolesť nezatriedená inde

R52.0 Akútna bolesť

R52.1 Chronická neznesiteľná bolesť

R52.2 Iná chronická bolesť

R52.9 Bližšie neurčená bolesť

R53 Malátnosť a únava

R54 Senilita – starecká slabosť

R55 Synkopa a kolaps

R56 Kŕče nezatriedené inde

R56.0 Febrilné kŕče

R56.8 Iné a bližšie neurčené kŕče
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R57 Šok nezatriedený inde

R57.0 Kardiogénny šok

R57.1 Hypovolemický šok

R57.8 Iný šok

R57.9 Bližšie neurčený šok

R58 Krvácanie nezatriedené inde

R59 Zväčšené lymfatické uzliny

R59.0 Lokalizované zväčšenie lymfatických uzlín

R59.1 Generalizované zväčšenie lymfatických uzlín

R59.9 Bližšie neurčené zväčšenie lymfatických uzlín

R60 Opuch nezatriedený inde

R60.0 Lokalizovaný opuch

R60.1 Generalizovaný opuch

R60.9 Bližšie neurčený opuch

R61 Hyperhidróza – nadmerné potenie

R61.0 Lokalizovaná hyperhidróza

R61.1 Generalizovaná hyperhidróza

R61.9 Bližšie neurčená hyperhidróza

R62 Zaostávanie v očakávanom fyziologickom vývine

R62.0 Oneskorené dosiahnutie očakávaného stupňa fyziologického vývinu

R62.8 Iné zaostávanie v očakávanom fyziologickom vývine

R62.9 Bližšie neurčené zaostávanie v očakávanom normálnom fyziologickom vývine

R63 Subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s prijímaním potravy a tekutín

R63.0 Anorexia – nechutentvo

R63.1 Polydipsia

R63.2 Polyfágia

R63.3 Ťažkosti s výživou a nesprávne usmerňovanie výživy

R63.4 Abnormálne chudnutie

R63.5 Abnormálne tučnenie

R63.8 Iné subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s prijímaním potravy a tekutín

R64 Kachexia – vycivenosť

R68 Iné celkové subjektívne a objektívne príznaky

R68.0 Hypotermia nesúvisiaca s nízkou teplotou prostredia

R68.1 Nešpecifické príznaky príznačné pre dojčenský vek

R68.2 Bližšie neurčená suchosť úst

R68.3 Kyjačikovité prsty – digiti hyppokratici

R68.8 Iné bližšie určené celkové subjektívne a objektívne príznaky

R69 Neznáme a nešpecifikované príčiny chorobnosti

R70 Zvýšená sedimentácia erytrocytov a odchýlky viskozity plazmy

R70.0 Zvýšená usadavosť erytrocytov

R70.1 Abnormálna viskozita plazmy

R71 Odchýlky červených krviniek

R72 Odchýlky bielych krviniek nezatriedené inde
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R73 Zvýšená hladina glukózy v krvi

R73.0 Abnormálny glukózový tolerančný test

R73.9 Bližšie neurčená hyperglykémia

R74 Abnormálne hladiny enzýmov v sére

R74.0 Zvýšenie hladín transaminázy a dehydrogenázy kyseliny mliečnej (LDH)

R74.8 Abnormálne hladiny iných enzýmov séra

R74.9 Abnormálna hladina nešpecifikovaného enzýmu v sére

R75 Laboratórny dôkaz vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV)

R76 Iné abnormálne imunologické nálezy v sére

R76.0 Zvýšený titer protilátky

R76.1 Abnormálna reakcia na tuberkulínový test

R76.2 Falošne pozitívny sérologický test na syfilis

R76.8 Iné bližšie určené abnormálne imunologické nálezy v sére

R76.9 Bližšie neurčený abnormálny imunologický nález v sére

R77 Iné abnormality bielkovín plazmy

R77.0 Odchýlky albumínu

R77.1 Odchýlky globulínu

R77.2 Odchýlky alfafetoproteínu

R77.8 Iné bližšie určené abnormality plazmových proteínov

R77.9 Bližšie neurčená abnormalita plazmového proteínu

R78 Nálezy liekov a iných látok normálne v krvi neprítomných

R78.0 Zistenie alkoholu v krvi

R78.1 Nález opiátov v krvi

R78.2 Nález kokaínu v krvi

R78.3 Nález halucinogénu v krvi

R78.4 Nález iných liekov s možnosťou závislosti v krvi

R78.5 Zistenie psychotropnej látky v krvi

R78.6 Zistenie steroidnej látky v krvi

R78.7 Nález abnormálnej hladiny ťažkých kovov v krvi

R78.8 Nález iných špecifikovaných látok, ktoré sa normálne v krvi nenachádzajú

R78.9 Nález nešpecifikovanej látky, ktorá sa normálne v krvi nenachádza

R79 Iné abnormálne nálezy v chemickom zložení krvi

R79.0 Abnormálna hladina minerálov v krvi

R79.8 Iné bližšie určené abnormálne nálezy v chemickom zložení krvi

R79.9 Nešpecifikovaný abnormálny nález v chemickom zložení krvi

R80 Izolovaná proteinúria

R81 Glykozúria

R82 Iné abnormálne nálezy v moči

R82.0 Chylúria

R82.1 Myoglobinúria

R82.2 Biliúria

R82.3 Hemoglobinúria

R82.4 Acetonúria

R82.5 Zvýšená hladina liečiv, liekov a biologických látok v moči
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R82.6 Abnormálne hladiny látok prevažne medicínskeho pôvodu v moči

R82.7 Abnormálne nálezy pri mikrobiologickom vyšetrení moču

R82.8 Abnormálne nálezy pri cytologickom a histologickom vyšetrení moču

R82.9 Iné a bližšie neurčené abnormálne nálezy v moči

R83 Abnormálne nálezy v mozgovomiechovom moku

R84 Abnormálne nálezy vo vzorkách z dýchacích orgánov a hrudníka

R85 Abnormálne nálezy vo vzorkách z tráviacich orgánov a brušnej dutiny

R86 Abnormálne nálezy vo vzorkách z mužských pohlavných orgánov

R87 Abnormálne nálezy vo vzorkách zo ženských pohlavných orgánov

R89 Abnormálne nálezy vo vzorkách z iných orgánov, sústav a tkanív

R90 Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní centrálneho nervového systému

R90.0 Vnútrolebkový rozpínavý proces

R90.8 Iné abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení centrálneho nervového systému

R91 Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní pľúc

R92 Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní prsníka

R93 Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní iných štruktúr tela

R93.0 Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení lebky a hlavy nezatriedené inde

R93.1 Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení srdca a koronárnej cirkulácie

R93.2 Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení pečene a žlčového systému

R93.3 Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných častí tráviacej sústavy

R93.4 Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení močových orgánov

R93.5 Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných oblastí brucha vrátane retroperitonea

R93.6 Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení končatín

R93.7 Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných častí svalovej a kostrovej sústavy

R93.8 Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných bližšie určených telových štruktúr

R94 Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení

R94.0 Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení centrálneho nervového systému

R94.1 Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení periférneho nervového systému a zmyslových orgánov

R94.2 Abnormálne výsledky funkčných testov pľúc

R94.3 Abnormálne výsledky kardiovaskulárnych funkčných vyšetrení

R94.4 Abnormálne výsledky funkčných skúšok obličiek

R94.5 Abnormálne výsledky pečeňových funkčných vyšetrení

R94.6 Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení štítnej žľazy

R94.7 Abnormálne výsledky iných endokrinologických funkčných skúšok

R94.8 Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení iných orgánov a sústav

R95 Syndróm náhlej smrti dojčaťa

R96 Iná náhla smrť z neznámej príčiny

R96.0 Náhla smrť

R96.1 Smrť, ktorá nastala skôr ako po 24 hodinách od zjavenia príznakov; ináč nevysvetlená

R98 Smrť bez svedkov

R99 Iné nepresne určené a nešpecifikované príčiny smrti

S00 Povrchové poranenie hlavy

S00.0 Povrchové poranenie vlasatej časti hlavy

S00.1 Zmliaždenie mihalnice a okoloočnej oblasti
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S00.2 Iné povrchové poranenia mihalnice a okoloočnej oblasti

S00.3 Povrchové poranenie nosa

S00.4 Povrchové poranenie ucha

S00.5 Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny

S00.7 Mnohopočetné povrchové poranenia hlavy

S00.8 Povrchové poranenie iných častí hlavy

S00.9 Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti

S01 Otvorená rana hlavy

S01.0 Otvorená rana vlasatej časti hlavy

S01.1 Otvorená rana mihalnice a okoloočnej oblasti

S01.2 Otvorená rana nosa

S01.3 Otvorená rana ucha

S01.4 Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti

S01.5 Otvorená rana pery a ústnej dutiny

S01.7 Mnohopočetné otvorené rany hlavy

S01.8 Otvorená rana iných častí hlavy

S01.9 Otvorená rana hlavy bližšie neurčenej časti

S02 Zlomenina lebky a tvárových kostí

S02.0 Zlomenina lebkovej klenby

S02.1 Zlomenina spodiny lebky

S02.2 Zlomenina nosových kostí

S02.3 Zlomenina spodiny očnice

S02.4 Zlomenina jarmovej kosti a čeľuste

S02.5 Zlomenina zuba

S02.6 Zlomenina sánky

S02.7 Viacnásobné zlomeniny zahŕňajúce lebku a kosti tváre

S02.8 Zlomeniny iných kostí lebky a tváre

S02.9 Zlomenina kostí lebky alebo tváre bližšie neurčenej časti

S03 Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov hlavy

S03.0 Vykĺbenie sánky

S03.1 Dislokácia chrupkovej nosovej priehradky

S03.2 Dislokácia

S03.3 Dislokácia iných a nešpecifikovaných častí hlavy

S03.4 Vyvrtnutie a natiahnutie sánky

S03.5 Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a nešpecifikovaných častí hlavy

S04 Poranenie hlavových nervov

S04.0 Poranenie zrakového nervu a zrakových ciest

S04.1 Poranenie okohybného nervu – nervi oculomotorii

S04.2 Poranenie kladkového nervu – nervi trochlearis

S04.3 Poranenie trojklaného nervu – nervi trigemini

S04.4 Poranenie odťahujúceho nervu – nervi abducentis

S04.5 Poranenie tvárového nervu – nervi facialis

S04.6 Poranenie sluchového nervu – nervi acustici

S04.7 Poranenie vedľajšieho nervu – nervi accessorii
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S04.8 Poranenie iných hlavových nervov

S04.9 Poranenie nešpecifikovaného hlavového nervu

S05 Poranenie oka a očnice

S05.0 Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese

S05.1 Zmliaždenie očnej gule a vnútroočnicových tkanív

S05.2 Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva

S05.3 Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva

S05.4 Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez neho

S05.5 Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom

S05.6 Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa

S05.7 Vytrhnutie oka

S05.8 Iné poranenie oka a očnice

S05.9 Poranenie oka a očnice, bližšie neurčená časť

S06 Vnútrolebkové poranenie

S06.0 Otras mozgu

S06.1 Poúrazový opuch mozgu

S06.2 Difúzne poranenie mozgu

S06.3 Ložiskové poranenie mozgu

S06.4 Epidurálne krvácanie

S06.5 Subdurálne krvácanie po úraze

S06.6 Poúrazové subarachnoidálne krvácanie

S06.7 Vnútrolebkové poranenie s predĺženou kómou

S06.8 Iné vnútrolebkové poranenia

S06.9 Vnútrolebkové poranenie bližšie neurčené

S07 Drvivé poranenie hlavy

S07.0 Drvivé poranenie tváre

S07.1 Drvivé poranenie lebky

S07.8 Drvivé poranenie iných častí hlavy

S07.9 Drvivé poranenie nepresne určených častí hlavy

S08 Traumatická amputácia časti hlavy

S08.0 Odtrhnutie vlasatej časti hlavy

S08.1 Traumatická amputácia ucha

S08.8 Traumatická amputácia iných častí hlavy

S08.9 Traumatická amputácia bližšie neurčenej časti hlavy

S09 Iné a nepresne určené poranenia hlavy

S09.0 Poranenia ciev hlavy nezatriedené inde

S09.1 Poranenie svalu a šľachy hlavy

S09.2 Traumatické roztrhnutie bubníka

S09.7 Viacnásobné poranenia hlavy

S09.8 Iné bližšie určené poranenia hlavy

S09.9 Bližšie neurčené poranenie hlavy

S10 Povrchové poranenie krku

S10.0 Zmliaždenie hrdla

S10.1 Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia krku
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S10.7 Viacnásobné povrchové poranenia krku

S10.8 Povrchové poranenie iných častí krku

S10.9 Povrchové poranenie bližšie neurčených častí krku

S11 Otvorená rana krku

S11.0 Otvorené poranenie hrtana a priedušnice

S11.1 Otvorená rana štítnej žľazy

S11.2 Otvorená rana hltana a krčného pažeráka

S11.7 Viacnásobné otvorené rany v krku

S11.8 Otvorená rana iných častí krku

S11.9 Otvorená rana bližšie neurčenej časti krku

S12 Zlomenina krčnej chrbtice

S12.0 Zlomenina prvého krčného stavca

S12.1 Zlomenina druhého krčného stavca

S12.2 Zlomenina iného špecifikovaného krčného stavca

S12.7 Viacnásobné zlomeniny krčnej chrbtice

S12.8 Zlomenina iných častí krku

S12.9 Zlomenina krku bližšie neurčenej časti

S13 Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov krku

S13.0 Úrazové puknutie krčnej medzistavcovej platničky

S13.1 Premiestnenie (vykĺbenie) krčného stavca

S13.2 Premiestnenie inej a bližšie neurčenej časti krku

S13.3 Viacnásobná dislokácia krku

S13.4 Vyvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbtice

S13.5 Vyvrtnutie a natiahnutie štítnej oblasti

S13.6 Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku

S14 Poranenie krčných nervov a krčnej miechy

S14.0 Otras a opuch krčnej miechy

S14.1 Iné a bližšie neurčené poranenia krčnej miechy

S14.2 Poranenie krčného nervového koreňa

S14.3 Poranenie plecovej spleti

S14.4 Poranenie periférnych krčných nervov

S14.5 Poranenie krčnej sympatikovej spleti

S14.6 Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov

S15 Poranenie ciev krku

S15.0 Poranenie krčnice

S15.1 Poranenie chrbticovej tepny

S15.2 Poranenie vonkajšej hrdlovej žily

S15.3 Poranenie vnútornej hrdlovej žily

S15.7 Viacnásobné poranenie krčných ciev

S15.8 Poranenie iných krčných ciev

S15.9 Poranenie bližšie neurčených krčných ciev

S16 Poranenie svalov a šliach krku

S17 Drvivé poranenie krku

S17.0 Drvivé poranenie hrtana a priedušnice
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S17.8 Drvivé poranenie iných častí krku

S17.9 Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku

S18 Traumatická amputácia na krčnej úrovni

S19 Iné a bližšie neurčené poranenia krku

S19.7 Viacnásobné poranenia krku

S19.8 Iné bližšie určené poranenia krku

S19.9 Bližšie neurčené poranenia krku

S20 Povrchové poranenie hrudníka

S20.0 Zmliaždenie prsníka

S20.1 Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka

S20.2 Zmliaždenie hrudníka

S20.3 Iné povrchové poranenia prednej hrudníkovej steny

S20.4 Iné povrchové poranenia zadnej hrudníkovej steny

S20.7 Viacnásobné povrchové poranenia hrudníka

S20.8 Povrchové poranenia iných a bližšie neurčených častí hrudníka

S21 Otvorená rana hrudníka

S21.0 Otvorená rana prsníka

S21.1 Otvorená rana prednej hrudníkovej steny

S21.2 Otvorená rana zadnej hrudníkovej steny

S21.7 Viacnásobné otvorené rany hrudníkovej steny

S21.8 Otvorená rana iných častí hrudníka

S21.9 Otvorená rana bližšie neurčenej časti hrudníka

S22 Zlomenina rebra (rebier), mostíka a hrudníkovej chrbtice

S22.0 Zlomenina hrudníkového stavca

S22.1 Viacnásobné zlomeniny hrudníkovej chrbtice

S22.2 Zlomenina mostíka

S22.3 Zlomenina rebra

S22.4 Viacnásobné zlomeniny rebier

S22.5 Odvísavý hrudník (flail chest), (poranenie hrudníka s viacnásobnými zlomeninami)

S22.8 Zlomenina inej časti kostného hrudníka

S22.9 Zlomenina bližšie neurčenej časti kostného hrudníka

S23 Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov hrudníka

S23.0 Úrazové puknutie hrudníkovej medzistavcovej platničky

S23.1 Premiestnenie hrudníkového stavca

S23.2 Dislokácia iných a bližšie neurčených častí hrudníka

S23.3 Vyvrtnutie a natiahnutie hrudníkovej chrbtice

S23.4 Vyvrtnutie a natiahnutie rebier a mostíka

S23.5 Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka

S24 Poranenie nervov a miechy na úrovni hrudníka

S24.0 Otras a opuch hrudníkovej miechy

S24.1 Iné a bližšie neurčené poranenia hrudníkovej miechy

S24.2 Poranenie nervového koreňa hrudníkovej miechy

S24.3 Poranenie periférnych nervov hrudníka

S24.4 Poranenie hrudníkových sympatikových nervov
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S24.5 Poranenie iných nervov hrudníka

S24.6 Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka

S25 Poranenie ciev hrudníka

S25.0 Poranenie hrudníkovej aorty

S25.1 Poranenie arteria innominata alebo arteria subclavia

S25.2 Poranenie hornej dutej žily

S25.3 Poranenie vena innominata a vena subclavia

S25.4 Poranenie pľúcnych ciev

S25.5 Poranenie medzirebrových ciev

S25.7 Poranenie viacerých ciev hrudníka

S25.8 Poranenie iných ciev hrudníka

S25.9 Poranenie bližšie neurčenej cievy hrudníka

S26 Poranenie srdca

S26.0 Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)

S26.8 Iné poranenia srdca

S26.9 Bližšie neurčené poranenie srdca

S27 Poranenie iných a bližšie neurčených vnútrohrudníkových orgánov

S27.0 Poúrazový pneumotorax

S27.1 Poúrazový hemotorax

S27.2 Poúrazový hemopneumotorax

S27.3 Iné poranenia pľúc

S27.4 Poranenie priedušky

S27.5 Poranenie hrudníkovej priedušnice

S27.6 Poranenie pohrudnice

S27.7 Viacnásobné poranenia vnútrohrudníkových orgánov

S27.8 Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov

S27.9 Poranenie bližšie neurčeného vnútrohrudníkového orgánu

S28 Drvivé poranenie hrudníka a traumatická amputácia časti hrudníka

S28.0 Rozdrvený hrudník

S28.1 Úrazová amputácia časti hrudníka

S29 Iné a bližšie neurčené poranenia hrudníka

S29.0 Poranenie svalu a šľachy na úrovni hrudníka

S29.7 Viacnásobné poranenia hrudníka

S29.8 Iné bližšie určené poranenia hrudníka

S29.9 Bližšie neurčené poranenie hrudníka

S30 Povrchové poranenie brucha, drieku a panvy

S30.0 Zmliaždenie drieku a panvy

S30.1 Zmliaždenie brušnej steny

S30.2 Zmliaždenie vonkajších pohlavných orgánov

S30.7 Viacnásobné povrchové poranenia brucha, drieku a panvy

S30.8 Iné povrchové poranenia brucha, drieku a panvy

S30.9 Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy

S31 Otvorená rana brucha, drieku a panvy

S31.0 Otvorená rana drieku a panvy
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S31.1 Otvorená rana brušnej steny

S31.2 Otvorená rana penisu

S31.3 Otvorená rana mieška a semenníkov

S31.4 Otvorená rana pošvy a vulvy

S31.5 Otvorené rany iných a bližšie neurčených vonkajších pohlavných orgánov

S31.7 Viacnásobné otvorené rany brucha, drieku a panvy

S31.8 Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí brucha

S32 Zlomenina driekovej chrbtice a panvy

S32.0 Zlomenina driekového stavca

S32.1 Zlomenina krížovej kosti

S32.2 Zlomenina kostrče

S32.3 Zlomenina bedrovej kosti

S32.4 Zlomenina panvičky – acetabula

S32.5 Zlomenina lonovej kosti

S32.7 Viacnásobné zlomeniny driekovej chrbtice a panvy

S32.8 Zlomenina iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy

S33 Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov driekovej chrbtice a panvy

S33.0 Úrazové puknutie driekovej medzistavcovej platničky

S33.1 Vykĺbenie driekového stavca

S33.2 Vykĺbenie krížovobedrového kĺbu a krížovokostrčového spojenia

S33.3 Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy

S33.4 Úrazové roztrhnutie lonovej spony

S33.5 Vyvrtnutie a natiahnutie driekovej chrbtice

S33.6 Vyvrtnutie a natiahnutie krížovobedrového kĺbu

S33.7 Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy

S34 Poranenie nervov a miechy na úrovni brucha, drieku a panvy

S34.0 Otras a opuch driekovej časti miechy

S34.1 Iné poranenie driekovej časti miechy

S34.2 Poranenie nervového koreňa driekovej a krížovej chrbtice

S34.3 Poranenie cauda equina

S34.4 Poranenie lumbosakrálnej spleti

S34.5 Poranenie driekových, krížových a panvových sympatikových nervov

S34.6 Poranenie periférnych nervov brucha, drieku a panvy

S34.8 Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha, drieku a panvy

S35 Poranenie ciev na úrovni brucha, drieku a panvy

S35.0 Poranenie brušnej aorty

S35.1 Poranenie dolnej dutej žily

S35.2 Poranenie brušnej a mezenterickej artérie

S35.3 Poranenie vrátnice a slezinovej žily

S35.4 Poranenie obličkových ciev

S35.5 Poranenie bedrových ciev

S35.7 Poranenie viacerých ciev brucha, drieku a panvy

S35.8 Poranenie iných ciev brucha, drieku a panvy

S35.9 Poranenie bližšie neurčenej cievy brucha, drieku a panvy
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S36 Poranenie vnútrobrušných orgánov

S36.0 Poranenie sleziny

S36.1 Poranenie pečene alebo žlčníka

S36.2 Poranenie podžalúdkovej žľazy

S36.3 Poranenie žalúdka

S36.4 Poranenie tenkého čreva

S36.5 Poranenie hrubého čreva

S36.6 Poranenie konečníka

S36.7 Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov

S36.8 Poranenie iných vnútrobrušných orgánov

S36.9 Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu

S37 Poranenie panvových orgánov

S37.0 Poranenie obličky

S37.1 Poranenie močovodu

S37.2 Poranenie močového mechúra

S37.3 Poranenie močovej rúry

S37.4 Poranenie vaječníka

S37.5 Poranenie vajíčkovodu

S37.6 Poranenie maternice

S37.7 Poranenie viacerých panvových orgánov

S37.8 Poranenie iných panvových orgánov

S37.9 Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu

S38 Drvivé poranenie a traumatická amputácia časti brucha, drieku a panvy

S38.0 Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov

S38.1 Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy

S38.2 Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov

S38.3 Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy

S39 Iné a nešpecifikované poranenia brucha, drieku a panvy

S39.0 Poranenie svalu a šľachy brucha, drieku a panvy

S39.6 Poranenie vnútrobrušných a panvových orgánov

S39.7 Iné viacnásobné poranenia brucha, drieku a panvy

S39.8 Iné bližšie určené poranenia brucha, drieku a panvy

S39.9 Bližšie neurčené poranenie brucha, drieku a panvy

S40 Povrchové poranenie pleca a ramena

S40.0 Zmliaždenie pleca a ramena

S40.7 Viacnásobné povrchové poranenia pleca a ramena

S40.8 Iné povrchové poranenia pleca a ramena

S40.9 Bližšie neurčené povrchové poranenie pleca a ramena

S41 Otvorená rana pleca a ramena

S41.0 Otvorená rana pleca

S41.1 Otvorená rana ramena

S41.7 Viacnásobné otvorené rany pleca a ramena

S41.8 Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca a ramena
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S42 Zlomenina pleca a ramena

S42.0 Zlomenina kľúčnej kosti

S42.1 Zlomenina lopatky

S42.2 Zlomenina horného konca ramennej kosti

S42.3 Zlomenina diafýzy ramennej kosti

S42.4 Zlomenina dolného konca ramennej kosti

S42.7 Viacnásobné zlomeniny kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti

S42.8 Zlomenina iných častí pleca a ramena

S42.9 Zlomenina bližšie neurčenej časti plecového pletenca

S43 Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov plecového pletenca

S43.0 Vykĺbenie plecového kĺbu

S43.1 Vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu

S43.2 Vykĺbenie sternoklavikulárneho kĺbu

S43.3 Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca

S43.4 Vyvrtnutie a natiahnutie plecového kĺbu

S43.5 Vyvrtnutie a natiahnutie akromioklavikulárneho kĺbu

S43.6 Vyvrtnutie a natiahnutie sternoklavikulárneho kĺbu

S43.7 Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca

S44 Poranenie nervov na úrovni pleca a ramena

S44.0 Poranenie lakťového nervu – nervus ulnaris – na úrovni ramena

S44.1 Poranenie stredového nervu – nervus medianus – na úrovni ramena

S44.2 Poranenie vretenného nervu – nervus radialis – na úrovni ramena

S44.3 Poranenie pazuchového nervu – nervus axillaris

S44.4 Poranenie nervus musculocutaneus

S44.5 Poranenie kožného nervu – nervus cutaneus – na úrovni pleca a ramena

S44.7 Poranenie viacerých nervov na úrovni pleca a ramena

S44.8 Poranenie iných nervov na úrovni pleca a ramena

S44.9 Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni pleca a ramena

S45 Poranenie krvných ciev na úrovni pleca a ramena

S45.0 Poranenie pazuchovej – axilárnej – tepny

S45.1 Poranenie ramennej – brachiálnej – tepny

S45.2 Poranenie pazuchovej – axilárnej a ramennej – brachiálnej žily

S45.3 Poranenie povrchovej žily na úrovni pleca a ramena

S45.7 Poranenie viacerých ciev na úrovni pleca a ramena

S45.8 Poranenie iných ciev na úrovni pleca a ramena

S45.9 Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni pleca a ramena

S46 Poranenie svalu a šľachy na úrovni pleca a ramena

S46.0 Poranenie šľachy rotátorovej manžety pleca

S46.1 Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena – musculus biceps brachii

S46.2 Poranenie svalu a šľachy iných častí dvojhlavého svalu ramena – musculus biceps brachii

S46.3 Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena – musculus triceps brachii

S46.7 Poranenie viacerých svalov a šliach na úrovni pleca a ramena

S46.8 Poranenie iných svalov a šliach na úrovni pleca a ramena

S46.9 Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy na úrovni pleca a ramena
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S47 Drvivé poranenie pleca a ramena

S48 Traumatická amputácia pleca a ramena

S48.0 Úrazová amputácia plecového kĺbu

S48.1 Úrazová amputácia medzi plecom a lakťom

S48.9 Úrazová amputácia pleca a ramena bližšie neurčenej úrovne

S49 Iné a nešpecifikované poranenie pleca a ramena

S49.7 Viacnásobné poranenia pleca a ramena

S49.8 Iné bližšie určené poranenia pleca a ramena

S49.9 Bližšie neurčené poranenia pleca a ramena

S50 Povrchové poranenie lakťa a predlaktia

S50.0 Zmliaždenie lakťa

S50.1 Zmliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia

S50.7 Viacnásobné povrchové poranenia predlaktia

S50.8 Iné povrchové poranenia predlaktia

S50.9 Bližšie neurčené povrchové poranenie predlaktia

S51 Otvorená rana predlaktia

S51.0 Otvorená rana lakťa

S51.7 Viacnásobné otvorené rany predlaktia

S51.8 Otvorená rana iných častí predlaktia

S51.9 Bližšie neurčená otvorená rana predlaktia

S52 Zlomenina predlaktia

S52.0 Zlomenina horného konca lakťovej kosti (ulny)

S52.1 Zlomenina horného konca vretennej kosti (radia)

S52.2 Zlomenina diafýzy lakťovej kosti

S52.3 Zlomenina diafýzy vretennej kosti

S52.4 Zlomenina diafýzy lakťovej a vretennej kosti

S52.5 Zlomenina dolného konca vretennej kosti

S52.6 Zlomenina dolného konca lakťovej a vretennej kosti

S52.7 Viacnásobné zlomeniny predlaktia

S52.8 Zlomenina iných častí predlaktia

S52.9 Zlomenina bližšie neurčenej časti predlaktia

S53 Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov lakťa

S53.0 Vykĺbenie hlavice vretena

S53.1 Bližšie neurčené vykĺbenie lakťa

S53.2 Úrazové roztrhnutie pobočného vretenného väzu (lig. collaterale radiale)

S53.3 Úrazové roztrhnutie pobočného lakťového väzu (lig. collaterale ulnare)

S53.4 Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa

S54 Poranenie nervov na úrovni predlaktia

S54.0 Poranenie lakťového nervu – nervus ulnaris – na úrovni predlaktia

S54.1 Poranenie stredového nervu – nervus medianus – na úrovni predlaktia

S54.2 Poranenie vretenného nervu – nervus radialis – na úrovni predlaktia

S54.3 Poranenie kožného nervu – nervus cutaneus – na úrovni predlaktia

S54.7 Poranenie viacerých nervov na úrovni predlaktia

S54.8 Poranenie iných nervov na úrovni predlaktia
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S54.9 Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni predlaktia

S55 Poranenie ciev na úrovni predlaktia

S55.0 Poranenie lakťovej tepny – arteria ulnaris – na úrovni predlaktia

S55.1 Poranenie vretennej tepny – arteria radialis – na úrovni predlaktia

S55.2 Poranenie žily na úrovni predlaktia

S55.7 Poranenie viacerých ciev na úrovni predlaktia

S55.8 Poranenie iných ciev na úrovni predlaktia

S55.9 Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni predlaktia

S56 Poranenie svalu a šľachy na úrovni predlaktia

S56.0 Poranenie svalu a šľachy ohýbača palca – flexor pollicis – na úrovni predlaktia

S56.1 Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta alebo prstov na úrovni predlaktia

S56.2 Poranenie svalu a šľachy ohýbača na úrovni predlaktia

S56.3 Poranenie svalu a šľachy vystierača alebo odťahovača palca na úrovni predlaktia

S56.4 Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta alebo prstov na úrovni predlaktia

S56.5 Poranenie iného svalu a šľachy vystierača na úrovni predlaktia

S56.7 Poranenie viacerých svalov a šliach predlaktia

S56.8 Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach predlaktia

S57 Drvivé poranenie predlaktia

S57.0 Drvivé poranenie lakťa

S57.8 Drvivé poranenie iných častí predlaktia

S57.9 Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti predlaktia

S58 Traumatická amputácia lakťa a predlaktia

S58.0 Úrazová amputácia na úrovni lakťa

S58.1 Úrazová amputácia na úrovni medzi lakťom a zápästím

S58.9 Bližšie neurčená úrazová amputácia predlaktia

S59 Iné a nešpecifikované poranenia predlaktia

S59.7 Viacnásobné poranenia lakťa a predlaktia

S59.8 Iné a bližšie určené poranenia predlaktia

S59.9 Bližšie neurčené poranenie predlaktia

S60 Povrchové poranenie zápästia a ruky

S60.0 Zmliaždenie prstov bez poškodenia nechtu

S60.1 Zmliaždenie prstov s poškodením nechtu

S60.2 Zmliaždenie iných častí zápästia a ruky

S60.7 Viacnásobné povrchové poranenia zápästia a ruky

S60.8 Iné povrchové poranenia zápästia a ruky

S60.9 Bližšie neurčené povrchové poranenie zápästia a ruky

S61 Otvorená rana zápästia a ruky

S61.0 Otvorená rana prstov bez poškodenia nechtu

S61.1 Otvorená rana prstov s poškodením nechta

S61.7 Viacnásobné otvorené rany zápästia a ruky

S61.8 Otvorená rana iných častí zápästia a ruky

S61.9 Otvorená rana bližšie neurčenej časti zápästia a ruky

S62 Zlomenina na úrovni zápästia a ruky

S62.0 Zlomenina člnkovitej kosti ruky (os naviculare manus)
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S62.1 Zlomenina iných zápästných kostí

S62.2 Zlomenina prvej záprstnej kosti

S62.3 Zlomenina inej záprstnej kosti

S62.4 Viacnásobné zlomeniny záprstných kostí

S62.5 Zlomenina palca

S62.6 Zlomenina iného prsta

S62.7 Viacnásobné zlomeniny prstov

S62.8 Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky

S63 Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov na úrovni zápästia a ruky

S63.0 Vykĺbenie zápästia

S63.1 Vykĺbenie prsta

S63.2 Viacnásobné vykĺbenie prstov

S63.3 Úrazové roztrhnutie väzu zápästia a ruky

S63.4 Úrazové roztrhnutie väzu prsta v metakarpofalangeálnom a interfalangeálnom kĺbe (kĺboch)

S63.5 Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia

S63.6 Vyvrtnutie a natiahnutie prsta (prstov)

S63.7 Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky

S64 Poranenie nervov na úrovni zápästia a ruky

S64.0 Poranenie lakťového nervu (nervus ulnaris) na úrovni zápästia a ruky

S64.1 Poranenie stredového nervu (nervus medianus) na úrovni zápästia a ruky

S64.2 Poranenie vretenného nervu (nervus radialis) na úrovni zápästia a ruky

S64.3 Poranenie prstového nervu (nervus digitalis) palca

S64.4 Poranenie prstového nervu (nervus digitalis) iného prsta

S64.7 Poranenie viacerých nervov na úrovni zápästia a ruky

S64.8 Poranenie iných nervov na úrovni zápästia a ruky

S64.9 Poranenie nepresne určeného nervu na úrovni zápästia a ruky

S65 Poranenie ciev na úrovni zápästia a ruky

S65.0 Poranenie lakťovej tepny (arteria ulnaris) na úrovni zápästia a ruky

S65.1 Poranenie vretennej tepny (arteria radialis) na úrovni zápästia a ruky

S65.2 Poranenie povrchového dlaňového oblúka

S65.3 Poranenie hĺbkového dlaňového oblúka

S65.4 Poranenie cievy (ciev) palca

S65.5 Poranenie cievy (ciev) iného prsta

S65.7 Poranenie viacerých ciev na úrovni zápästia a ruky

S65.8 Poranenie iných ciev na úrovni zápästia a ruky

S65.9 Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni zápästia a ruky

S66 Poranenie svalu a šľachy na úrovni zápästia a ruky

S66.0 Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (flexor pollicis longi) na úrovni zápästia a ruky

S66.1 Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta na úrovni zápästia a ruky

S66.2 Poranenie svalu a šľachy vystierača palca (extensor pollicis) na úrovni zápästia a ruky

S66.3 Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta na úrovni zápästia a ruky

S66.4 Poranenie svalu a šľachy červovitých svalov (mm. lumbricales) palca na úrovni zápästia a ruky

S66.5 Poranenie svalu a šľachy červovitých svalov (mm. lumbricales) iného prsta na úrovni zápästia
a ruky

S66.6 Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov na úrovni zápästia a ruky
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S66.7 Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov na úrovni zápästia a ruky

S66.8 Poranenie iných svalov a šliach na úrovni zápästia a ruky

S66.9 Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy na úrovni zápästia a ruky

S67 Drvivé poranenie zápästia a ruky

S67.0 Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov

S67.8 Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky

S68 Traumatická amputácia na úrovni zápästia a ruky

S68.0 Úplná (čiastočná) úrazová amputácia palca

S68.1 Úplná (čiastočná) úrazová amputácia iného (jedného) prsta

S68.2 Úplná (čiastočná) úrazová amputácia iba dvoch alebo viacerých prstov

S68.3 Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami zápästia a ruky

S68.4 Úrazová amputácia na úrovni zápästia a ruky

S68.8 Úrazová amputácia iných častí zápästia a ruky

S68.9 Úrazová amputácia zápästia a ruky bližšie neurčenej úrovne

S69 Iné a nešpecifikované poranenia zápästia a ruky

S69.7 Viacnásobné poranenia zápästia a ruky

S69.8 Iné bližšie určené poranenia zápästia a ruky

S69.9 Bližšie neurčené poranenie zápästia a ruky

S70 Povrchové poranenie bedier a stehna

S70.0 Zmliaždenie bedier

S70.1 Zmliaždenie stehna

S70.7 Viacnásobné povrchové poranenia bedier a stehna

S70.8 Iné povrchové poranenia bedier a stehna

S70.9 Bližšie neurčené povrchové poranenie bedier a stehna

S71 Otvorená rana bedier a stehna

S71.0 Otvorená rana bedier

S71.1 Otvorená rana stehna

S71.7 Viacnásobné otvorené rany bedier a stehna

S71.8 Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí panvového pletenca

S72 Zlomenina stehnovej kosti

S72.0 Zlomenina krčka stehnovej kosti

S72.1 Pertrochanterová zlomenina

S72.2 Subtrochanterová zlomenina

S72.3 Zlomenina diafýzy stehnovej kosti

S72.4 Zlomenina dolného konca stehnovej kosti

S72.7 Viacnásobné zlomeniny stehnovej kosti

S72.8 Zlomeniny iných častí stehnovej kosti

S72.9 Zlomenina bližšie neurčenej časti stehnovej kosti

S73 Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbu a väzov bedier

S73.0 Vykĺbenie bedier

S73.1 Vyvrtnutie a natiahnutie bedier

S74 Poranenie nervov na úrovni bedier a stehna

S74.0 Poranenie sedacieho nervu (nervus ischiadicus) na úrovni bedier a stehna

S74.1 Poranenie stehnového nervu (nervus femoralis) na úrovni bedier a stehna
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S74.2 Poranenie kožného nervu (nervus cutaneus) na úrovni bedier a stehna

S74.7 Poranenie viacerých nervov na úrovni bedier a stehna

S74.8 Poranenie iných nervov na úrovni bedier a stehna

S74.9 Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni bedier a stehna

S75 Poranenie ciev na úrovni bedier a stehna

S75.0 Poranenie stehnovej tepny (arteria femoralis)

S75.1 Poranenie stehnovej žily (vena femoralis) na úrovni bedier a stehna

S75.2 Poranenie veľkej skrytej žily (vena saphena magna) na úrovni bedier a stehna

S75.7 Poranenie viacerých ciev na úrovni bedier a stehna

S75.8 Poranenie iných ciev na úrovni bedier a stehna

S75.9 Poranenie bližšie neurčených ciev na úrovni bedier a stehna

S76 Poranenie svalu a šľachy na úrovni bedier a stehna

S76.0 Poranenie svalu a šľachy bedier

S76.1 Poranenie štvorhlavého svalu stehna (musculus quadriceps femoris) a jeho šľachy

S76.2 Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna

S76.3 Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny na úrovni stehna

S76.4 Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach na úrovni stehna

S76.7 Poranenie viacerých svalov a šliach na úrovni bedier a stehna

S77 Drvivé poranenie bedier a stehna

S77.0 Drvivé poranenie bedier

S77.1 Drvivé poranenie stehna

S77.2 Drvivé poranenie bedier a stehna

S78 Traumatická amputácia bedier a stehna

S78.0 Úrazová amputácia v bedrovom kĺbe

S78.1 Úrazová amputácia na úrovni medzi bedrami a kolenom

S78.9 Úrazová amputácia bedier a stehna na bližšie neurčenej úrovni

S79 Iné a nešpecifikované poranenia bedier a stehna

S79.7 Viacnásobné poranenia bedier a stehna

S79.8 Iné a bližšie určené poranenia bedier a stehna

S79.9 Bližšie neurčené poranenie bedier a stehna

S80 Povrchové poranenie predkolenia

S80.0 Zmliaždenie kolena

S80.1 Zmliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia

S80.7 Viacnásobné povrchové poranenia predkolenia

S80.8 Iné povrchové poranenia predkolenia

S80.9 Bližšie neurčené povrchové poranenie predkolenia

S81 Otvorená rana predkolenia

S81.0 Otvorená rana kolena

S81.7 Viacnásobné otvorené rany predkolenia

S81.8 Otvorená rana iných častí predkolenia

S81.9 Otvorená rana bližšie neurčenej časti predkolenia

S82 Zlomenina predkolenia vrátane členka

S82.0 Zlomenina jabĺčka (patella)

S82.1 Zlomenina horného konca píšťaly (tibia)
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S82.2 Zlomenina diafýzy píšťaly

S82.3 Zlomenina dolného konca píšťaly

S82.4 Zlomenina samej ihlice

S82.5 Zlomenina pristredného členka

S82.6 Zlomenina bočného členka

S82.7 Viacnásobné zlomeniny predkolenia

S82.8 Zlomeniny iných častí predkolenia

S82.9 Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia

S83 Vykĺbenie, vyvrtnutie, natiahnutie kĺbov a väzov kolena

S83.0 Vykĺbenie jabĺčka (patela)

S83.1 Vykĺbenie kolena

S83.2 Čerstvá trhlina menisku

S83.3 Čerstvá trhlina kĺbovej chrupky kolena

S83.4 Vyvrtnutie a natiahnutie postihujúce (fibulárny), (laterálny), (mediálny) pobočný väz kolena

S83.5 Vyvrtnutie a natiahnutie (predného), (zadného) skríženého väzu kolena

S83.6 Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí kolena

S83.7 Poranenie viacerých útvarov kolena

S84 Poranenie nervov na úrovni predkolenia

S84.0 Poranenie píšťalového nervu (nervus tibialis) na úrovni predkolenia

S84.1 Poranenie ihlicového nervu (nervus peroneus) na úrovni predkolenia

S84.2 Poranenie kožného nervu (nervus cutaneus) na úrovni predkolenia

S84.7 Poranenie viacerých nervov na úrovni predkolenia

S84.8 Poranenie iných nervov na úrovni predkolenia

S84.9 Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni predkolenia

S85 Poranenie ciev na úrovni predkolenia

S85.0 Poranenie zákolennej tepny (arteria poplitea)

S85.1 Poranenie (prednej), (zadnej) píšťalovej tepny (arteria tibialis)

S85.2 Poranenie ihlicovej tepny (arteria peronea)

S85.3 Poranenie veľkej skrytej žily (vena saphena magna) na úrovni predkolenia

S85.4 Poranenie malej skrytej žily (vena saphena parva) na úrovni predkolenia

S85.5 Poranenie zákolennej žily (vena poplitea)

S85.7 Poranenie viacerých ciev predkolenia

S85.8 Poranenie iných ciev predkolenia

S85.9 Poranenie bližšie neurčených ciev predkolenia

S86 Poranenie svalu a šľachy na úrovni predkolenia

S86.0 Poranenie Achillovej šľachy

S86.1 Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny na úrovni predkolenia

S86.2 Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny na úrovni predkolenia

S86.3 Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej skupiny na úrovni pred-
kolenia

S86.7 Poranenie viacerých svalov a šliach na predkolení

S86.8 Poranenie iných svalov a šliach predkolenia

S86.9 Poranenie bližšie neurčených svalov a šliach predkolenia

S87 Drvivé poranenie predkolenia

S87.0 Drvivé poranenie kolena
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S87.8 Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia

S88 Traumatická amputácia predkolenia

S88.0 Úrazová amputácia na úrovni kolena

S88.1 Úrazová amputácia na úrovni medzi kolenom a členkovým kĺbom

S88.9 Úrazová amputácia predkolenia na bližšie neurčenej úrovni

S89 Iné a nešpecifikované poranenia predkolenia

S89.7 Viacnásobné poranenie predkolenia

S89.8 Iné bližšie určené poranenia predkolenia

S89.9 Bližšie neurčené poranenia predkolenia

S90 Povrchové poranenie členka a nohy

S90.0 Zmliaždenie členkového kĺbu

S90.1 Zmliaždenie palca (palcov) bez poškodenia nechta

S90.2 Zmliaždenie palca (palcov) s poškodením nechta

S90.3 Zmliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy

S90.7 Viacnásobné povrchové poranenia členkového kĺbu a nohy

S90.8 Iné povrchové poranenia členkového kĺbu a nohy

S90.9 Povrchové poranenie členka a nohy NS

S91 Otvorená rana členka a nohy

S91.0 Otvorená rana členkového kĺbu

S91.1 Otvorená rana palca (palcov) bez poškodenia nechta

S91.2 Otvorená rana palca (palcov) s poškodením nechta

S91.3 Otvorená rana iných častí nohy

S91.7 Viacnásobné otvorené rany členkového kĺbu a nohy

S92 Zlomenina nohy (okrem členkového kĺbu)

S92.0 Zlomenina pätovej kosti

S92.1 Zlomenina členkovej kosti

S92.2 Zlomenina ostatných priehlavkových kostí

S92.3 Zlomenina predpriehlavkovej kosti

S92.4 Zlomenina veľkého palca

S92.5 Zlomenina iného palca

S92.7 Viacnásobné zlomeniny nohy

S92.9 Bližšie neurčená zlomenina nohy

S93 Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov členkového kĺbu a nohy

S93.0 Vykĺbenie členkového kĺbu

S93.1 Vykĺbenie palca (palcov)

S93.2 Roztrhnutie väzov členkového kĺbu a nohy

S93.3 Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí členkového kĺbu a nohy

S93.4 Vyvrtnutie a natiahnutie členkového kĺbu a nohy

S93.5 Vyvrtnutie a natiahnutie palca (palcov)

S93.6 Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí nohy

S94 Poranenie nervov na úrovni členkového kĺbu a nohy

S94.0 Poranenie bočného stupajového nervu (nervus plantaris lateralis)

S94.1 Poranenie pristredného stupajového nervu (nervus plantaris medialis)

S94.2 Poranenie hĺbkového ihlicového nervu (nervus peroneus profundus) na úrovni členkového kĺbu
a nohy
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S94.3 Poranenie kožného nervu (nervus cutaneus) na úrovni členkového kĺbu a nohy

S94.7 Poranenie viacerých nervov členkového kĺbu a nohy

S94.8 Poranenie iných nervov na úrovni členkového kĺbu a nohy

S94.9 Poranenie bližšie neurčeného nervu členkového kĺbu a nohy

S95 Poranenie ciev na úrovni členkového kĺbu a nohy

S95.0 Poranenie spaknožnej tepny (a. dorsalis pedis)

S95.1 Poranenie stupajovej tepny (a. plantaris)

S95.2 Poranenie spaknožnej žily

S95.7 Poranenie viacerých ciev na úrovni členkového kĺbu a nohy

S95.8 Poranenie iných ciev na úrovni členkového kĺbu a nohy

S95.9 Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni členkového kĺbu a nohy

S96 Poranenie svalu a šľachy na úrovni členkového kĺbu a nohy

S96.0 Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača veľkého palca (flexor hallucis longus) na úrovni členko-
vého kĺbu a nohy

S96.1 Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača veľkého palca (extensor hallucis longus) na úrovni
členkového kĺbu a nohy

S96.2 Poranenie svalov a šliach na úrovni členkového kĺbu a nohy

S96.7 Poranenie viacerých svalov a šliach na úrovni členkového kĺbu a nohy

S96.8 Poranenie iných svalov a šliach na úrovni členkového kĺbu a nohy

S96.9 Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy na úrovni členkového kĺbu a nohy

S97 Drvivé poranenie členkového kĺbu a nohy

S97.0 Drvivé poranenie členkového kĺbu

S97.1 Drvivé poranenie palca (palcov)

S97.8 Drvivé poranenie iných častí členkového kĺbu a nohy

S98 Traumatická amputácia členkového kĺbu a nohy

S98.0 Úrazová amputácia nohy na úrovni členkového kĺbu

S98.1 Úrazová amputácia jedného palca

S98.2 Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých palcov

S98.3 Úrazová amputácia iných častí nohy

S98.4 Poúrazová amputácia nohy na bližšie neurčenej úrovni

S99 Iné a nešpecifikované poranenia členkového kĺbu a nohy

S99.7 Viacnásobné poranenia členkového kĺbu a nohy

S99.8 Iné a bližšie určené poranenia členkového kĺbu a nohy

S99.9 Bližšie neurčené poranenie členkového kĺbu a nohy

T00 Povrchové poranenia viacerých oblastí tela

T00.0 Povrchové poranenia hlavy a krku

T00.1 Povrchové poranenia hrudníka v kombinácii s bruchom, driekom a panvou

T00.2 Povrchové poranenia viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín)

T00.3 Povrchové poranenia viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín)

T00.6 Povrchové poranenia viacerých oblastí hornej a dolnej končatiny (horných a dolných končatín)

T00.8 Povrchové poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí

T00.9 Bližšie neurčené viacnásobné povrchové poranenia

T01 Otvorené rany na viacerých oblastiach tela

T01.0 Otvorené rany hlavy a krku

T01.1 Otvorené rany hrudníka aj brucha, drieku a panvy
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T01.2 Otvorené rany viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín)

T01.3 Otvorené rany viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín)

T01.6 Otvorené rany viacerých oblastí hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)

T01.8 Otvorené rany postihujúce iné kombinácie telesných oblastí

T01.9 Bližšie neurčené viacnásobné otvorené rany

T02 Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti tela

T02.0 Zlomeniny postihujúce hlavu a krk

T02.1 Zlomeniny hrudníka, drieku a panvy

T02.2 Zlomeniny viacerých oblastí jednej hornej končatiny

T02.3 Zlomeniny viacerých oblastí jednej dolnej končatiny

T02.4 Zlomeniny viacerých oblastí oboch horných končatín

T02.5 Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín

T02.6 Zlomeniny viacerých oblastí hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)

T02.7 Zlomeniny hrudníka s driekom a panvy s končatinou (končatinami)

T02.8 Zlomeniny postihujúce iné kombinácie telesných oblastí

T02.9 Bližšie neurčené viacnásobné zlomeniny

T03 Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti tela

T03.0 Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hlavu a krk

T03.1 Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hrudník v kombinácii s driekom a panvou

T03.2 Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných kon-
čatín)

T03.3 Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín)

T03.4 Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny
(horných aj dolných končatín)

T03.8 Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí

T03.9 Bližšie neurčené viacnásobné vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia

T04 Drvivé poranenia postihujúce viaceré oblasti tela

T04.0 Drvivé poranenia hlavy a krku

T04.1 Drvivé poranenia hrudníka aj brucha, drieku a panvy

T04.2 Drvivé poranenia viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín)

T04.3 Drvivé poranenia viacerých oblastí dolnej končatiny (dolných končatín)

T04.4 Drvivé poranenie viacerých oblastí hornej aj dolnej končatiny (horných aj dolných končatín)

T04.7 Drvivé poranenia hrudníka s bruchom a driekom aj panvy s dolnou končatinou (dolnými kon-
čatinami)

T04.8 Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí

T04.9 Bližšie neurčené viacnásobné drvivé poranenia

T05 Traumatické amputácie postihujúce viaceré oblasti tela

T05.0 Úrazová amputácia oboch rúk

T05.1 Úrazová amputácia jednej ruky a druhej hornej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem ruky)

T05.2 Úrazová amputácia oboch horných končatín (ktorákoľvek úroveň)

T05.3 Úrazová amputácia oboch nôh

T05.4 Úrazová amputácia jednej nohy a druhej dolnej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem nohy)

T05.5 Úrazová amputácia oboch dolných končatín (ktorákoľvek úroveň)

T05.6 Úrazová amputácia hornej a dolnej končatiny v akejkoľvek kombinácii (ktorákoľvek úroveň)

T05.8 Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí

T05.9 Bližšie neurčené viacnásobné traumatické amputácie
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T06 Iné poranenia postihujúce viaceré oblasti tela nezatriedené inde

T06.0 Poranenia mozgu a hlavových nervov s poraneniami nervov a miechy na úrovni krku

T06.1 Poranenia nervov a miechy s poraneniami viacerých iných telesných oblastí

T06.2 Poranenia nervov s poraneniami viacerých oblastí tela

T06.3 Poranenia ciev postihujúce viaceré oblasti

T06.4 Poranenia svalov a šliach postihujúce viaceré oblasti tela

T06.5 Poranenia vnútrohrudníkových, vnútrobrušných a panvových orgánov

T06.8 Iné bližšie určené poranenia postihujúce viaceré oblasti tela

T07 Bližšie neurčené viacnásobné poranenia

T08 Zlomenina chrbtice na bližšie neurčenej úrovni

T09 Iné poranenia chrbtice a trupu na bližšie neurčenej úrovni

T09.0 Povrchové poranenie trupu na bližšie neurčenej úrovni

T09.1 Otvorená rana trupu na bližšie neurčenej úrovni

T09.2 Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu trupu

T09.3 Poranenie miechy na bližšie neurčenej úrovni

T09.4 Poranenie bližšie neurčeného nervu miechového koreňa a nervovej spleti trupu

T09.5 Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu

T09.6 Úrazová amputácia trupu na bližšie neurčenej úrovni

T09.8 Iné špecifikované poranenia trupu na bližšie neurčenej úrovni

T09.9 Nešpecifikované poranenie trupu na bližšie neurčenej úrovni

T10 Zlomenina hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

T11 Iné poranenia hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

T11.0 Povrchové poranenie hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

T11.1 Otvorená rana hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

T11.2 Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej končatiny na bližšie
neurčenej úrovni

T11.3 Poranenie nešpecifikovaného nervu hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

T11.4 Poranenie nešpecifikovanej cievy hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

T11.5 Poranenie nešpecifikovaného svalu a šľachy hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

T11.6 Úrazová amputácia hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

T11.8 Iné bližšie určené poranenia hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

T11.9 Nešpecifikované poranenie hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

T12 Zlomenina dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

T13 Iné poranenia dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

T13.0 Povrchové poranenie dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

T13.1 Otvorená rana dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

T13.2 Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie nešpecifikovaného kĺbu a väzu dolnej končatiny na bližšie
neurčenej úrovni

T13.3 Poranenie nešpecifikovaného nervu dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

T13.4 Poranenie nešpecifikovanej cievy dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

T13.5 Poranenia nešpecifikovaného svalu a šľachy dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

T13.6 Úrazová amputácia dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

T13.8 Iné špecifikované poranenia dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

T13.9 Nešpecifikované poranenie dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni
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T14 Poranenie bližšie neurčenej oblasti tela

T14.0 Povrchové poranenie bližšie neurčenej oblasti tela

T14.1 Otvorená rana bližšie neurčenej oblasti tela

T14.2 Zlomenina bližšie neurčenej telesnej oblasti

T14.3 Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčenej oblasti tela

T14.4 Poranenie nervu (nervov) bližšie neurčenej oblasti tela

T14.5 Poranenie cievy (ciev) bližšie neurčenej oblasti tela

T14.6 Poranenie svalov a šliach bližšie neurčenej oblasti tela

T14.7 Drvivé poranenie a úrazová amputácia bližšie neurčenej oblasti tela

T14.8 Iné poranenia bližšie neurčených oblastí tela

T14.9 Nešpecifikované poranenie

T15 Cudzie teleso vo vonkajšom oku

T15.0 Cudzie teleso v rohovke

T15.1 Cudzie teleso v spojovkovom vaku

T15.8 Cudzie teleso na inom mieste a viacerých miestach vonkajšieho oka

T15.9 Cudzie teleso na bližšie neurčenom mieste vonkajšieho oka

T16 Cudzie teleso v uchu

T17 Cudzie teleso v dýchacej sústave

T17.0 Cudzie teleso v nosovej dutine

T17.1 Cudzie teleso v nozdre

T17.2 Cudzie teleso v hltane

T17.3 Cudzie teleso v hrtane

T17.4 Cudzie teleso v priedušnici

T17.5 Cudzie teleso v prieduške

T17.8 Cudzie teleso na inom mieste a viacerých miestach dýchacej sústavy

T17.9 Cudzie teleso na bližšie neurčenom mieste dýchacej sústavy

T18 Cudzie teleso v tráviacej sústave

T18.0 Cudzie teleso v ústach

T18.1 Cudzie teleso v pažeráku

T18.2 Cudzie teleso v žalúdku

T18.3 Cudzie teleso v tenkom čreve

T18.4 Cudzie teleso v hrubom čreve

T18.5 Cudzie teleso v anuse a rekte

T18.8 Cudzie teleso na inom mieste a viacerých miestach tráviacej sústavy

T18.9 Cudzie teleso na bližšie neurčenom mieste tráviacej sústavy

T19 Cudzie teleso v močovopohlavnej sústave

T19.0 Cudzie teleso v močovej rúre

T19.1 Cudzie teleso v mechúre

T19.2 Cudzie teleso vo vulve a pošve

T19.3 Cudzie teleso v maternici (ktorákoľvek časť)

T19.8 Cudzie teleso na inom mieste a viacerých miestach močovopohlavnej sústavy

T19.9 Cudzie teleso na bližšie neurčenom mieste močovopohlavnej sústavy

T20 Popálenina a poleptanie hlavy a krku

T20.0 Popálenina hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa
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T20.1 Popálenina hlavy a krku prvého stupňa

T20.2 Popálenina hlavy a krku druhého stupňa

T20.3 Popálenina hlavy a krku tretieho stupňa

T20.4 Poleptanie hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa

T20.5 Poleptanie hlavy a krku prvého stupňa

T20.6 Poleptanie hlavy a krku druhého stupňa

T20.7 Poleptanie hlavy a krku tretieho stupňa

T21 Popálenina a poleptanie trupu

T21.0 Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa

T21.1 Popálenina trupu prvého stupňa

T21.2 Popálenina trupu druhého stupňa

T21.3 Popálenina trupu tretieho stupňa

T21.4 Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa

T21.5 Poleptanie trupu prvého stupňa

T21.6 Poleptanie trupu druhého stupňa

T21.7 Poleptanie trupu tretieho stupňa

T22 Popálenina a poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky

T22.0 Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa

T22.1 Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky prvého stupňa

T22.2 Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky druhého stupňa

T22.3 Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky tretieho stupňa

T22.4 Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa

T22.5 Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky prvého stupňa

T22.6 Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky druhého stupňa

T22.7 Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky tretieho stupňa

T23 Popálenina a poleptanie zápästia a ruky

T23.0 Popálenina zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa

T23.1 Popálenina zápästia a ruky prvého stupňa

T23.2 Popálenina zápästia a ruky druhého stupňa

T23.3 Popálenina zápästia a ruky tretieho stupňa

T23.4 Poleptanie zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa

T23.5 Poleptanie zápästia a ruky prvého stupňa

T23.6 Poleptanie zápästia a ruky druhého stupňa

T23.7 Poleptanie zápästia a ruky tretieho stupňa

T24 Popálenina a poleptanie bedier a dolnej končatiny okrem členka a nohy

T24.0 Popálenina bedier a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa

T24.1 Popálenina bedier a dolnej končatiny okrem členka a nohy prvého stupňa

T24.2 Popálenina bedier a dolnej končatiny okrem členka a nohy druhého stupňa

T24.3 Popálenina bedier a dolnej končatiny okrem členka a nohy tretieho stupňa

T24.4 Poleptanie bedier a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného stupňa

T24.5 Poleptanie bedier a dolnej končatiny okrem členka a nohy prvého stupňa

T24.6 Poleptanie bedier a dolnej končatiny okrem členka a nohy druhého stupňa

T24.7 Poleptanie bedier a dolnej končatiny okrem členka a nohy tretieho stupňa
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T25 Popálenina a poleptanie členkového kĺbu a nohy

T25.0 Popálenina členka a nohy bližšie neurčeného stupňa

T25.1 Popálenina členka a nohy prvého stupňa

T25.2 Popálenina členka a nohy druhého stupňa

T25.3 Popálenina členka a nohy tretieho stupňa

T25.4 Poleptanie členka a nohy bližšie neurčeného stupňa

T25.5 Poleptanie členka a nohy prvého stupňa

T25.6 Poleptanie členka a nohy druhého stupňa

T25.7 Poleptanie členka a nohy tretieho stupňa

T26 Popálenina a poleptanie ohraničené na oko a jeho adnexy

T26.0 Popálenina mihalnice a okoloočnej oblasti

T26.1 Popálenina rohovky a spojovkového vaku

T26.2 Popálenina s následným puknutím a rozrušením očnej gule

T26.3 Popálenina iných častí oka a jeho adnexov

T26.4 Popálenina bližšie neurčenej časti oka a očných adnexov

T26.5 Poleptanie mihalnice a okoloočnej oblasti

T26.6 Poleptanie rohovky a spojovkového vaku

T26.7 Poleptanie s následným puknutím a rozrušením očnej gule

T26.8 Poleptanie iných častí oka a očných adnexov

T26.9 Poleptanie bližšie neurčenej časti oka a očných adnexov

T27 Popálenina a poleptanie dýchacích orgánov

T27.0 Popálenina hrtana a priedušnice

T27.1 Popálenina postihujúca hrtan a priedušnicu s pľúcami

T27.2 Popálenina iných častí dýchacích orgánov

T27.3 Popálenina bližšie neurčenej časti dýchacích orgánov

T27.4 Poleptanie hrtana a priedušnice

T27.5 Poleptanie hrtana a priedušnice s pľúcami

T27.6 Poleptanie iných častí dýchacích orgánov

T27.7 Poleptanie bližšie neurčenej časti dýchacích orgánov

T28 Popálenina a poleptanie iných vnútorných orgánov

T28.0 Popálenina ústnej dutiny a hltana

T28.1 Popálenina pažeráka

T28.2 Popálenina iných častí tráviacej rúry

T28.3 Popálenina vnútorných močovopohlavných orgánov

T28.4 Popálenina iných a bližšie neurčených vnútorných orgánov

T28.5 Poleptanie ústnej dutiny a hltana

T28.6 Poleptanie pažeráka

T28.7 Poleptanie iných častí tráviacej rúry

T28.8 Poleptanie vnútorných močovopohlavných orgánov

T28.9 Poleptanie iných a bližšie neurčených vnútorných orgánov

T29 Popáleniny a poleptania viacerých oblastí tela

T29.0 Popáleniny viacerých oblastí bližšie neurčeného stupňa

T29.1 Popáleniny viacerých oblastí; údaj o postihnutí: nie viac ako prvý stupeň

T29.2 Popáleniny viacerých oblastí; údaj o postihnutí: nie viac ako druhý stupeň
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T29.3 Popáleniny viacerých oblastí; údaj o postihnutí: aspoň jedna popálenina tretieho stupňa

T29.4 Poleptania viacerých oblastí bližšie neurčeného stupňa

T29.5 Poleptania viacerých oblastí; údaj o postihnutí: nie viac ako prvý stupeň

T29.6 Poleptania viacerých oblastí; údaj o postihnutí: nie viac ako druhý stupeň

T29.7 Poleptania viacerých oblastí; údaj o postihnutí: aspoň jedno poleptanie tretieho stupňa

T30 Popálenina a poleptanie bližšie neurčenej oblasti tela

T30.0 Popálenina nešpecifikovanej oblasti tela bez bližšieho určenia stupňa

T30.1 Popálenina prvého stupňa bližšie neurčenej telesnej oblasti

T30.2 Popálenina druhého stupňa bližšie neurčenej telesnej oblasti

T30.3 Popálenina tretieho stupňa bližšie neurčenej telesnej oblasti

T30.4 Poleptanie nešpecifikovanej oblasti tela bližšie neurčeného stupňa

T30.5 Poleptanie prvého stupňa bližšie neurčenej telesnej oblasti

T30.6 Poleptanie druhého stupňa bližšie neurčenej telesnej oblasti

T30.7 Poleptanie tretieho stupňa bližšie neurčenej telesnej oblasti

T31 Popáleniny klasifikované podľa rozsahu postihnutého povrchu tela

T31.0 Popáleniny postihujúce menej ako 10 % povrchu tela

T31.1 Popáleniny postihujúce 10 – 19 % povrchu tela

T31.2 Popáleniny postihujúce 20 – 29 % povrchu tela

T31.3 Popáleniny postihujúce 30 – 39 % povrchu tela

T31.4 Popáleniny postihujúce 40 – 49 % povrchu tela

T31.5 Popáleniny postihujúce 50 – 59 % povrchu tela

T31.6 Popáleniny postihujúce 60 – 69 % povrchu tela

T31.7 Popáleniny postihujúce 70 – 79 % povrchu tela

T31.8 Popáleniny postihujúce 80 – 89 % povrchu tela

T31.9 Popáleniny postihujúce 90 a viac % povrchu tela

T32 Poleptania klasifikované podľa rozsahu postihnutého povrchu tela

T32.0 Poleptania postihujúce menej ako 10 % povrchu tela

T32.1 Poleptania postihujúce 10 – 19 % povrchu tela

T32.2 Poleptania postihujúce 20 – 29 % povrchu tela

T32.3 Poleptania postihujúce 30 – 39 % povrchu tela

T32.4 Poleptania postihujúce 40 – 49 % povrchu tela

T32.5 Poleptania postihujúce 50 – 59 % povrchu tela

T32.6 Poleptania postihujúce 60 – 69 % povrchu tela

T32.7 Poleptania postihujúce 70 – 79 % povrchu tela

T32.8 Poleptania postihujúce 80 – 89 % povrchu tela

T32.9 Poleptania postihujúce 90 a viac % povrchu tela

T33 Povrchová omrzlina

T33.0 Povrchová omrzlina hlavy

T33.1 Povrchová omrzlina krku

T33.2 Povrchová omrzlina hrudníka

T33.3 Povrchová omrzlina brušnej steny, drieku a panvy

T33.4 Povrchová omrzlina hornej končatiny

T33.5 Povrchová omrzlina zápästia a ruky

T33.6 Povrchová omrzlina bedier a stehna
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T33.7 Povrchová omrzlina kolena a predkolenia

T33.8 Povrchová omrzlina členka a nohy

T33.9 Povrchová omrzlina iných a bližšie neurčených miest

T34 Omrzlina s nekrózou tkaniva

T34.0 Omrzlina s nekrózou tkaniva hlavy

T34.1 Omrzlina s nekrózou tkaniva krku

T34.2 Omrzlina s nekrózou tkaniva hrudníka

T34.3 Omrzlina s nekrózou tkaniva brušnej steny, drieku a panvy

T34.4 Omrzlina s nekrózou tkaniva hornej končatiny

T34.5 Omrzlina s nekrózou tkaniva zápästia a ruky

T34.6 Omrzlina s nekrózou tkaniva bedier a stehna

T34.7 Omrzlina s nekrózou tkaniva kolena a predkolenia

T34.8 Omrzlina s nekrózou tkaniva členka a nohy

T34.9 Omrzlina s nekrózou tkaniva iných a bližšie neurčených miest

T35 Omrzlina postihujúca viaceré oblasti tela a bližšie neurčená omrzlina

T35.0 Povrchová omrzlina postihujúca viaceré oblasti tela

T35.1 Omrzlina s tkanivovou nekrózou postihujúca viaceré oblasti tela

T35.2 Bližšie neurčená omrzlina hlavy a krku

T35.3 Bližšie neurčená omrzlina hrudníka, brucha, drieku a panvy

T35.4 Bližšie neurčená omrzlina hornej končatiny

T35.5 Bližšie neurčená omrzlina dolnej končatiny

T35.6 Bližšie neurčená omrzlina postihujúca viaceré oblasti tela

T35.7 Nešpecifikovaná omrzlina bližšie neurčenej oblasti

T36 Otrava systémovými antibiotikami

T36.0 Penicilíny

T36.1 Cefalosporíny a iné betalaktámové antibiotiká

T36.2 Skupina chloramfenikolu

T36.3 Makrolidy

T36.4 Tetracyklíny

T36.5 Aminoglykozidy

T36.6 Rifamycíny

T36.7 Protihubové (antifungálne) antibiotiká používané celkovo

T36.8 Iné celkovo účinkujúce antibiotiká

T36.9 Bližšie neurčené celkovo účinkujúce antibiotiká

T37 Otrava inými celkovo účinkujúcimi antiinfekčnými a antiparazitárnymi prostriedkami

T37.0 Sulfonamidy

T37.1 Antimykobakteriálne lieky

T37.2 Antimalariká a lieky účinkujúce na iné krvné prvoky

T37.3 Iné antiprotozoárne lieky

T37.4 Antihelmintiká

T37.5 Protivírusové lieky

T37.8 Iné špecifikované celkovo účinkujúce antiinfekčné a antiparazitárne prostriedky

T37.9 Nešpecifikované celkovo účinkujúce antiinfekčné a antiparazitárne prostriedky
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T38 Otrava hormónmi, ich syntetickými náhradami a antagonistami nezatriedená inde

T38.0 Glukokortikoidy a ich syntetické analógy

T38.1 Hormóny štítnej žľazy a ich náhrady

T38.2 Antityroidálne látky

T38.3 Inzulín a orálne antidiabetiká

T38.4 Orálne kontraceptíva

T38.5 Iné estrogény a progesteróny

T38.6 Antigonadotropíny, antiestrogény, antiandrogény nezatriedené inde

T38.7 Androgény a blízke anaboliká

T38.8 Iné a bližšie neurčené hormóny a ich syntetické náhrady

T38.9 Iné a bližšie neurčené antagonisty hormónov

T39 Otrava neopiátovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami

T39.0 Salicyláty

T39.1 Deriváty 4-aminofenolu

T39.2 Pyrazolónové deriváty

T39.3 Iné nesteroidové protizápalové lieky

T39.4 Antireumatiká nezatriedené inde

T39.8 Iné neopiátové analgetiká a antipyretiká nezatriedené inde

T39.9 Bližšie neurčené neopiátové analgetiká, antipyretiká a antireumatiká

T40 Otrava opiátmi a psychodysleptikami (halucinogénmi)

T40.0 Ópium

T40.1 Heroín

T40.2 Iné opiáty

T40.3 Metadón

T40.4 Iné syntetické analgetiká

T40.5 Kokaín

T40.6 Iné a nešpecifikované mocné analgetiká

T40.7 Deriváty cannabisu (marihuana, hašiš)

T40.8 Deriváty kyseliny lysergovej (LSD)

T40.9 Iné a nešpecifikované psychodysleptiká (halucinogény)

T41 Otrava anestetikami a liečebnými plynmi

T41.0 Inhalačné anestetiká

T41.1 Intravenózne anestetiká

T41.2 Iné a nešpecifikované celkové anestetiká

T41.3 Lokálne anestetiká

T41.4 Nešpecifikované anestetiká

T41.5 Liečebné plyny

T42 Otrava antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami a antiparkinsonikami

T42.0 Deriváty hydantoínu

T42.1 Iminostilbény

T42.2 Sukcinimidy a oxazolidínióny

T42.3 Barbituráty

T42.4 Benzodiazepíny

T42.5 Zmiešané antiepileptiká nezatriedené inde
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T42.6 Iné antiepileptiká, sedatíva a hypnotiká

T42.7 Bližšie neurčené antiepileptiká, sedatíva a hypnotiká

T42.8 Antiparkinsoniká a iné centrálne myorelaxanciá

T43 Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde

T43.0 Tricyklické a tetracyklické antidepresíva

T43.1 Inhibítory monoaminooxidázy

T43.2 Iné a nešpecifikované antidepresíva

T43.3 Fenotiazínové antipsychotiká a neuroleptiká

T43.4 Butyrofenónové a tioxanténové neuroleptiká

T43.5 Iné a nešpecifikované antipsychotiká a neuroleptiká

T43.6 Psychostimulanciá s nebezpečenstvom návyku

T43.8 Iné psychotropné lieky nezatriedené inde

T43.9 Nešpecifikovaný psychotropný liek

T44 Otrava liekmi účinkujúcimi najmä na autonómny nervový systém

T44.0 Anticholínesterázy

T44.1 Iné parasympatikomimetiká (cholínergiká)

T44.2 Látky blokujúce gangliá (ganglioplegiká) nezatriedené inde

T44.3 Iné parasympatikolytiká (anticholínergiká a antimuskariniká) a spazmolytiká

T44.4 Prevažne agonisty alfaadrenoreceptorov nezatriedené inde

T44.5 Prevažne agonisty betaadrenoreceptorov nezatriedené inde

T44.6 Antagonisty alfaadrenoreceptorov nezatriedené inde

T44.7 Antagonisty betaadrenoreceptorov nezatriedené inde

T44.8 Látky účinkujúce centrálne a blokujúce adrenergný neurón nezatriedené inde

T44.9 Iné a nešpecifikované liečivá s primárnym účinkom na autonómny nervový systém

T45 Otrava látkami účinkujúcimi najmä celkovo a na zložky krvi nezatriedená inde

T45.0 Antialergiká a antiemetiká

T45.1 Antineoplastické a imunosupresívne lieky

T45.2 Vitamíny nezatriedené inde

T45.3 Enzýmy nezatriedené inde

T45.4 Železo a jeho zlúčeniny

T45.5 Antikoagulanciá

T45.6 Lieky ovplyvňujúce fibrinolýzu

T45.7 Antagonisty antikoagulancií, vitamín K a iné koagulanciá

T45.8 Iné látky účinkujúce najmä celkovo a na zložky krvi

T45.9 Nešpecifikovaná látka účinkujúca najmä celkovo a na zložky krvi

T46 Otrava látkami účinkujúcimi najmä na obehovú sústavu

T46.0 Kardiostimulačné glykozidy a lieky s podobným účinkom

T46.1 Blokátory kalciového kanála

T46.2 Iné antiarytmiká nezatriedené inde

T46.3 Koronárne vazodilatanciá nezatriedené inde

T46.4 Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín

T46.5 Iné antihypertenzíva nezatriedené inde

T46.6 Liečivá s antihyperlipidemickým a antiartériosklerotickým účinkom

T46.7 Periférne vazodilatátory

Strana 5368 Zbierka zákonov č. 576/2004 Čiastka 243

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

http://www.zbierka.sk
http://www.iura.sk


T46.8 Antivarikózne liečivá vrátane sklerotizujúcich prostriedkov

T46.9 Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na obehovú sústavu

T47 Otrava látkami účinkujúcimi najmä na tráviacu sústavu

T47.0 Antagonisty histamínových H2-receptorov

T47.1 Iné antacidá a prostriedky tlmiace žalúdkovú sekréciu

T47.2 Dráždivé preháňadlá

T47.3 Salinické a osmotické preháňadlá

T47.4 Iné preháňadlá

T47.5 Digestíva

T47.6 Prostriedky proti hnačke

T47.7 Dávidlá – emetiká

T47.8 Iné látky účinkujúce najmä na tráviacu sústavu

T47.9 Bližšie neurčená látka účinkujúca najmä na tráviacu sústavu

T48 Otrava látkami účinkujúcimi najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu

T48.0 Oxytociká

T48.1 Relaxanciá kostrových svalov (látky blokujúce neuromuskulárny prevod)

T48.2 Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na svaly

T48.3 Antitusiká

T48.4 Expektoranciá

T48.5 Lieky proti prechladnutiu (infekcii horných dýchacích ciest)

T48.6 Antiastmatiká nezatriedené inde

T48.7 Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na dýchaciu sústavu

T49 Otrava látkami účinkujúcimi miestne najmä na kožu a sliznice a oftalmologikami, otorino-
laryngologikami a stomatologikami

T49.0 Lokálne protihubové, protiinfekčné a protizápalové liečivá nezatriedené inde

T49.1 Antipruritiká

T49.2 Lokálne adstringenciá a detergenciá

T49.3 Emolienciá, demulcenciá a protektanciá

T49.4 Keratolytiká, keratoplastiká a iné liečivá a prípravky na ošetrovanie vlasov

T49.5 Oftalmologické liečivá a prípravky

T49.6 Otolaryngologické liečivá a prípravky

T49.7 Dentálne lieky na miestne použitie

T49.8 Iné látky na miestne použitie

T49.9 Bližšie neurčená látka na miestne použitie

T50 Otrava diuretikami a inými bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami

T50.0 Mineralokortikoidy a ich antagonisty

T50.1 Slučkové diuretiká

T50.2 Inhibítory karboanhydrázy, benzotiadiazidy a iné diuretiká

T50.3 Látky ovplyvňujúce elektrolytovú, energetickú a vodnú rovnováhu

T50.4 Liečivá účinkujúce na metabolizmus kyseliny močovej

T50.5 Látky tlmiace chuť do jedenia

T50.6 Antidóta a chelátujúce látky nezatriedené inde

T50.7 Analeptiká a antagonisty opiátových receptorov

T50.8 Diagnostické látky

T50.9 Iné a bližšie neurčené liečivá, lieky a biologické látky
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T51 Toxický účinok alkoholu

T51.0 Etanol

T51.1 Metanol

T51.2 2-propanol

T51.3 Zmes vyšších alkoholov pri alkoholovom kvasení

T51.8 Iné alkoholy

T51.9 Bližšie neurčený alkohol

T52 Toxický účinok organických rozpúšťadiel

T52.0 Výrobky z ropy

T52.1 Benzén

T52.2 Homológy benzénu

T52.3 Glykoly

T52.4 Ketóny

T52.8 Iné organické rozpúšťadlá

T52.9 Nešpecifikované organické rozpúšťadlo

T53 Toxický účinok halogénových derivátov alifatických a aromatických uhľovodíkov

T53.0 Karbóntetrachlorid

T53.1 Chloroform

T53.2 Trichlóretylén

T53.3 Tetrachlóretylén

T53.4 Dichlórmetán

T53.5 Chlórofluorokarbóny

T53.6 Iné halogénové deriváty alifatických uhľovodíkov

T53.7 Iné halogénové deriváty aromatických uhľovodíkov

T53.9 Nešpecifikovaný halogénový derivát nepresne určených alifatických a aromatických uhľovodíkov

T54 Toxický účinok leptavých látok

T54.0 Fenol a homológy fenolu

T54.1 Iné leptavé organické zlúčeniny

T54.2 Leptavé kyseliny a kyselinám podobné látky

T54.3 Leptavé lúhy a lúhom podobné látky

T54.9 Nešpecifikovaná leptavá látka

T55 Toxický účinok mydiel a detergencií

T56 Toxický účinok kovov

T56.0 Olovo a jeho zlúčeniny

T56.1 Ortuť a jej zlúčeniny

T56.2 Chróm a jeho zlúčeniny

T56.3 Kadmium a jeho zlúčeniny

T56.4 Meď a jej zlúčeniny

T56.5 Zinok a jeho zlúčeniny

T56.6 Cín a jeho zlúčeniny

T56.7 Beryl a jeho zlúčeniny

T56.8 Iné kovy

T56.9 Nešpecifikovaný kov
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T57 Toxický účinok iných anorganických látok

T57.0 Arzén a jeho zlúčeniny

T57.1 Fosfor a jeho zlúčeniny

T57.2 Mangán a jeho zlúčeniny

T57.3 Kyanovodík

T57.8 Iné bližšie určené anorganické látky

T57.9 Nešpecifikovaná anorganická látka

T58 Toxický účinok oxidu uhoľnatého (CO)

T59 Toxický účinok iných plynov, dymov a výparov

T59.0 Oxidy dusíka

T59.1 Oxid siričitý

T59.2 Formaldehyd

T59.3 Slzotvorný plyn

T59.4 Plynný chlór

T59.5 Plynný fluór a fluorovodík

T59.6 Sírovodík

T59.7 Oxid uhličitý

T59.8 Iné bližšie určené plyny, dymy a výpary

T59.9 Nešpecifikované plyny, dymy a výpary

T60 Toxický účinok pesticídov

T60.0 Organofosfátové a karbamátové insekticídy

T60.1 Halogénované insekticídy

T60.2 Iné insekticídy

T60.3 Herbicídy a fungicídy

T60.4 Rodenticídy

T60.8 Iné pesticídy

T60.9 Nešpecifikované pesticídy

T61 Toxický účinok škodlivých látok požitých ako morská potrava

T61.0 Otrava rybou Ciguatera

T61.1 Otrava rybou Scombroid

T61.2 Otrava inou rybou a mäkkýšom

T61.8 Toxický účinok inej morskej potravy

T61.9 Toxický účinok nešpecifikovanej morskej potravy

T62 Toxický účinok iných škodlivých látok požitých ako potrava

T62.0 Požité huby

T62.1 Požité bobule

T62.2 Iné požité rastliny alebo ich časti

T62.8 Iné bližšie určené škodlivé látky požité ako potrava

T62.9 Nešpecifikovaná škodlivá látka požitá ako potrava

T63 Toxický účinok styku s jedovatými zvieratami

T63.0 Hadí jed

T63.1 Jed iných plazov

T63.2 Jed škorpióna

T63.3 Jed pavúka
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T63.4 Jed iných článkonožcov

T63.5 Toxický účinok styku s rybou

T63.6 Toxický účinok styku s inými morskými živočíchmi

T63.8 Toxický účinok styku s iným jedovatým živočíchom

T63.9 Toxický účinok styku s nešpecifikovaným jedovatým živočíchom

T64 Toxický účinok aflatoxínu a iných mykotoxínov znečisťujúcich potravu

T65 Toxický účinok iných a bližšie neurčených látok

T65.0 Kyanidy

T65.1 Strychnín a jeho soli

T65.2 Tabak a nikotín

T65.3 Nitroderiváty a aminoderiváty benzénu a jeho homológov

T65.4 Karbóndisulfid

T65.5 Nitroglycerín a iné kyseliny, kyselina dusičná a kyselina dusičitá a ich estery

T65.6 Nátery a farby nezatriedené inde

T65.8 Toxický účinok iných bližšie určených látok

T65.9 Toxický účinok nešpecifikovanej látky

T66 Bližšie neurčené účinky žiarenia

T67 Účinky tepla a svetla

T67.0 Tepelná porážka a slnečná porážka

T67.1 Synkopa z horúčavy

T67.2 Kŕče z horúčavy

T67.3 Vyčerpanie z horúčavy, anhydrotické

T67.4 Vyčerpanie z horúčavy vyvolané stratou soli

T67.5 Bližšie neurčené vyčerpanie z horúčavy

T67.6 Prechodná únava z horúčavy

T67.7 Opuch z horúčavy

T67.8 Iné účinky horúčavy a svetla

T67.9 Nešpecifikovaný účinok horúčavy a svetla

T68 Podchladenie

T69 Iné účinky zníženej teploty

T69.0 Ruka a noha vystavená vlhkému chladu

T69.1 Oziabliny

T69.8 Iné bližšie určené účinky zníženej teploty

T69.9 Nešpecifikované účinky zníženej teploty

T70 Účinky tlaku vzduchu a tlaku vody

T70.0 Ušná barotrauma

T70.1 Barotrauma prinosových dutín

T70.2 Iné a bližšie neurčené účinky veľkej výšky

T70.3 Kesónova choroba (dekompresná choroba)

T70.4 Účinky kvapalín pod vysokým tlakom

T70.8 Iné účinky tlaku vzduchu a tlaku vody

T70.9 Nešpecifikovaný účinok tlaku vzduchu a tlaku vody

T71 Zadusenie
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T73 Účinky iných nedostatkov (deprivácií)

T73.0 Účinky hladu

T73.1 Účinky smädu

T73.2 Vyčerpanie zapríčinené vystavením poveternostným vplyvom

T73.3 Vyčerpanie zavinené nadmernou námahou

T73.8 Iné účinky nedostatkov

T73.9 Nešpecifikovaný účinok nedostatku

T74 Syndrómy zo zlého zaobchádzania

T74.0 Zanedbanie alebo opustenie

T74.1 Fyzické zneužitie

T74.2 Pohlavné zneužitie

T74.3 Psychické zneužitie

T74.8 Iné syndrómy zlého zaobchádzania

T74.9 Nešpecifikovaný syndróm zlého zaobchádzania

T75 Účinky iných vonkajších príčin

T75.0 Účinok blesku

T75.1 Utopenie a topenie (nie smrteľné)

T75.2 Účinky vibrácie

T75.3 Kinetóza

T75.4 Účinky elektrického prúdu

T75.8 Iné bližšie určené účinky vonkajších príčin

T78 Nepriaznivé účinky nezatriedené inde

T78.0 Anafylaktický šok pri nepriaznivej reakcii na potravu

T78.1 Iné nepriaznivé reakcie na potravu nezatriedené inde

T78.2 Nešpecifikovaný anafylaktický šok

T78.3 Angioneurotický edém

T78.4 Nešpecifikovaná alergia

T78.8 Iné nepriaznivé účinky nezatriedené inde

T78.9 Nešpecifikovaný nepriaznivý účinok

T79 Daktoré včasné komplikácie úrazov nezatriedené inde

T79.0 Vzduchová embólia (poúrazová)

T79.1 Tuková embólia (poúrazová)

T79.2 Poúrazové druhotné a opakované krvácanie

T79.3 Poúrazová ranová infekcia nezatriedená inde

T79.4 Traumatický šok

T79.5 Poúrazová anúria

T79.6 Poúrazová ischémia svalu

T79.7 Poúrazový podkožný emfyzém

T79.8 Iné včasné komplikácie úrazu

T79.9 Nešpecifikovaná včasná komplikácia úrazu

T80 Komplikácie po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii

T80.0 Vzduchová embólia po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii

T80.1 Cievne komplikácie po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii

T80.2 Infekcie po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii

Čiastka 243 Zbierka zákonov č. 576/2004 Strana 5373

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

http://www.zbierka.sk
http://www.iura.sk


T80.3 Reakcia krvnej inkompatibility v systéme ABO

T80.4 Reakcia krvnej inkompatibility v systéme Rh

T80.5 Anafylaktický šok vyvolaný sérom

T80.6 Iné reakcie na sérum

T80.8 Iné komplikácie po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii

T80.9 Nešpecifikované komplikácie po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii

T81 Komplikácie po výkonoch nezatriedené inde

T81.0 Krvácanie a hematóm komplikujúci výkon nezatriedené inde

T81.1 Šok počas výkonu alebo po výkone nezatriedený inde

T81.2 Náhodné napichnutie a natrhnutie počas výkonu nezatriedené inde

T81.3 Rozpad operačnej rany nezatriedený inde

T81.4 Infekcia po výkone nezatriedená inde

T81.5 Cudzie teleso náhodne ponechané v telovej dutine alebo operačnej rane po výkone

T81.6 Akútna reakcia na cudziu látku ponechanú náhodne počas výkonu

T81.7 Cievne komplikácie po výkone nezatriedené inde

T81.8 Iné komplikácie výkonov nezatriedené inde

T81.9 Nešpecifikované komplikácie výkonu

T82 Komplikácie srdcových a cievnych protetických pomôcok, implantátov a štepov

T82.0 Mechanické komplikácie srdcových chlopňových protéz (umelých chlopní)

T82.1 Mechanická komplikácia srdcovej elektronickej pomôcky

T82.2 Mechanická komplikácia obchádzky vencovitej tepny a chlopňovej náhrady (štepu)

T82.3 Mechanická komplikácia iných cievnych štepov

T82.4 Mechanická komplikácia cievnym dialyzačným katétrom

T82.5 Mechanická komplikácia iných srdcových a cievnych pomôcok a implantátov

T82.6 Infekcia a zápalová reakcia zavinená srdcovou chlopňovou protézou (umelou chlopňou)

T82.7 Infekcia a zápalová reakcia zavinená inými srdcovými a cievnymi pomôckami, implantátmi
a štepmi

T82.8 Iné komplikácie srdcových a cievnych protetických pomôcok, implantátov a štepov

T82.9 Nešpecifikovaná komplikácia srdcových a cievnych protetických pomôcok, implantátov a štepov

T83 Komplikácie močovopohlavných protetických pomôcok, implantátov a štepov

T83.0 Mechanická komplikácia močového trvalého katétra

T83.1 Mechanická komplikácia iných močových pomôcok a implantátov

T83.2 Mechanická komplikácia štepu močového orgánu

T83.3 Mechanická komplikácia vnútromaternicovej antikoncepčnej pomôcky

T83.4 Mechanická komplikácia iných protetických pomôcok, implantátov a štepov pohlavných orgánov

T83.5 Infekcia a zápalová reakcia zavinená protetickou pomôckou, implantátom a štepom močových
orgánov

T83.6 Infekcia a zápalová reakcia zavinená protetickou pomôckou, implantátom a štepom pohlavných
orgánov

T83.8 Iné komplikácie urogenitálnych protetických pomôcok, implantátov a štepov

T83.9 Nešpecifikovaná komplikácia urogenitálnej protetickej pomôcky, implantátu a štepu

T84 Komplikácie vnútorných ortopedických protetických pomôcok, implantátov a štepov

T84.0 Mechanická komplikácia vnútornej kĺbovej protézy

T84.1 Mechanická komplikácia pomôcky na vnútornú fixáciu kostí končatiny

T84.2 Mechanická komplikácia pomôcky na vnútornú fixáciu iných kostí

T84.3 Mechanická komplikácia iných kostných pomôcok, implantátov a štepov
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T84.4 Mechanická komplikácia iných vnútorných ortopedických pomôcok, implantátov a štepov

T84.5 Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená vnútornou kĺbovou protézou

T84.6 Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená vnútornou fixačnou pomôckou (ktorékoľvek miesto)

T84.7 Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inými vnútornými ortopedickými pomôckami, implantát-
mi a štepmi

T84.8 Iné komplikácie vnútorných ortopedických protetických pomôcok, implantátov a štepov

T84.9 Nešpecifikovaná komplikácia vnútornej ortopedickej protetickej pomôcky, implantátu a štepu

T85 Komplikácie iných vnútorných protetických pomôcok, implantátov a štepov

T85.0 Mechanická komplikácia vnútrolebkového komorového (spájajúceho) skratu (shunt)

T85.1 Mechanická komplikácia implantovaného elektronického stimulátora nervového systému

T85.2 Mechanická komplikácia vnútroočnej šošovky

T85.3 Mechanická komplikácia iných očných protetických pomôcok, implantátov a štepov

T85.4 Mechanická komplikácia protézy prsníka a implantátu

T85.5 Mechanická komplikácia gastrointestinálnych protetických pomôcok, implantátov a štepov

T85.6 Mechanická komplikácia iných bližšie určených vnútorných protetických pomôcok, implantátov
a štepov

T85.7 Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inými vnútornými protetickými pomôckami, implantát-
mi a štepmi

T85.8 Iné komplikácie vnútorných protetických pomôcok, implantátov a štepov nezatriedených inde

T85.9 Nešpecifikovaná komplikácia vnútornej protetickej pomôcky, implantátu a štepu

T86 Zlyhanie a odvrhnutie transplantovaných orgánov a tkanív

T86.0 Odvrhnutie transplantátu kostnej drene

T86.1 Zlyhanie a odvrhnutie transplantovanej obličky

T86.2 Zlyhanie a odvrhnutie transplantovaného srdca

T86.3 Zlyhanie a odvrhnutie srdcovopľúcneho transplantátu

T86.4 Zlyhanie a odvrhnutie transplantovanej pečene

T86.8 Zlyhanie a odvrhnutie iného transplantovaného orgánu a tkaniva

T86.9 Zlyhanie a odvrhnutie nešpecifikovaného orgánu a tkaniva

T87 Komplikácie charakteristické pre znovapripojenie (replantáciu) a amputáciu

T87.0 Komplikácie znovapripojenia (časti) hornej končatiny

T87.1 Komplikácie znovapripojenia (časti) dolnej končatiny

T87.2 Komplikácie inej znovapripojenej časti tela

T87.3 Neuróm amputačného kýpťa

T87.4 Infekcia amputačného kýpťa

T87.5 Nekróza amputačného kýpťa

T87.6 Iné a nešpecifikované komplikácie amputačného kýpťa

T88 Iné komplikácie lekárskej a zdravotníckej starostlivosti nezatriedené inde

T88.0 Infekcia po imunizácii

T88.1 Iné komplikácie po imunizácii nezatriedené inde

T88.2 Šok po anestézii

T88.3 Malígna hypertermia vyvolaná anestéziou

T88.4 Nevydarená alebo ťažká intubácia

T88.5 Iné komplikácie anestézie

T88.6 Anafylaktický šok vyvolaný nepriaznivým účinkom správneho liečiva alebo lieku podaného
správne

T88.7 Nešpecifikovaný nepriaznivý účinok liečiva alebo lieku
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T88.8 Iné bližšie určené komplikácie lekárskej starostlivosti nezatriedené inde

T88.9 Nešpecifikovaná komplikácia lekárskej starostlivosti

T90 Neskoré následky poranení hlavy

T90.0 Neskoré následky po povrchovom poranení hlavy

T90.1 Neskoré následky otvorenej rany hlavy

T90.2 Neskoré následky zlomeniny lebky a tvárových kostí

T90.3 Neskoré následky poranenia hlavových nervov

T90.4 Neskoré následky poranenia oka a očnice

T90.5 Neskoré následky vnútrolebkového poranenia

T90.8 Neskoré následky iných bližšie určených poranení hlavy

T90.9 Neskoré následky nešpecifikovaného poranenia hlavy

T91 Neskoré následky poranení krku a trupu

T91.0 Neskoré následky povrchového poranenia a otvorenej rany krku a trupu

T91.1 Neskoré následky zlomeniny chrbtice

T91.2 Neskoré následky inej zlomeniny hrudníka a panvy

T91.3 Neskoré následky poranenia miechy

T91.4 Neskoré následky poranenia vnútrohrudníkových orgánov

T91.5 Neskoré následky poranenia vnútrobrušných a panvových orgánov

T91.8 Neskoré následky iných bližšie určených poranení krku a trupu

T91.9 Neskoré následky nešpecifikovaného poranenia krku a trupu

T92 Neskoré následky poranení hornej končatiny

T92.0 Neskoré následky otvorenej rany hornej končatiny

T92.1 Neskoré následky zlomeniny ramena a predlaktia

T92.2 Neskoré následky zlomeniny na úrovni zápästia a ruky

T92.3 Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia hornej končatiny

T92.4 Neskoré následky poranenia nervu hornej končatiny

T92.5 Neskoré následky poranenia svalu a šľachy hornej končatiny

T92.6 Neskoré následky drvivého poranenia a traumatickej amputácie hornej

T92.8 Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny

T92.9 Neskoré následky nešpecifikovaného poranenia hornej končatiny

T93 Neskoré následky poranení dolnej končatiny

T93.0 Neskoré následky otvorenej rany dolnej končatiny

T93.1 Neskoré následky zlomeniny stehnovej kosti

T93.2 Neskoré následky iných zlomenín dolnej končatiny

T93.3 Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia dolnej končatiny

T93.4 Neskoré následky poranenia nervu dolnej končatiny

T93.5 Neskoré následky poranenia svalu a šľachy dolnej končatiny

T93.6 Neskoré následky drvivého poranenia a traumatickej amputácie dolnej končatiny

T93.8 Neskoré následky iných bližšie určených poranení dolnej končatiny

T93.9 Neskoré následky nešpecifikovaných poranení dolnej končatiny

T94 Neskoré následky poranení viacerých a bližšie neurčených oblastí tela

T94.0 Neskoré následky poranení viacerých oblastí tela

T94.1 Neskoré následky poranení nešpecifikovaných podľa oblastí tela
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T95 Neskoré následky popálenín, poleptanín a omrzlín

T95.0 Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hlavy a krku

T95.1 Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny trupu

T95.2 Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hornej končatiny

T95.3 Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny dolnej končatiny

T95.4 Neskoré následky popálenia a poleptania zatriediteľné iba podľa rozsahu zachváteného povrchu
tela

T95.8 Neskoré následky inej bližšie určenej popáleniny, poleptania a omrzliny

T95.9 Neskoré následky nešpecifikovanej popáleniny, poleptania a omrzliny

T96 Neskoré následky otráv liečivami, liekmi a biologickými látkami

T97 Neskoré následky toxických účinkov látok používaných najmä mimo lekárstva

T98 Neskoré následky iných a bližšie určených účinkov vonkajších príčin

T98.0 Neskoré následky cudzích telies vniknutých prirodzeným otvorom

T98.1 Neskoré následky iných a nešpecifikovaných účinkov vonkajších príčin

T98.2 Neskoré následky niektorých včasných komplikácií úrazov

T98.3 Neskoré následky komplikácií lekárskej starostlivosti nezatriedené inde

V01 Poranenie chodca pri zrážke s bicyklistom

V02 Poranenie chodca pri zrážke s dvoj- alebo trojkolesovým motorovým vozidlom

V03 Poranenie chodca pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom

V04 Poranenie chodca pri zrážke s kamiónom alebo autobusom

V05 Poranenie chodca pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom

V06 Poranenie chodca pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom

V09 Poranenie chodca pri inej a bližšie neurčenej dopravnej nehode

V09.0 Poranenie chodca pri nedopravnej nehode s účasťou iných a bližšie neurčenýchmotorových vozi-
diel

V09.1 Poranenie chodca pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode

V09.2 Poranenie chodca pri dopravnej nehode s účasťou iných a bližšie neurčených motorových vozi-
diel

V09.3 Poranenie chodca pri bližšie neurčenej dopravnej nehode

V09.9 Poranenie chodca pri bližšie neurčenej prepravnej nehode

V10 Poranenie bicyklistu pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom

V11 Poranenie bicyklistu pri zrážke s iným bicyklistom

V12 Poranenie bicyklistu pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozid-
lom

V13 Poranenie bicyklistu pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom

V14 Poranenie bicyklistu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom

V15 Poranenie bicyklistu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom

V16 Poranenie bicyklistu pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom

V17 Poranenie bicyklistu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom

V18 Poranenie bicyklistu pri dopravnej nehode bez zrážky

V19 Poranenie bicyklistu pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách

V19.0 Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej
nehode

V19.1 Poranenie cestujúceho pri zrážke s iným a bližšie neurčeným motorovým vozidlom pri nedoprav-
nej nehode

V19.2 Poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vo-
zidlami pri nedopravnej nehode

Čiastka 243 Zbierka zákonov č. 576/2004 Strana 5377

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

http://www.zbierka.sk
http://www.iura.sk


V19.3 Poranenie bicyklistu (ktoréhokoľvek) pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode

V19.4 Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri dopravnej ne-
hode

V19.5 Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri doprav-
nej nehode

V19.6 Poranenie bližšie neurčeného bicyklistu pri zrážke s inými a nešpecifikovanými motorovými vo-
zidlami pri dopravnej nehode

V19.8 Poranenie bicyklistu (ktoréhokoľvek) pri iných bližšie určených dopravných nehodách

V19.9 Poranenie bicyklistu (ktoréhokoľvek) pri bližšie neurčenej dopravnej nehode

V20 Poranenie motocyklistu pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom

V21 Poranenie motocyklistu pri zrážke s bicyklistom

V22 Poranenie motocyklistu pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vo-
zidlom

V23 Poranenie motocyklistu pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným autom

V24 Poranenie motocyklistu pri zrážke s kamiónom alebo autobusom

V25 Poranenie motocyklistu pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom

V26 Poranenie motocyklistu pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom

V27 Poranenie motocyklistu pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom

V28 Poranenie motocyklistu pri dopravnej nehode bez zrážky

V29 Poranenie motocyklistu pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách

V29.0 Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej
nehode

V29.1 Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedo-
pravnej nehode

V29.2 Poranenie bližšie neurčeného motocyklistu pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými
vozidlami pri nedopravnej nehode

V29.3 Poranenie motocyklistu (ktoréhokoľvek) pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode

V29.4 Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri dopravnej ne-
hode

V29.5 Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri doprav-
nej nehode

V29.6 Poranenie bližšie neurčeného motocyklistu pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými
vozidlami pri dopravnej nehode

V29.8 Poranenie motocyklistu (ktoréhokoľvek) pri iných bližšie určených dopravných nehodách

V29.9 Poranenie motocyklistu (ktoréhokoľvek) pri bližšie neurčenej dopravnej nehode

V30 Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s chodcom alebo
so zvieraťom

V31 Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s bicyklistom

V32 Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s iným
dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým vozidlom

V33 Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s osobným,
dodávkovým alebo nákladným autom

V34 Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s kamiónom
alebo autobusom

V35 Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s vlakom alebo
koľajovým vozidlom

V36 Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s iným
nemotorovým vozidlom

V37 Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s pevným alebo
nepohyblivým predmetom
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V38 Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri dopravnej nehode bez
zrážky

V39 Poranenie cestujúceho v trojkolesovom motorovom vozidle pri iných a bližšie neurčených
dopravných nehodách

V39.0 Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej
nehode

V39.1 Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými bližšie neurčenýmimotorovými vozidlami pri nedoprav-
nej nehode

V39.2 Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom trojkolesovom motorovom vozidle pri zrážke s iným
a bližšie neurčeným motorovým vozidlom pri nedopravnej nehode

V39.3 Poranenie cestujúceho (ktoréhokoľvek) trojkolesového motorového vozidla pri bližšie neurčenej
nedopravnej nehode

V39.4 Poranenie vodiča pri zrážke s iným a bližšie neurčenýmmotorovým vozidlom pri dopravnej neho-
de

V39.5 Poranenie cestujúceho pri zrážke s iným a bližšie neurčeným motorovým vozidlom pri dopravnej
nehode

V39.6 Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom trojkolesovommotorovom vozidle s iným a bližšie ne-
určeným motorovým vozidlom pri dopravnej nehode

V39.8 Poranenie cestujúceho (ktoréhokoľvek) v trojkolesovommotorovom vozidle pri iných bližšie neur-
čených dopravných nehodách

V39.9 Poranenie cestujúceho (ktoréhokoľvek) trojkolesového motorového vozidla pri bližšie neurčenej
dopravnej nehode

V40 Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom

V41 Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s bicyklistom

V42 Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým
motorovým vozidlom

V43 Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s osobným dodávkovým alebo
nákladným autom

V44 Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s kamiónom alebo s autobusom

V45 Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom

V46 Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom

V47 Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým
predmetom

V48 Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri dopravnej nehode bez zrážky

V49 Poranenie cestujúceho v osobnom aute pri iných a bližšie neurčených dopravných
nehodách

V49.0 Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej
nehode

V49.1 Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedo-
pravnej nehode

V49.2 Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v osobnom aute pri zrážke s iným a bližšie neurčeným
motorovým vozidlom pri nedopravnej nehode

V49.3 Poranenie cestujúceho (ktoréhokoľvek) v osobnom aute pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode

V49.4 Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri dopravnej ne-
hode

V49.5 Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri doprav-
nej nehode

V49.6 Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom osobnom aute pri zrážke s iným a bližšie neurčeným
motorovým vozidlom pri dopravnej nehode

V49.8 Poranenie cestujúceho (ktoréhokoľvek) v osobnom aute pri iných bližšie určených dopravných
nehodách

V49.9 Poranenie cestujúceho (ktoréhokoľvek) pri bližšie neurčenej dopravnej nehode
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V50 Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s chodcom alebo
so zvieraťom

V51 Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s bicyklistom

V52 Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s dvojkolesovým
alebo trojkolesovým motorovým vozidlom

V53 Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s osobným,
dodávkovým alebo nákladným autom

V54 Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s kamiónom alebo
s autobusom

V55 Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s vlakom alebo
koľajovým vozidlom

V56 Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s iným
nemotorovým vozidlom

V57 Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s pevným alebo
nepohyblivým predmetom

V58 Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri dopravnej nehode bez
zrážky

V59 Poranenie cestujúceho v nákladnom alebo dodávkovom aute pri iných a bližšie neurčených
dopravných nehodách

V59.0 Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej
nehode

V59.1 Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými alebo bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri ne-
dopravnej nehode

V59.2 Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s iný-
mi alebo bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej nehode

V59.3 Poranenie cestujúceho (ktoréhokoľvek) v nákladnom alebo dodávkovom aute pri bližšie neurče-
nej nedopravnej nehode

V59.4 Poranenie vodiča pri zrážke s iným a bližšie neurčenýmmotorovým vozidlom pri dopravnej neho-
de

V59.5 Poranenie cestujúceho pri zrážke s iným a bližšie neurčeným motorovým vozidlom pri dopravnej
nehode

V59.6 Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom nákladnom alebo dodávkovom aute pri zrážke s iný-
mi bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri dopravnej nehode

V59.8 Poranenie cestujúceho (ktoréhokoľvek) v nákladnom alebo dodávkovom aute pri iných bližšie ur-
čených dopravných nehodách

V59.9 Poranenie cestujúceho (ktoréhokoľvek) v nákladnom alebo dodávkovom aute pri bližšie neurče-
nej dopravnej nehode

V60 Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom

V61 Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s bicyklistom

V62 Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým
motorovým vozidlom

V63 Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným
autom

V64 Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s kamiónom alebo autobusom

V65 Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom

V66 Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom

V67 Poranenie cestujúceho v kamióne pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom

V68 Poranenie cestujúceho v kamióne pri dopravnej nehode bez zrážky

V69 Poranenie cestujúceho v kamióne pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách

V69.0 Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej
nehode

V69.1 Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedo-
pravnej nehode
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V69.2 Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom kamióne pri zrážke s inými a bližšie neurčenými mo-
torovými vozidlami pri nedopravnej nehode

V69.3 Poranenie cestujúceho (ktoréhokoľvek) v kamióne pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode

V69.4 Poranenie vodiča pri zrážke s iným a bližšie neurčenýmmotorovým vozidlom pri dopravnej neho-
de

V69.5 Poranenie cestujúceho pri zrážke s iným a bližšie neurčeným motorovým vozidlom pri dopravnej
nehode

V69.6 Poranenie cestujúceho v bližšie neurčenom kamióne pri zrážke s inými a bližšie neurčenými mo-
torovými vozidlami pri dopravnej nehode

V69.8 Poranenie cestujúceho (ktoréhokoľvek) v kamióne pri iných bližšie určených dopravných neho-
dách

V69.9 Poranenie cestujúceho (ktoréhokoľvek) v kamióne pri bližšie neurčenej dopravnej nehode

V70 Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s chodcom alebo so zvieraťom

V71 Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s bicyklistom

V72 Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým
motorovým vozidlom

V73 Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s osobným, dodávkovým alebo nákladným
autom

V74 Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s kamiónom alebo autobusom

V75 Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s vlakom alebo koľajovým vozidlom

V76 Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom

V77 Poranenie cestujúceho v autobuse pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom

V78 Poranenie cestujúceho v autobuse pri dopravnej nehode bez zrážky

V79 Poranenie cestujúceho v autobuse pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách

V79.0 Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri nedopravnej
nehode

V79.1 Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými bližšie neurčenýmimotorovými vozidlami pri nedoprav-
nej nehode

V79.2 Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v autobuse pri zrážke s inými a bližšie neurčenýmimo-
torovými vozidlami pri nedopravnej nehode

V79.3 Poranenie cestujúceho (ktoréhokoľvek) v autobuse pri bližšie neurčenej nedopravnej nehode

V79.4 Poranenie vodiča pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri dopravnej ne-
hode

V79.5 Poranenie cestujúceho pri zrážke s inými a bližšie neurčenými motorovými vozidlami pri doprav-
nej nehode

V79.6 Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v autobuse pri zrážke s inými a bližšie neurčenýmimo-
torovými vozidlami pri dopravnej nehode

V79.8 Poranenie cestujúceho (ktoréhokoľvek) v autobuse pri iných bližšie určených dopravných neho-
dách

V79.9 Poranenie cestujúceho (ktoréhokoľvek) v autobuse pri bližšie neurčenej dopravnej nehode

V80 Poranenie jazdca alebo cestujúceho vo vozidle ťahanom zvieraťom pri dopravnej nehode

V80.0 Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri páde alebo pri zhodení zo zvieraťa alebo z vozidla, ktoré
ťahá zviera, pri nehode bez zrážky

V80.1 Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s chodcom alebo zvieraťom

V80.2 Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s bicyklom

V80.3 Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s dvojkolesovým alebo trojkolesovým motorovým
vozidlom

V80.4 Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s osobným autom, dodávkovým alebo nákladným
autom, kamiónom alebo autobusom

V80.5 Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s iným bližšie určeným motorovým vozidlom

V80.6 Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s vlakom alebo s koľajovým vozidlom
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V80.7 Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s iným nemotorovým vozidlom

V80.8 Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri zrážke s pevným alebo nepohyblivým predmetom

V80.9 Poranenie jazdca alebo cestujúceho pri iných a bližšie neurčených dopravných nehodách

V81 Poranenie cestujúceho vo vlaku alebo v koľajovom vozidle pri dopravnej nehode

V81.0 Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri zrážke s motorovým vozidlom pri
nedopravnej nehode

V81.1 Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri zrážke s motorovým vozidlom pri
dopravnej nehode

V81.2 Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri zrážke s inými vozňami alebo ich
narazením

V81.3 Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri zrážke s iným predmetom

V81.4 Poranenie osoby nastupujúcej do vlaku alebo koľajového vozidla prípadne vystupujúcej z nich

V81.5 Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri páde vo vlaku alebo v koľajovom
vozidle

V81.6 Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri páde z vlaku alebo z koľajového
vozidla

V81.7 Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri vykoľajení bez predchádzajúcej
zrážky

V81.8 Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri iných bližšie určených vlakových
nehodách

V81.9 Poranenie cestujúceho vlakom alebo koľajovým vozidlom pri bližšie neurčenej vlakovej nehode

V82 Poranenie cestujúceho vo vozidle miestnej dopravy pri dopravnej nehode

V82.0 Poranenie cestujúceho električkou pri zrážke s motorovým vozidlom pri nedopravnej nehode

V82.1 Poranenie cestujúceho električkou pri zrážke s motorovým vozidlom pri dopravnej nehode

V82.2 Poranenie cestujúceho električkou pri zrážke s inými vozňami alebo ich narazením

V82.3 Poranenie cestujúceho električkou pri zrážke s iným predmetom

V82.4 Poranenie osoby nastupujúcej do električky alebo vystupujúcej z električky

V82.5 Poranenie cestujúceho električkou pri páde v električke

V82.6 Poranenie cestujúceho električkou pri páde z električky

V82.7 Poranenie cestujúceho električkou pri vykoľajení bez predchádzajúcej zrážky

V82.8 Poranenie cestujúceho električkou pri iných bližšie určených dopravných nehodách

V82.9 Poranenie cestujúceho električkou pri bližšie neurčenej dopravnej nehode

V83 Poranenie cestujúceho v špeciálnom vozidle používanom najmä v priemyselných
objektoch pri dopravnej nehode

V83.0 Poranenie vodiča špeciálneho priemyselného vozidla pri dopravnej nehode

V83.1 Poranenie cestujúceho špeciálneho priemyselného vozidla pri dopravnej nehode

V83.2 Poranenie osoby mimo miesta určeného pre vodiča špeciálneho priemyselného vozidla alebo
cestujúcich pri dopravnej nehode

V83.3 Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálneho priemyselného vozidla pri dopravnej
nehode

V83.4 Poranenie osoby pri nastupovaní do špeciálneho priemyselného vozidla alebo pri vystupovaní
z neho

V83.5 Poranenie vodiča špeciálneho priemyselného vozidla pri nedopravnej nehode

V83.6 Poranenie cestujúceho špeciálneho priemyselného vozidla pri nedopravnej nehode

V83.7 Poranenie osoby mimo miesta určeného pre vodiča špeciálneho priemyselného vozidla alebo pre
cestujúcich pri nedopravnej nehode

V83.9 Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálnym priemyselným vozidlom pri nedopravnej
nehode
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V84 Poranenie cestujúceho v špeciálnom vozidle používanom najmä v poľnohospodárstve
pri dopravnej nehode

V84.0 Poranenie vodiča špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri dopravnej nehode

V84.1 Poranenie cestujúceho špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri dopravnej nehode

V84.2 Poranenie osoby mimo miesta určeného pre vodiča špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri
dopravnej nehode

V84.3 Bližšie neurčené poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálnym poľnohospodárskym
vozidlom pri dopravnej nehode

V84.4 Poranenie osoby nastupujúcej do špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla alebo vystupujúcej
z neho

V84.5 Poranenie vodiča špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri nedopravnej nehode

V84.6 Poranenie cestujúceho špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri nedopravnej nehode

V84.7 Poranenie osoby mimo miesta určeného pre vodiča špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri
nedopravnej nehode

V84.9 Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho špeciálneho poľnohospodárskeho vozidla pri
nedopravnej nehode

V85 Poranenie cestujúceho vo vozidle špeciálnej konštrukcie pri dopravnej nehode

V85.0 Poranenie vodiča vozidla špeciálnej konštrukcie pri dopravnej nehode

V85.1 Poranenie cestujúceho vo vozidle špeciálnej konštrukcie pri dopravnej nehode

V85.2 Poranenie osoby cestujúcej mimo miesta určeného pre vodiča alebo cestujúceho vo vozidle
špeciálnej konštrukcie pri dopravnej nehode

V85.3 Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho vo vozidle špeciálnej konštrukcie pri dopravnej
nehode

V85.4 Poranenie osoby nastupujúcej do vozidla špeciálnej konštrukcie alebo vystupujúceho z neho

V85.5 Poranenie vodiča vozidla špeciálnej konštrukcie pri nedopravnej nehode

V85.6 Poranenie cestujúceho vo vozidle špeciálnej konštrukcie pri nedopravnej nehode

V85.7 Poranenie osoby cestujúcej mimo miesta určeného pre vodiča alebo cestujúceho vo vozidle
špeciálnej konštrukcie pri nedopravnej nehode

V85.9 Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho vo vozidle špeciálnej konštrukcie pri nedopravnej
nehode

V86 Poranenie cestujúceho v špeciálnom terénnom vozidle alebo inak upravenom motorovom
vozidle na použitie mimo ciest pri dopravnej nehode

V86.0 Poranenie vodiča špeciálneho terénneho vozidla alebo iného motorového vozidla na použitie
mimo ciest pri dopravnej nehode

V86.1 Poranenie cestujúceho v špeciálnom terénnom vozidle alebo v inommotorovom vozidle na použi-
tie mimo ciest pri dopravnej nehode

V86.2 Poranenie osoby cestujúcej mimo miesta určeného pre vodiča alebo cestujúcich v špeciálnom te-
rénnom vozidle či v inom motorovom vozidle na použitie mimo ciest pri dopravnej nehode

V86.3 Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v špeciálnom terénnom vozidle alebo v inom motoro-
vom vozidle na použitie mimo ciest pri dopravnej nehode

V86.4 Poranenie osoby pri nastupovaní do špeciálneho terénneho vozidla či iného motorového vozidla
na použitie mimo ciest alebo pri vystupovaní z neho

V86.5 Poranenie vodiča špeciálneho terénneho vozidla alebo iného motorového vozidla na použitie
mimo ciest pri nedopravnej nehode

V86.6 Poranenie cestujúceho v špeciálnom terénnom vozidle alebo inommotorovom vozidle na použitie
mimo ciest pri nedopravnej nehode

V86.7 Poranenie osoby cestujúcej mimo miesta určeného pre vodiča alebo cestujúcich v špeciálnom te-
rénnom vozidle či v inom motorovom vozidle na použitie mimo ciest pri nedopravnej nehode

V86.9 Poranenie bližšie neurčeného cestujúceho v špeciálnom terénnom vozidle alebo v inom motoro-
vom vozidle na použitie mimo ciest pri nedopravnej nehode

V87 Presne určený typ dopravnej nehody, ale spôsob dopravy poraneného je neznámy

V87.0 Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s dvojkolesovým alebo trojkolesovým mo-
torovým vozidlom
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V87.1 Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke iného motorového vozidla s dvojkolesovým alebo trojkole-
sovým motorovým vozidlom

V87.2 Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s dodávkovým alebo nákladným autom

V87.3 Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s autobusom

V87.4 Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke osobného auta s kamiónom

V87.5 Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke kamióna s autobusom

V87.6 Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke vlaku alebo koľajového vozidla s osobným autom

V87.7 Poranenie osoby pri (dopravnej) zrážke medzi inými bližšie určenými motorovými vozidlami

V87.8 Poranenie osoby v iných bližšie určených dopravných nehodách s účasťou motorového vozidla
bez (dopravnej) zrážky

V87.9 Poranenie osoby v iných bližšie určených dopravných nehodách (so zrážkou), (bez zrážky) s účas-
ťou motorového vozidla

V88 Presne určený typ nedopravnej nehody, ale spôsob dopravy poraneného je neznámy

V88.0 Poranenie osoby pri nedopravnej zrážkemedzi osobným autom a dvojkolesovým alebo trojkoleso-
vým elektrickým vozidlom

V88.1 Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi iným motorovým vozidlom a dvojkolesovým alebo
trojkolesovým motorovým vozidlom

V88.2 Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom a dodávkovým alebo nákladným
autom

V88.3 Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom a autobusom

V88.4 Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi osobným autom a kamiónom

V88.5 Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi kamiónom a autobusom

V88.6 Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi vlakom alebo koľajovým vozidlom a osobným
autom

V88.7 Poranenie osoby pri nedopravnej zrážke medzi inými bližšie určenými motorovými vozidlami

V88.8 Poranenie osoby pri iných bližšie určených prepravných nehodách s účasťou motorového vozidla
bez nedopravnej zrážky

V88.9 Poranenie osoby pri iných bližšie určených nedopravných prepravných nehodách s účasťou ne-
motorového vozidla (so zrážkou), (bez zrážky)

V89 Dopravná nehoda motorového alebo nemotorového vozidla bez bližšieho určenia typu
vozidla

V89.0 Poranenie osoby pri nedopravnej nehode bližšie neurčeného motorového vozidla

V89.1 Poranenie osoby pri nedopravnej nehode bližšie neurčeného nemotorového vozidla

V89.2 Poranenie osoby pri nedopravnej nehode bližšie neurčeného motorového vozidla

V89.3 Poranenie osoby pri nedopravnej nehode bližšie neurčeného nemotorového vozidla

V89.9 Poranenie osoby pri nehode bližšie neurčeného vozidla

V90 Nehoda plavidla zapríčiňujúca utopenie a topenie sa

V91 Nehoda plavidla zapríčiňujúca iné poškodenia

V92 Utopenie a topenie sa pri vodnej doprave bez nehody plavidla

V93 Nehoda na palube plavidla bez nehody plavidla nezapríčiňujúca utopenie a topenie sa

V94 Iné a bližšie neurčené nehody pri vodnej doprave

V95 Dopravná nehoda motorového lietadla zapríčiňujúca poranenie cestujúceho

V95.0 Poranenie cestujúceho pri nehode helikoptéry

V95.1 Poranenie cestujúceho pri nehode ultraľahkého, mikroľahkého alebo motorového klzáka

V95.2 Poranenie cestujúceho pri nehode iného súkromného lietadla s fixnými krídlami

V95.3 Poranenie cestujúceho pri nehode obchodného lietadla s fixnými krídlami

V95.4 Poranenie cestujúceho pri nehode kozmickej lode

V95.8 Poranenie cestujúceho pri iných leteckých nehodách
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V95.9 Poranenie cestujúceho pri bližšie neurčenej leteckej nehode

V96 Dopravná nehoda bezmotorového lietadla zapríčiňujúca poranenie cestujúceho

V96.0 Poranenie cestujúceho pri nehode balóna

V96.1 Poranenie cestujúceho pri nehode závesného klzáka

V96.2 Poranenie cestujúceho pri nehode bezmotorového klzáka

V96.8 Poranenie cestujúceho pri iných nehodách bezmotorového lietadla

V96.9 Poranenie cestujúceho pri nehode bližšie neurčeného bezmotorového lietadla

V97 Iné bližšie určené nehody pri vzdušnej doprave

V97.0 Poranenie cestujúceho v lietadle pri iných bližšie určených nehodách pri vzdušnej preprave

V97.1 Poranenie osoby počas nastupovania do lietadla alebo vystupovania z neho

V97.2 Poranenie parašutistu pri vzdušnej prepravnej nehode

V97.3 Poranenie osoby na zemi pri vzdušnej prepravnej nehode

V97.8 Iné nehody pri vzdušnej preprave nezatriedené inde

V98 Iné bližšie určené dopravné nehody

V99 Bližšie neurčené dopravné nehody

W00 Pád na tej istej rovine na ľade a snehu

W01 Pád na tej istej rovine pri pokĺznutí, podvrtnutí a potknutí

W02 Pád pri korčuľovaní, lyžovaní, korčuľovaní na kolieskových korčuliach alebo skateboarde

W03 Iný pád na tej istej rovine zapríčinený zrážkou s inou osobou alebo strčením inou osobou

W04 Pád pri nesení alebo podopieraní inými osobami

W05 Pád zo stoličky s kolieskami

W06 Pád z postele

W07 Pád zo stoličky

W08 Pád z iného nábytku

W09 Pád z náradia ihriska

W10 Pád na schody a zo schodov alebo stupňov

W11 Pád na rebrík a z rebríka

W12 Pád na lešenie a z lešenia

W13 Pád z budovy, v budove alebo inej stavbe

W14 Pád zo stromu

W15 Pád z brala

W16 Ponáranie alebo skákanie do vody zapríčiňujúce iný úraz ako utopenie alebo topenie sa

W17 Iný pád z jednej úrovne na druhú

W18 Iný pád na tej istej rovine

W19 Bližšie neurčený pád

W20 Zasiahnutie hodeným, vrhnutým alebo padajúcim telesom

W21 Narazenie do športového náradia alebo zasiahnutie náradím

W22 Narazenie do iných predmetov alebo zasiahnutie týmito predmetmi

W23 Zachytenie, zmliaždenie, zaklieštenie alebo privrznutie medzi predmetmi alebo v nich

W24 Zachytenie zdvíhacími a prevodovými zariadeniami nezatriedené inde

W25 Poranenie ostrým sklom

W26 Poranenie nožom, mečom alebo dýkou

W27 Poranenie ručným náradím bez pohonu

W28 Poranenie motorovým strihačom trávnika
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W29 Poranenie iným motorovým náradím a prístrojmi pre domácnosť

W30 Poranenie poľnohospodárskymi mechanizmami

W31 Poranenie inými a bližšie neurčenými mechanizmami

W32 Poranenie výstrelom z ručnej zbrane

W33 Poranenie výstrelom z guľovnice, brokovnice alebo dlhej strelnej zbrane

W34 Poranenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane

W35 Poranenie následkom výbuchu a puknutia nádrže bojlera

W36 Poranenie následkom výbuchu a puknutia plynového valca

W37 Poranenie následkom výbuchu a puknutia nafúkanej pneumatiky, rúry alebo hadice

W38 Poranenie následkom výbuchu a puknutia iných bližšie určených zariadení pod tlakom

W39 Poranenie výstrelom z ohňostroja

W40 Poranenie účinkom výbuchu iných materiálov

W41 Poranenie účinkom prúdenia pod vysokým tlakom

W42 Poranenie účinkom hluku

W43 Poškodenie účinkom vibrácií

W44 Poranenie cudzím telesom vnikajúcim do oka, cez oko alebo iný prirodzený otvor tela

W45 Poranenie cudzím telesom alebo predmetom prenikajúcim cez kožu

W49 Poranenie účinkom iných a bližšie neurčených neživých mechanických síl

W50 Udretie, bitie, kopnutie, vykrútenie, pohryzenie alebo poškriabanie inou osobou

W51 Strčenie alebo narazenie postrčením do inej osoby

W52 Zmliaždenie, pritisnutie alebo pošliapanie v dave alebo pri panike

W53 Uhryznutie potkanom

W54 Uhryznutie alebo udretie psom

W55 Uhryznutie alebo udretie inými cicavcami

W56 Styk s morskými zvieratami

W57 Uhryznutie alebo uštipnutie nejedovatým hmyzom a inými nejedovatými článkonožcami

W58 Uhryznutie alebo udretie krokodílom alebo aligátorom

W59 Uhryznutie alebo zmliaždenie inými plazmi

W60 Styk s rastlinnými tŕňmi, pichliačmi a ostrými listami

W64 Poranenie inými a bližšie neurčenými živými mechanickými silami

W65 Utopenie a topenie sa vo vani

W66 Utopenie a topenie sa po páde do vane

W67 Utopenie a topenie sa v plaveckom bazéne

W68 Utopenie a topenie sa po páde do plaveckého bazéna

W69 Utopenie a topenie sa v prírodných vodách

W70 Utopenie a topenie sa pri páde do vody v prírodných vodách

W73 Iné a bližšie určené utopenie a topenie sa

W74 Bližšie neurčené utopenie a topenie sa

W75 Náhodné udusenie a zaškrtenie v posteli

W76 Iné náhodné obesenie a zaškrtenie

W77 Udusenie zapríčinené prepadnutím zeme, zavalením zemou a inými materiálmi

W78 Vdýchnutie obsahu žalúdka (dáveniny)

W79 Vdýchnutie a prehltnutie potravy zapríčiňujúce zapchatie dýchacích ciest

W80 Vdýchnutie a prehltnutie iných predmetov zapríčiňujúce zapchatie dýchacích ciest
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W81 Zatvorenie alebo uviaznutie v prostredí s nedostatkom kyslíka

W83 Iné bližšie určené ohrozenia dýchania

W84 Bližšie neurčené ohrozenie dýchania

W85 Poškodenie elektrickým vedením

W86 Poškodenie iným bližšie určeným elektrickým prúdom

W87 Poškodenie bližšie neurčeným elektrickým prúdom

W88 Poškodenie ionizujúcim žiarením

W89 Poškodenie umelým viditeľným a ultrafialovým svetlom

W90 Poškodenie iným neionizujúcim žiarením

W91 Poškodenie bližšie neurčeným typom žiarenia

W92 Poškodenie nadmernou horúčavou umelého pôvodu

W93 Poškodenie nadmerným chladom umelého pôvodu

W94 Poškodenie vysokým a nízkym tlakom vzduchu a zmenami tlaku vzduchu

W99 Poškodenie inými a bližšie neurčenými umelými činiteľmi prostredia

X00 Poškodenie nekontrolovaným ohňom v budove alebo na stavbe

X01 Poškodenie nekontrolovaným ohňom mimo budovy alebo mimo stavby

X02 Poškodenie kontrolovaným ohňom v budove alebo na stavbe

X03 Poškodenie kontrolovaným ohňom mimo budovy alebo mimo stavby

X04 Poškodenie zapálením veľmi horľavého materiálu

X05 Poškodenie zapálením alebo roztopením nočného oblečenia

X06 Poškodenie zapálením alebo roztopením iného oblečenia a šiat

X08 Poškodenie iným bližšie určeným dymom, požiarom a plameňmi

X09 Poškodenie bližšie neurčeným dymom, požiarom a plameňmi

X10 Poškodenie horúcimi nápojmi, potravinami, tukmi a olejmi na varenie

X11 Obarenie horúcou vodou z vodovodu

X12 Obarenie inými horúcimi tekutinami

X13 Obarenie vodnou parou a horúcimi výparmi

X14 Popálenie horúcim vzduchom a plynmi

X15 Popálenie horúcimi nádobami a prístrojmi v domácnosti

X16 Popálenie horúcimi varičmi, radiátormi a rúrami

X17 Popálenie horúcimi motormi, strojovým zariadením a nástrojmi

X18 Popálenie inými horúcimi kovmi

X19 Poškodenie inou a bližšie neurčenou horúčavou a horúcimi látkami

X20 Kontakt s jedovatými hadmi a jaštericami

X21 Kontakt s jedovatými pavúkmi

X22 Kontakt so škorpiónmi

X23 Kontakt so sršňami, osami a včelami

X24 Kontakt so stonôžkami a jedovatými (tropickými) mnohonôžkami

X25 Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými článkonožcami

X26 Kontakt s jedovatými morskými zvieratami a rastlinami

X27 Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými zvieratami

X28 Kontakt s inými bližšie určenými jedovatými rastlinami

X29 Kontakt s bližšie neurčenými jedovatými zvieratami a rastlinami

X30 Poškodenie nadmernou prirodzenou horúčavou
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X31 Poškodenie nadmerným prirodzeným chladom

X32 Popálenie slnečným svetlom

X33 Obeť blesku

X34 Obeť zemetrasenia

X35 Obeť výbuchu sopky

X36 Obeť lavíny, zosuvu pôdy a iných pohybov zeme

X37 Obeť ničivej víchrice

X38 Obeť záplavy

X39 Poškodenie účinkami iných a bližšie neurčených síl prírody

X40 Náhodná otrava a priotrávenie sa neopiátovými analgetikami, antipyretikami a antireuma-
tikami

X41 Náhodná otrava a priotrávenie sa antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkin-
sonikami a psychotropnými liekmi nezatriedené inde

X42 Náhodná otrava a priotrávenie sa opiátovými analgetikami a psychodysleptikami (haluci-
nogénmi) nezatriedené inde

X43 Náhodná otrava a priotrávenie sa inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový sys-
tém

X44 Náhodná otrava a priotrávenie sa inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologický-
mi látkami

X45 Náhodná otrava a priotrávenie sa alkoholom

X46 Náhodná otrava a priotrávenie sa organickými rozpúšťadlami, halogénovými uhľovodíkmi
a ich výparmi

X47 Náhodná otrava a priotrávenie sa inými plynmi a výparmi

X48 Náhodná otrava a priotrávenie sa pesticídmi

X49 Náhodná otrava a priotrávenie sa inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými
látkami

X50 Preťaženie a namáhavé alebo opakované pohyby

X51 Cestovanie a pohyb

X52 Dlhší pobyt v beztiažovom prostredí

X53 Nedostatok potravy

X54 Nedostatok vody

X57 Bližšie neurčený nedostatok

X58 Poškodenie inými bližšie určenými vplyvmi

X59 Poškodenie bližšie neurčeným vplyvom

X60 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením sa neopiátovými analgetikami, antipy-
retikami a antireumatikami

X61 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením sa antiepileptikami, sedatívami, hypno-
tikami, antiparkinsonikami a psychotropnými liekmi nezatriedené inde

X62 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením sa opiátovými analgetikami a psycho-
dysleptikami (halucinogénmi) nezatriedené inde

X63 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením sa liekmi účinkujúcimi na autonómny
nervový systém

X64 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením sa inými a bližšie neurčenými liečivami,
liekmi a biologickými látkami

X65 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením sa alkoholom

X66 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením sa organickými rozpúšťadlami, halogé-
novými uhľovodíkmi a ich výparmi

X67 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením sa inými plynmi a výparmi

X68 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením sa pesticídmi
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X69 Úmyselné sebapoškodenie otravou a priotrávením sa inými a bližšie neurčenými chemic-
kými a škodlivými látkami

X70 Úmyselné sebapoškodenie obesením sa, zaškrtením a zadusením

X71 Úmyselné sebapoškodenie utopením a topením sa

X72 Úmyselné sebapoškodenie výstrelom z ručnej zbrane

X73 Úmyselné sebapoškodenie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane

X74 Úmyselné sebapoškodenie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane

X75 Úmyselné sebapoškodenie výbušnou látkou

X76 Úmyselné sebapoškodenie dymom, požiarom a plameňmi

X77 Úmyselné sebapoškodenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi

X78 Úmyselné sebapoškodenie ostrým predmetom

X79 Úmyselné sebapoškodenie tupým predmetom

X80 Úmyselné sebapoškodenie skokom z výšky

X81 Úmyselné sebapoškodenie skočením alebo ľahnutím si pred pohybujúci sa predmet

X82 Úmyselné sebapoškodenie havarovaním s motorovým vozidlom

X83 Úmyselné sebapoškodenie inými bližšie určenými prostriedkami

X84 Úmyselné sebapoškodenie bližšie neurčenými prostriedkami

X85 Napadnutie liečivami, liekmi a biologickými látkami

X86 Napadnutie žieravinami

X87 Napadnutie pesticídmi

X88 Napadnutie plynmi a výparmi

X89 Napadnutie inými bližšie určenými chemikáliami a škodlivými látkami

X90 Napadnutie bližšie neurčenými chemikáliami alebo škodlivými látkami

X91 Napadnutie obesením, zaškrtením a zahrdúsením

X92 Napadnutie utopením a topením

X93 Napadnutie výstrelom z ručnej strelnej zbrane

X94 Napadnutie výstrelom z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane

X95 Napadnutie výstrelom z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane

X96 Napadnutie výbušnými látkami

X97 Napadnutie dymom, požiarom a plameňmi

X98 Napadnutie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi

X99 Napadnutie ostrým predmetom

Y00 Napadnutie tupým predmetom

Y01 Napadnutie zhorením z výšky

Y02 Napadnutie sotením alebo položením obete pred pohybujúci sa predmet

Y03 Napadnutie zámerným havarovaním s motorovým vozidlom

Y04 Napadnutie s použitím fyzickej sily

Y05 Sexuálne napadnutie s použitím fyzickej sily

Y06 Zanedbanie starostlivosti a opustenie

Y06.0 Manželským partnerom, druhom alebo družkou

Y06.1 Rodičom

Y06.2 Známym alebo priateľom

Y06.8 Inými bližšie určenými osobami

Y06.9 Bližšie neurčenou osobou
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Y07 Iné syndrómy týrania

Y07.0 Manželom, manželkou alebo partnerom, partnerkou

Y07.1 Rodičom

Y07.2 Známym alebo priateľom

Y07.3 Úradnými osobami

Y07.8 Inými bližšie určenými osobami

Y07.9 Bližšie neurčenou osobou

Y08 Napadnutie inými bližšie určenými spôsobmi

Y09 Napadnutie bližšie neurčenými spôsobmi

Y10 Otrava a priotrávanie neopiátovými analgetikami, antipyretikami a antireumatikami
s neurčeným úmyslom

Y11 Otrava a priotrávenie antiepileptikami, sedatívami, hypnotikami, antiparkinsonikami
a psychotropnými liekmi s neurčeným úmyslom nezatriedené inde

Y12 Otrava a priotrávenie opiátovými analgetikami a psychodysleptikami (halucinogénmi)
s neurčeným úmyslom nezatriedené inde

Y13 Otrava a priotrávenie inými liečivami účinkujúcimi na autonómny nervový systém s neur-
čeným úmyslom

Y14 Otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými liečivami, liekmi a biologickými látkami
s neurčeným úmyslom

Y15 Otrava a priotrávenie alkoholom s neurčeným úmyslom

Y16 Otrava a priotrávenie organickými rozpúšťadlami, halogénovými uhľovodíkmi a ich výpar-
mi s neurčeným úmyslom

Y17 Otrava a priotrávenie inými plynmi a výparmi s neurčeným úmyslom

Y18 Otrava a priotrávenie pesticídmi s neurčeným úmyslom

Y19 Otrava a priotrávenie inými a bližšie neurčenými chemikáliami a škodlivými látkami s ne-
určeným úmyslom

Y20 Obesenie, zaškrtenie a zadusenie s neurčeným úmyslom

Y21 Utopenie a topenie s neurčeným úmyslom

Y22 Výstrel z ručnej zbrane s neurčeným úmyslom

Y23 Výstrel z guľovnice, brokovnice a dlhej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom

Y24 Výstrel z inej a bližšie neurčenej strelnej zbrane s neurčeným úmyslom

Y25 Účinok výbušnej látky s neurčeným úmyslom

Y26 Poškodenie dymom, požiarom a plameňmi s neurčeným úmyslom

Y27 Popálenie parou, horúcimi výparmi a horúcimi predmetmi s neurčeným úmyslom

Y28 Poranenie ostrým predmetom s neurčeným úmyslom

Y29 Poranenie tupým predmetom s neurčeným úmyslom

Y30 Pád, skok alebo sotenie z výšky s neurčeným úmyslom

Y31 Pád, ľahnutie alebo vbehnutie pred pohybujúci sa predmet s neurčeným úmyslom

Y32 Havarovanie s motorovým vozidlom s neurčeným úmyslom

Y33 Iné bližšie určené udalosti s neurčeným úmyslom

Y34 Bližšie neurčená udalosť s neurčeným úmyslom

Y35 Zákonný zákrok

Y35.0 Zákonný zákrok s použitím strelnej zbrane

Y35.1 Zákonný zákrok s použitím výbušnín

Y35.2 Zákonný zákrok s použitím plynu

Y35.3 Zákonný zákrok s použitím tupých predmetov

Y35.4 Zákonný zákrok s použitím ostrého predmetu
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Y35.5 Zákonná poprava

Y35.6 Zákonný zákrok s použitím iných bližšie určených prostriedkov

Y35.7 Zákonný zákrok s použitím bližšie neurčených prostriedkov

Y36 Vojnové operácie

Y36.0 Vojnové operácie s použitím výbuchu námorných zbraní

Y36.1 Zničenie lietadla pri vojnových operáciách

Y36.2 Poranenie inými výbuchmi a črepinami počas vojnových operácií

Y36.3 Poranenia zavinené ohňom, požiarmi a horúcimi predmetmi počas vojnových operácií

Y36.4 Poranenie strelnou zbraňou a inými formami konvenčnej vojny počas vojnových operácií

Y36.5 Vojnové operácie s použitím jadrových zbraní

Y36.6 Vojnové operácie s použitím biologických zbraní

Y36.7 Vojnové operácie s použitím chemických zbraní a iných foriem nekonvenčného vedenia vojny

Y36.8 Vojnové operácie uskutočnené po zastavení nepriateľstva

Y36.9 Bližšie neurčené vojnové operácie

Y40 Celkovo účinkujúce antibiotiká

Y40.0 Penicilíny

Y40.1 Cefalosporíny a iné betalaktámové antibiotiká

Y40.2 Skupina chloramfenikolu

Y40.3 Makrolidy

Y40.4 Tetracyklíny

Y40.5 Aminoglykozidy

Y40.6 Rifamycíny

Y40.7 Antifungálne antibiotiká s celkovým účinkom

Y40.8 Iné antibiotiká s celkovým účinkom

Y40.9 Bližšie neurčené antibiotiká s celkovým účinkom

Y41 Iné celkovo účinkujúce protiinfekčné a protiparazitárne lieky

Y41.0 Sulfonamidy

Y41.1 Antimykobakteriálne lieky

Y41.2 Antimalariká a lieky účinkujúce na iné krvné prvoky

Y41.3 Iné antiprotozoálne lieky

Y41.4 Antihelmintiká

Y41.5 Protivírusové lieky

Y41.8 Iné bližšie určené protiinfekčné a protiparazitárne lieky

Y41.9 Systémové protiinfekčné a protiparazitárne lieky nešpecifikované

Y42 Hormóny a ich syntetické náhrady a antagonisty

Y42.0 Glukokortikoidy a ich syntetické analógy

Y42.1 Tyroidálne hormóny a ich náhrady

Y42.2 Antityroidálne lieky

Y42.3 Inzulín a orálne antidiabetiká

Y42.4 Orálne kontraceptíva

Y42.5 Iné estrogény a progestrogény

Y42.6 Antigonadotropíny, antiestrogény, antiandrogény nezatriedené inde

Y42.7 Androgény a im blízke anaboliká

Y42.8 Iné a bližšie neurčené hormóny a syntetické náhrady
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Y42.9 Iné a bližšie neurčené hormonálne antagonisty

Y43 Látky s primárne celkovým účinkom

Y43.0 Antialergické a antiemetické lieky

Y43.1 Antineoplastické antimetabolity

Y43.2 Antineoplastické prírodné produkty

Y43.3 Iné antineoplastické lieky

Y43.4 Imunosupresívne látky

Y43.5 Acidifikujúce a alkalizujúce látky

Y43.6 Enzýmy nezatriedené inde

Y43.8 Iné látky s celkovým účinkom nezatriedené inde

Y43.9 Bližšie neurčená látka s celkovým účinkom

Y44 Látky s prvoradým účinkom na zložky krvi

Y44.0 Preparáty železa a iné prípravky proti hypochrómnej anémii

Y44.1 Vitamín B12, kyselina listová a prípravky proti megaloblastovej anémii

Y44.2 Antikoagulanciá

Y44.3 Antagonisty antikoagulancií, vitamín K a iné koagulanciá

Y44.4 Antitrombotické lieky (inhibítory agregácie trombocytov)

Y44.5 Trombolytické lieky

Y44.6 Prirodzená krv a krvné produkty

Y44.7 Náhrady plazmy

Y44.9 Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce na zložky krvi

Y45 Analgetiká, antipyretiká a protizápalové liečivá

Y45.0 Opiáty a podobné analgetiká

Y45.1 Salicyláty

Y45.2 Deriváty kyseliny propiónovej

Y45.3 Iné nesteroidné protizápalové lieky (NSAID)

Y45.4 Antireumatiká

Y45.5 Deriváty 4-aminofenolu

Y45.8 Iné analgetiká, antipyretiká a protizápalové lieky

Y45.9 Bližšie neurčené analgetiká, antipyretiká a protizápalové lieky

Y46 Antiepileptiká a antiparkinsoniká

Y46.0 Sukcinimidy

Y46.1 Oxazolidíndióny

Y46.2 Deriváty hydantoínu

Y46.3 Deoxybarbituráty

Y46.4 Iminostilbény

Y46.5 Kyselina valproová

Y46.6 Iné a bližšie neurčené antiepileptiká

Y46.7 Lieky proti Parkinsonovej chorobe

Y46.8 Lieky proti spasticite

Y47 Sedatíva, hypnotiká a anxiolytiká

Y47.0 Barbituráty nezaradené inde

Y47.1 Benzodiazepíny

Y47.2 Chloralové deriváty
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Y47.3 Paraldehyd

Y47.4 Zlúčeniny brómu

Y47.5 Zmiešané sedatíva a hypnotiká nezatriedené inde

Y47.8 Iné sedatíva, hypnotiká a anxiolytiká

Y47.9 Bližšie neurčené sedatíva, hypnotiká a anxiolytiká

Y48 Anestetiká a terapeutické plyny

Y48.0 Inhalačné anestetiká

Y48.1 Parenterálne anestetiká

Y48.2 Iné a bližšie neurčené celkové anestetiká

Y48.3 Miestne anestetiká

Y48.4 Bližšie neurčené anestetiká

Y48.5 Terapeutické plyny

Y49 Psychotropné lieky nezatriedené inde

Y49.0 Tricyklické a tetracyklické antidepresíva

Y49.1 Inhibítory monoaminooxidázy (antidepresíva)

Y49.2 Iné a bližšie neurčené antidepresíva

Y49.3 Fenotiazínové antipsychotiká a neuroleptiká

Y49.4 Butyrofenónové a tioxanténové neuroleptiká

Y49.5 Iné antipsychotiká a neuroleptiká

Y49.6 Psychodysleptiká (halucinogény)

Y49.7 Psychostimulanciá ohrozujúce návykom

Y49.8 Iné psychotropné látky nezatriedené inde

Y49.9 Bližšie neurčený psychotropný liek

Y50 Stimulanciá centrálneho nervového systému nezatriedené inde

Y50.0 Analeptiká

Y50.1 Antagonisty opiátových receptorov

Y50.2 Metylxantíny nezatriedené inde

Y50.8 Iné stimulanciá centrálneho nervového systému

Y50.9 Bližšie neurčené stimulanciá centrálneho nervového systému

Y51 Liečivá účinkujúce najmä na autonómny nervový systém

Y51.0 Inhibítory cholínesterázy

Y51.1 Iné parasympatolytiká (cholínergiká)

Y51.2 Gangliá blokujúce lieky nezatriedené inde

Y51.3 Iné parasympatolytiká (anticholínergiká a antimuskariniká) a spazmolytiká nezatriedené inde

Y51.4 Prevažné agonisty alfaadrenoreceptorov nezatriedené inde

Y51.5 Prevažné agonisty betaadrenoreceptorov nezatriedené inde

Y51.6 Antagonisty alfaadrenoreceptorov nezatriedené inde

Y51.7 Antagonisty betaadrenoreceptorov nezatriedené inde

Y51.8 Centrálne účinkujúce blokátory adrenergného neurónu nezatriedené inde

Y51.9 Iné a bližšie neurčené lieky účinkujúce najmä na autonómny nervový systém

Y52 Látky účinkujúce najmä na kardiovaskulárnu sústavu

Y52.0 Kardiostimulačné glykozidy a lieky s podobným účinkom

Y52.1 Blokátory kalciového kanála

Y52.2 Iné antidysrytmické lieky nezatriedené inde
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Y52.3 Koronárne vazodilatanciá nezatriedené inde

Y52.4 Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín

Y52.5 Iné antihypertenzíva nezatriedené inde

Y52.6 Antihiperlipidemické a antiartériosklerotické lieky

Y52.7 Periférne vazodilatanciá

Y52.8 Antivarikózne lieky vrátane sklerotizujúcich prostriedkov

Y52.9 Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na kardiovaskulárnu sústavu

Y53 Látky účinkujúce najmä na gastrointestinálnu sústavu

Y53.0 Antagonisty histamínových H2 receptorov

Y53.1 Iné antacidá a lieky tlmiace žalúdkovú sekréciu

Y53.2 Dráždivé preháňadlá

Y53.3 Soľné a osmotické preháňadlá

Y53.4 Iné preháňadlá

Y53.5 Digestíva

Y53.6 Lieky proti hnačke

Y53.7 Dávidlá – emetiká

Y53.8 Iné látky účinkujúce najmä na tráviacu sústavu

Y53.9 Bližšie neurčená látka účinkujúca najmä na tráviacu sústavu

Y54 Látky účinkujúce najmä na vodnú rovnováhu a na metabolizmus minerálov a kyseliny mo-
čovej

Y54.0 Mineralokortikoidy

Y54.1 Antagonisty mineralokortikoidov (antagonisty aldosterónu)

Y54.2 Inhibítory karboanhydrázy

Y54.3 Benzotiadiazínové deriváty

Y54.4 Slučkové diuretiká

Y54.5 Iné diuretiká

Y54.6 Látky ovplyvňujúce rovnováhu elektrolytov, vody a energie

Y54.7 Latky ovplyvňujúce kalcifikáciu

Y54.8 Látky ovplyvňujúce metabolizmus kyseliny močovej

Y54.9 Minerálne soli nezatriedené inde

Y55 Látky účinkujúce najmä na hladké a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu

Y55.0 Oxytociká

Y55.1 Relaxanciá kostrových svalov (neuromuskulárne blokátory)

Y55.2 Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na svaly

Y55.3 Antitusiká

Y55.4 Expektoranciá

Y55.5 Lieky proti prechladnutiu

Y55.6 Antiastmatiká nezatriedené inde

Y55.7 Iné a bližšie neurčené lieky proti respiračným chorobám

Y56 Látky na miestne použitie účinkujúce najmä na kožu a na sliznicu a liečivá používané
v oftalmológii, otorinolaryngológii a stomatológii

Y56.0 Protihubové, protiinfekčné a protizápalové lieky s miestnym účinkom nezatriedené inde

Y56.1 Antipruritiká

Y56.2 Lokálne adstringenciá a detergenciá

Y56.3 Emolienciá, demulcenciá a protektanciá
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Y56.4 Keratolytiká, keratoplastiká a iné lieky a prípravky na ošetrenie vlasov

Y56.5 Oftalmologické lieky a prípravky

Y56.6 Otorinolaryngologické lieky a prípravky

Y56.7 Zubné lieky na miestne použitie

Y56.8 Iné látky s miestnym účinkom, najmä na kožu a sliznicu

Y56.9 Bližšie neurčená látka s miestnym účinkom

Y57 Iné a bližšie neurčené liečivá a lieky

Y57.0 Znižovače chuti (anorektiká)

Y57.1 Lipotropné lieky

Y57.2 Antidota a chelátujúce látky nezatriedené inde

Y57.3 Prostriedky na odvykanie od alkoholu

Y57.4 Farmaceutické excipienciá (vehikulá)

Y57.5 Kontrastné látky používané pri rtg vyšetrení

Y57.6 Iné diagnostické látky

Y57.7 Vitamíny nezatriedené inde

Y57.8 Iné liečivá a lieky

Y57.9 Bližšie neurčené liečivo alebo liek

Y58 Bakteriálne vakcíny

Y58.0 Vakcína BCG

Y58.1 Vakcína proti týfusu a paratýfusu

Y58.2 Vakcína proti cholere

Y58.3 Vakcína proti moru

Y58.4 Vakcína proti tetanu

Y58.5 Vakcína proti diftérii

Y58.6 Vakcína proti pertussis vrátane kombinácií s pertussis

Y58.8 Zmiešané bakteriálne vakcíny

Y58.9 Iné a bližšie neurčené bakteriálne vakcíny okrem kombinácií s pertussis

Y59 Iné a bližšie neurčené vakcíny a biologické látky

Y59.0 Vakcíny proti virózam

Y59.1 Vakcíny proti ricketsiózam

Y59.2 Vakcíny proti protozoám

Y59.3 Imunogamaglobulín

Y59.8 Iné bližšie určené vakcíny a biologické látky

Y59.9 Bližšie neurčená vakcína a biologická látka

Y60 Neúmyselné porezanie, pichnutie, prederavenie alebo krvácanie počas lekárskej starostli-
vosti

Y60.0 Počas chirurgického zákroku

Y60.1 Počas infúzie alebo transfúzie

Y60.2 Počas dialýzy alebo inej perfúzii

Y60.3 Počas injekcie alebo imunizácie

Y60.4 Počas endoskopického vyšetrenia

Y60.5 Počas katetrizácie srdca

Y60.6 Počas aspirácie, punkcie a inej katetrizácie

Y60.7 Počas podávania klyzmy

Y60.8 Počas inej lekárskej starostlivosti
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Y60.9 Počas bližšie neurčenej lekárskej starostlivosti

Y61 Náhodne ponechaný cudzí predmet v tele počas lekárskej starostlivosti

Y61.0 Počas chirurgického zákroku

Y61.1 Počas infúzie alebo transfúzie

Y61.2 Počas dialýzy alebo inej perfúzie

Y61.3 Počas injekcie alebo imunizácie

Y61.4 Počas endoskopického vyšetrenia

Y61.5 Počas katetrizácie srdca

Y61.6 Počas aspirácie, punkcie a inej katetrizácie

Y61.7 Počas odstraňovania katétra alebo následného ošetrenia

Y61.8 Počas inej lekárskej starostlivosti

Y61.9 Počas bližšie neurčenej lekárskej starostlivosti

Y62 Nedodržanie zásad sterility počas lekárskej starostlivosti

Y62.0 Počas chirurgického zákroku

Y62.1 Počas infúzie alebo transfúzie

Y62.2 Počas dialýzy alebo inej perfúzie

Y62.3 Počas injekcie alebo imunizácie

Y62.4 Počas endoskopického vyšetrenia

Y62.5 Počas katetrizácie srdca

Y62.6 Počas aspirácie, punkcie a inej katetrizácie

Y62.8 Počas inej lekárskej starostlivosti

Y62.9 Počas bližšie neurčenej lekárskej starostlivosti

Y63 Nedodržanie dávkovania počas lekárskej starostlivosti

Y63.0 Podanie nadmerného množstva krvi alebo inej tekutiny pri transfúzii alebo infúzii

Y63.1 Nesprávne riedenie tekutiny použitej pri infúzii

Y63.2 Predávkovanie žiarenia pri terapii

Y63.3 Ožiarenie pacienta z nepozornosti počas lekárskej starostlivosti

Y63.4 Chyba v dávkovaní pri liečbe elektrošokom alebo inzulínovým šokom

Y63.5 Neprimeraná teplota pri lokálnej aplikácii alebo tamponovaní

Y63.6 Nepodanie potrebného liečiva, lieku alebo biologickej látky

Y63.8 Chybné dávkovanie počas inej lekárskej starostlivosti

Y63.9 Chybné dávkovanie počas bližšie neurčenej lekárskej starostlivosti

Y64 Kontaminované liečivá alebo biologické látky

Y64.0 Transfúzia alebo infúzia kontaminovaného liečiva alebo biologickej látky

Y64.1 Injekcia kontaminovaného liečiva alebo biologickej látky, prípadne jej použitie na imunizáciu
(očkovanie)

Y64.8 Iný spôsob podania kontaminovaného liečiva alebo biologickej látky

Y64.9 Bližšie neurčený spôsob podania kontaminovaného lieku alebo biologickej látky NS

Y65 Iné poškodenia počas lekárskej starostlivosti

Y65.0 Transfúzia inkompatibilnej krvi

Y65.1 Infúzia nesprávnej tekutiny

Y65.2 Zlyhanie sutúry alebo ligatúry pri chirurgickej operácii

Y65.3 Nesprávne umiestnenie endotracheálnej rúrky pri anestetickom výkone

Y65.4 Neúspech pri zavádzaní alebo odstraňovaní inej rúrky alebo nástroja

Y65.5 Vykonanie neprimeranej operácie
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Y65.8 Iné bližšie určené nehody lekárskej starostlivosti

Y66 Neposkytnutie lekárskej starostlivosti

Y69 Bližšie neurčené poškodenie počas lekárskej starostlivosti

Y70 Nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok v anesteziológii

Y71 Nepriaznivé príhody pri použití kardiovaskulárnych technických pomôcok

Y72 Nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok v otorinolaryngológii

Y73 Nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok v gastroenterológii a v urológii

Y74 Nepriaznivé príhody pri použití technických nemocničných a osobných pomôcok

Y75 Nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok v neurológii

Y76 Nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok v gynekológii a pôrodníctve

Y77 Nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok v oftalmológii

Y78 Nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok v rádiológii

Y79 Nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok v ortopédii

Y80 Nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok pri fyzikálnej liečbe

Y81 Nepriaznivé príhody pri použití technických pomôcok vo všeobecnej a plastickej chirurgii

Y82 Nepriaznivé príhody pri použití iných a bližšie neurčených lekárskych technických pomô-
cok

Y83 Chirurgická operácia a iné chirurgické zákroky ako príčina abnormálnej reakcie pacienta
alebo neskoršej komplikácie bez spomenutia nehody v čase výkonu

Y83.0 Chirurgická transplantácia celého orgánu

Y83.1 Chirurgická operácia s implantáciou umelej vnútornej pomôcky

Y83.2 Chirurgická operácia s anastomózou, obchádzkou alebo štepom

Y83.3 Chirurgická operácia s vytvorením vonkajšieho ústia

Y83.4 Iné rekonštrukčná chirurgia

Y83.5 Amputácia končatiny (končatín)

Y83.6 Odňatie iného orgánu (čiastočné), (úplné)

Y83.8 Iné chirurgické zákroky

Y83.9 Bližšie neurčený chirurgický zákrok

Y84 Iné lekárske postupy ako príčina abnormálnej reakcie pacienta alebo neskorších kompliká-
cií bez spomenutia nehody v čase výkonu

Y84.0 Srdcová katetrizácia

Y84.1 Obličková dialýza

Y84.2 Rádiologický výkon a rádioterapia

Y84.3 Šoková terapia

Y84.4 Aspirácia tekutiny

Y84.5 Zavedenie žalúdkovej alebo dvanástnikovej sondy

Y84.6 Katetrizácia močových orgánov

Y84.7 Odobratie vzorky krvi

Y84.8 Iné lekárske výkony

Y84.9 Bližšie neurčený lekársky výkon

Y85 Neskoré následky dopravných nehôd

Y85.0 Neskoré následky dopravnej nehody motorovým vozidlom

Y85.9 Neskoré následky iných a bližšie neurčených dopravných nehôd

Y86 Neskoré následky iných nehôd
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Y87 Neskoré následky úmyselného sebapoškodenia, napadnutia a poškodenia s neurčeným
úmyslom

Y87.0 Neskoré následky úmyselného sebapoškodenia

Y87.1 Neskoré následky napadnutia

Y87.2 Neskoré následky prípadov s neurčeným úmyslom

Y88 Neskoré následky lekárskej starostlivosti ako vonkajšej príčiny

Y88.0 Neskoré následky nepriaznivých účinkov liečiv, liekov a biologických látok pri liečebnom použití

Y88.1 Neskoré následky poškodenia pacientov počas lekárskej starostlivosti

Y88.2 Neskoré následky nepriaznivých účinkov lekárskych pomôcok pri ich diagnostickom a liečebnom
použití

Y88.3 Neskoré následky lekárskych zásahov ako príčina abnormálnej reakcie pacienta alebo neskoršej
komplikácie bez zmienky o nehode v čase výkonu

Y89 Neskoré následky iných vonkajších príčin

Y89.0 Neskoré následky legálneho zákroku

Y89.1 Neskoré následky vojnových operácií

Y89.9 Neskoré následky bližšie neurčenej vonkajšej príčiny

Y90 Dôkaz vplyvu alkoholu potvrdený obsahom alkoholu v krvi

Y90.0 Hladina alkoholu v krvi menej ako 20 mg/100 ml

Y90.1 Hladina alkoholu v krvi 20 – 39 mg/100 ml

Y90.2 Hladina alkoholu v krvi 40 – 59 mg/100 ml

Y90.3 Hladina alkoholu v krvi 60 – 79 mg/100 ml

Y90.4 Hladina alkoholu v krvi 80 – 99 mg/100 ml

Y90.5 Hladina alkoholu v krvi 100 – 119 mg/100 ml

Y90.6 Hladina alkoholu v krvi 120 – 199 mg/100 ml

Y90.7 Hladina alkoholu v krvi 200 – 239 mg/100 ml

Y90.8 Hladina alkoholu v krvi 240 mg/100 ml alebo viac

Y90.9 Prítomnosť alkoholu v krvi bližšie neurčenej hladiny

Y91 Dôkaz vplyvu alkoholu potvrdený stupňom intoxikácie

Y91.0 Mierna intoxikácia alkoholom

Y91.1 Stredná intoxikácia alkoholom

Y91.2 Ťažká intoxikácia alkoholom

Y91.3 Veľmi ťažká intoxikácia alkoholom

Y91.9 Bližšie neurčený vplyv alkoholu

Y95 Nozokomiálne ochorenie

Y96 Choroba z povolania

Y97 Choroba súvisiaca s účinkami znečisteného prostredia

Y98 Choroba súvisiaca so spôsobom života

Z00 Celkové vyšetrenie osôb bez ťažkostí a bez uvedenej diagnózy

Z00.0 Celkové lekárske vyšetrenie

Z00.1 Rutinné vyšetrenie zdravotného stavu dieťaťa

Z00.2 Vyšetrenie v perióde rýchleho rastu v detstve

Z00.3 Vyšetrenie vývinu dospievajúceho

Z00.4 Celkové psychiatrické vyšetrenie nezatriedené inde

Z00.5 Vyšetrenie potenciálnych darcov orgánov a tkanív

Z00.6 Vyšetrenie porovnávacej kontrolnej skupiny v klinických výskumných programoch

Z00.8 Iné celkové vyšetrenia
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Z01 Iné špeciálne vyšetrenia osôb bez ťažkostí a bez uvedenej diagnózy

Z01.0 Vyšetrenie očí a zraku

Z01.1 Vyšetrenie uší a sluchu

Z01.2 Vyšetrenie chrupu

Z01.3 Vyšetrenie krvného tlaku

Z01.4 Gynekologické vyšetrenie (celkové), (rutinné)

Z01.5 Diagnostické kožné testy a testy senzibilizácie

Z01.6 Rádiologické vyšetrenie nezatriedené inde

Z01.7 Laboratórne vyšetrenie

Z01.8 Iné bližšie určené špeciálne vyšetrenia

Z01.9 Bližšie neurčené špeciálne vyšetrenie

Z02 Vyšetrenie na administratívne účely

Z02.0 Vyšetrenie pred prijatím do výchovno-vzdelávacích ústavov

Z02.1 Vstupná prehliadka (pred nástupom do zamestnania)

Z02.2 Vyšetrenie pred prijatím do ústavných zariadení

Z02.3 Vyšetrenie pri odvodoch brancov

Z02.4 Vyšetrenie na vodičský preukaz

Z02.5 Vyšetrenie pred športovou súťažou

Z02.6 Vyšetrenie pre poisťovňu

Z02.7 Vydávanie lekárskych potvrdení

Z02.8 Iné vyšetrenia na administratívne účely

Z02.9 Bližšie neurčené vyšetrenie na administratívne účely

Z03 Lekárske pozorovanie a zhodnotenie pri podozrení na chorobu a odchýlku

Z03.0 Pozorovanie pri podozrení na tuberkulózu

Z03.1 Pozorovanie pri podozrení na zhubný nádor

Z03.2 Pozorovanie pri podozrení na dušené poruchy a poruchy správania

Z03.3 Pozorovanie pri podozrení na nervové choroby

Z03.4 Pozorovanie pri podozrení na srdcový infarkt

Z03.5 Pozorovanie pri podozrení na iné srdcovocievne choroby

Z03.6 Pozorovanie pri podozrení na toxický účinok použitej látky

Z03.8 Pozorovanie pri podozrení na iné choroby a stavy

Z03.9 Pozorovanie pri podozrení na bližšie neurčené choroby a stavy

Z04 Vyšetrenie a pozorovanie pre iné príčiny

Z04.0 Krvné testy na alkohol a návykové látky

Z04.1 Vyšetrenie a pozorovanie po dopravnej nehode

Z04.2 Vyšetrenie a pozorovanie po pracovnom úraze

Z04.3 Vyšetrenie a pozorovanie po inom úraze

Z04.4 Vyšetrenie a pozorovanie po údajnom znásilnení a pokuse o znásilnenie

Z04.5 Vyšetrenie a pozorovanie po inom zavinenom poranení

Z04.6 Celkové psychiatrické vyšetrenie vyžiadané úradne

Z04.8 Vyšetrenie a pozorovanie z iných bližšie určených dôvodov

Z04.9 Vyšetrenie a pozorovanie z bližšie neurčených dôvodov

Z08 Následné vyšetrenie po liečbe zhubného nádoru

Z08.0 Sledovanie po operácii zhubného nádoru
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Z08.1 Sledovanie po rádioliečbe zhubného nádoru

Z08.2 Sledovanie po chemoterapii pri zhubnom nádore

Z08.7 Sledovanie po kombinovanej liečbe zhubného nádoru

Z08.8 Sledovanie po inej liečbe zhubného nádoru

Z08.9 Sledovanie po nešpecifikovanej liečbe zhubného nádoru

Z09 Následné vyšetrenie po liečbe iných chorôb ako zhubných nádorov

Z09.0 Sledovanie po operácii pre iné chorobné stavy

Z09.1 Sledovanie po rádioliečbe pre iné chorobné stavy

Z09.2 Sledovanie po chemoterapii pre iné chorobné stavy

Z09.3 Sledovanie po psychoterapii

Z09.4 Sledovanie po liečbe zlomeniny

Z09.7 Sledovanie po kombinovanej liečbe pre iné chorobné stavy

Z09.8 Sledovanie po inej liečbe pre iné chorobné stavy

Z09.9 Sledovanie po nešpecifikovanej liečbe pre iné chorobné stavy

Z10 Rutinná celková zdravotná kontrola definovanej subpopulácie

Z10.0 Pracovnolekárske vyšetrenie

Z10.1 Rutinná celková zdravotná kontrola obyvateľov ústavov

Z10.2 Rutinná celková zdravotná kontrola v ozbrojených zložkách

Z10.3 Rutinná celková zdravotná kontrola členov športových družstiev

Z10.8 Iná rutinná celková zdravotná kontrola určitej skupiny obyvateľstva

Z11 Špeciálne skríningové vyšetrenie na infekčné a parazitárne choroby

Z11.0 Špeciálne skríningové vyšetrenie na črevné infekčné choroby

Z11.1 Špeciálne skríningové vyšetrenie na pľúcnu tuberkulózu

Z11.2 Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné bakteriálne choroby

Z11.3 Špeciálne skríningové vyšetrenie na infekčné choroby s prevažne sexuálnym spôsobom prenáša-
nia

Z11.4 Špeciálne skríningové vyšetrenie na vírus humánnej imunodeficiencie (HIV)

Z11.5 Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné vírusové choroby

Z11.6 Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné protozoárne choroby a helmintózy

Z11.8 Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné infekčné a parazitárne choroby

Z11.9 Špeciálne skríningové vyšetrenie na bližšie neurčené infekčné a parazitárne choroby

Z12 Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádorové choroby

Z12.0 Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor žalúdka

Z12.1 Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor čreva

Z12.2 Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor dýchacích orgánov

Z12.3 Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor prsníka

Z12.4 Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor krčka maternice

Z12.5 Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor prostaty

Z12.6 Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádor močového mechúra

Z12.8 Špeciálne skríningové vyšetrenie na nádory lokalizované inde

Z12.9 Špeciálne skríningové vyšetrenie na bližšie neurčený nádor

Z13 Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné choroby a poruchy

Z13.0 Špeciálne skríningové vyšetrenie na krvné choroby a choroby krvotvorných orgánov a určité po-
ruchy imunitného systému

Z13.1 Špeciálne skríningové vyšetrenie na diabetes mellitus
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Z13.2 Špeciálne skríningové vyšetrenie na poruchy výživy

Z13.3 Špeciálne skríningové vyšetrenie na duševné poruchy a poruchy správania

Z13.4 Špeciálne skríningové vyšetrenie na určité vývinové poruchy v detstve

Z13.5 Špeciálne skríningové vyšetrenie očných a ušných chorôb

Z13.6 Špeciálne skríningové vyšetrenie srdcovocievnych chorôb

Z13.7 Špeciálne skríningové vyšetrenie na vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie

Z13.8 Špeciálne skríningové vyšetrenie na iné bližšie určené choroby a poruchy

Z13.9 Bližšie neurčené špeciálne skríningové vyšetrenie

Z20 Kontakt alebo ohrozenie infekčnými chorobami

Z20.0 Kontakt alebo ohrozenie črevnými infekčnými chorobami

Z20.1 Kontakt alebo ohrozenie tuberkulózou

Z20.2 Kontakt alebo ohrozenie infekčnými chorobami s prevažne sexuálnym spôsobom prenášania

Z20.3 Kontakt alebo ohrozenie besnotou

Z20.4 Kontakt alebo ohrozenie ružienkou

Z20.5 Kontakt alebo ohrozenie vírusovou hepatitídou

Z20.6 Kontakt alebo ohrozenie vírusom humánnej imunodeficiencie (HIV)

Z20.7 Kontakt alebo ohrozenie pedikulózou (zavšivením), akariózou a iným zamorením

Z20.8 Kontakt alebo ohrozenie inými chytľavými chorobami

Z20.9 Kontakt alebo ohrozenie bližšie neurčenou chytľavou chorobou

Z21 Bezpríznakový stav infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti (HIV)

Z22 Nosič infekčnej choroby

Z22.0 Nosič brušného týfusu

Z22.1 Nosič inej črevnej infekčnej choroby

Z22.2 Nosič záškrtu

Z22.3 Nosič inej bližšie určenej bakteriálnej infekcie

Z22.4 Nosič infekčnej choroby s prevažne sexuálnym spôsobom prenášania

Z22.5 Nosič vírusovej hepatitídy

Z22.6 Nosič humánneho T-lymfotropného vírusu 1. typu (HTLV-1)

Z22.8 Nosič inej infekčnej choroby

Z22.9 Nosič bližšie neurčenej infekčnej choroby

Z23 Potreba imunizácie proti jednotlivým bakteriálnym chorobám

Z23.0 Potreba imunizácie proti cholere

Z23.1 Potreba imunuzácie proti týfusu – paratýfusu

Z23.2 Potreba imunizácie proti tuberkulóze (BCG)

Z23.3 Potreba imunizácie proti moru

Z23.4 Potreba imunizácie proti tularémii

Z23.5 Potreba imunizácie proti tetanu

Z23.6 Potreba imunizácie proti záškrtu

Z23.7 Potreba imunizácie proti divému kašľu

Z23.8 Potreba očkovania proti inej jednotlivej bakteriálnej chorobe

Z24 Potreba imunizácie proti určitým jednotlivým vírusovým chorobám

Z24.0 Potreba imunizácie proti poliomyelitíde

Z24.1 Potreba imunizácie proti vírusovému zápalu mozgu prenášanému článkonožcami

Z24.2 Potreba imunizácie proti besnote
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Z24.3 Potreba imunizácie proti žltej zimnici

Z24.4 Potreba imunizácie proti osýpkam

Z24.5 Potreba imunizácie proti ružienke

Z24.6 Potreba imunizácie proti vírusovej hepatitíde

Z25 Potreba imunizácie proti iným jednotlivým vírusovým chorobám

Z25.0 Potreba imunizácie proti mumpsu

Z25.1 Potreba imunizácie proti chrípke

Z25.8 Potreba štepenia proti inej bližšie určenej jednotlivej vírusovej chorobe

Z26 Potreba imunizácie proti iným jednotlivým infekčným chorobám

Z26.0 Potreba imunizácie proti leišmanióze

Z26.8 Potreba štepenia proti inej bližšie určenej jednotlivej infekčnej chorobe

Z26.9 Potreba štepenia proti bližšie neurčenej infekčnej chorobe

Z27 Potreba imunizácie proti kombináciám infekčných chorôb

Z27.0 Potreba imunizácie proti cholere s týfusom – paratýfusom (cholera + TAB)

Z27.1 Potreba kombinovanej imunizácie proti záškrtu – tetanu – divému kašľu (DTP)

Z27.2 Potreba imunizácie proti záškrtu – tetanu – divému kašľu s týfusom – paratýfusom (DTP + TAB)

Z27.3 Potreba imunizácie proti záškrtu – tetanu – divému kašľu s poliomyelitídou (DTP + polio)

Z27.4 Potreba imunizácie proti osýpkam – zápalu príušníc – ružienke (MMR)

Z27.8 Potreba štepenia proti iným kombináciám infekčných chorôb

Z27.9 Potreba štepenia proti bližšie neurčeným kombináciám infekčných chorôb

Z28 Nevykonaná imunizácia

Z28.0 Nevykonané očkovanie pre kontraindikáciu

Z28.1 Nevykonané očkovanie pre odmietnutie pacienta z náboženských dôvodov a pod tlakom okolia

Z28.2 Nevykonané očkovanie pre odmietnutie pacienta z iných a bližšie neurčených dôvodov

Z28.8 Nevykonané očkovanie pre iné bližšie určené dôvody

Z28.9 Nevykonané očkovanie pre bližšie neurčený dôvod

Z29 Potreba iných preventívnych postupov

Z29.0 Izolácia

Z29.1 Profylaktická imunoterapia

Z29.2 Iná profylaktická chemoterapia

Z29.8 Iné bližšie určené profylaktické postupy

Z29.9 Bližšie neurčené profylaktické postupy

Z30 Usmernenie antikoncepcie

Z30.0 Všeobecná poradenská činnosť a usmernenie antikoncepcie

Z30.1 Zavedenie (vnútromaternicového) antikoncepčného telieska

Z30.2 Sterilizácia

Z30.3 Prerušenie ťarchavosti

Z30.4 Dohľad nad orálnymi kontraceptívami

Z30.5 Dohľad nad (vnútromaternicovým) antikoncepčným telieskom

Z30.8 Iné usmernenie antikoncepcie

Z30.9 Bližšie neurčené usmernenie antikoncepcie

Z31 Vyšetrovanie a liečenie porúch fertility

Z31.0 Tuboplastika alebo vazoplastika po predchádzajúcej sterilizácii

Z31.1 Umelé oplodnenie
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Z31.2 Oplodnenie in vitro (v skúmavke)

Z31.3 Iné asistované metódy oplodnenia

Z31.4 Vyšetrenie a testovanie fertility

Z31.5 Porada u genetika

Z31.6 Všeobecné poradenstvo a inštrukcia v otázke fertility

Z31.8 Iný postup podporujúci fertilitu

Z31.9 Bližšie neurčený postup podporujúci fertilitu

Z32 Vyšetrenie a test na tehotenstvo

Z32.0 Ešte nepotvrdené tehotenstvo

Z32.1 Potvrdené tehotenstvo

Z33 Náhodné tehotenstvo

Z34 Dohľad nad priebehom normálneho tehotenstva

Z34.0 Dohľad nad normálnym prvým tehotenstvom

Z34.8 Dohľad nad iným normálnym tehotenstvom

Z34.9 Dohľad nad bližšie neurčeným normálnym tehotenstvom

Z35 Dohľad nad rizikovým tehotenstvom

Z35.0 Dohľad nad tehotenstvom s anamnézou neplodnosti

Z35.1 Dohľad nad tehotenstvom s potratom v anamnéze

Z35.2 Dohľad nad tehotenstvom s inou patologickou pôrodníckou anamnézou

Z35.3 Dohľad nad tehotenstvom s anamnézou nedostatočnej prenatálnej starostlivosti

Z35.4 Dohľad nad tehotenstvom mnohorodičky

Z35.5 Dohľad nad staršou prvorodičkou

Z35.6 Dohľad nad veľmi mladou prvorodičkou

Z35.7 Dohľad nad rizikovým tehotenstvom v dôsledku sociálnych problémov

Z35.8 Dohľad nad iným rizikovým tehotenstvom

Z35.9 Dohľad nad bližšie neurčeným rizikovým tehotenstvom

Z36 Predpôrodný skríning

Z36.0 Prenatálny skríning chromozómových anomálií

Z36.1 Prenatálny skríning zvýšenej hladiny alfafetoproteínu

Z36.2 Iný prenatálny skríning pomocou amniocentézy

Z36.3 Prenatálny skríning malformácií ultrazvukom a inými fyzikálnymi metódami

Z36.4 Prenatálny skríning spomalenia fetálneho rastu ultrazvukom a inými fyzikálnymi metódami

Z36.5 Prenatálny skríning izoimunizácie

Z36.8 Iný prenatálny skríning

Z36.9 Bližšie neurčený prenatálny skríning

Z37 Výsledok pôrodu

Z37.0 Jedno živonarodené dieťa

Z37.1 Mŕtvonarodené dieťa

Z37.2 Živonarodené dvojčatá

Z37.3 Dvojčatá, jedno živonarodené, jedno mŕtvonarodené

Z37.4 Mŕtvonarodené dvojčatá

Z37.5 Iný viacpočetný pôrod, všetky deti živonarodené

Z37.6 Iný viacpočetný pôrod, niektoré z detí živonarodené

Z37.7 Iný viacpočetný pôrod, všetky deti mŕtvonarodené
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Z37.9 Bližšie neurčený výsledok pôrodu

Z38 Živonarodené deti podľa miesta narodenia

Z38.0 Jediné dieťa narodené v nemocnici

Z38.1 Jediné dieťa narodené mimo nemocnice

Z38.2 Jediné dieťa, bližšie neurčené miesto narodenia

Z38.3 Dvojčatá narodené v nemocnici

Z38.4 Dvojčatá narodené mimo nemocnice

Z38.5 Dvojčatá, neurčené miesto narodenia

Z38.6 Iný viacpočetný pôrod v nemocnici

Z38.7 Iný viacpočetný pôrod mimo nemocnice

Z38.8 Iný viacpočetný pôrod, bližšie neurčené miesto narodenia

Z39 Popôrodná starostlivosť a vyšetrenie

Z39.0 Starostlivosť a vyšetrovanie ihneď po pôrode

Z39.1 Starostlivosť a vyšetrovanie matky počas laktácie

Z39.2 Rutinné sledovanie po pôrode

Z40 Profylaktický chirurgický zákrok

Z40.0 Profylaktický operačný zákrok pri ohrození zhubným nádorom

Z40.8 Iný profylaktický operačný zákrok

Z40.9 Neurčený profylaktický operačný zákrok

Z41 Výkony z iných dôvodov ako zo zdravotnej indikácie

Z41.0 Transplantácia vlasov

Z41.1 Iná plastická operácia pre neprijateľnú kozmetickú chybu

Z41.2 Rutinná a rituálna obriezka

Z41.3 Prepichnutie uší

Z41.8 Iné chirurgické výkony pre iné ako terapeutické dôvody

Z41.9 Bližšie neurčené chirurgické výkony pre iné ako terapeutické dôvody

Z42 Následná starostlivosť na plastickej chirurgii

Z42.0 Následná starostlivosť zahŕňajúca plastickú operáciu hlavy a krku

Z42.1 Následná starostlivosť zahŕňajúca plastickú operáciu prsníka

Z42.2 Následná starostlivosť zahŕňajúca plastickú operáciu iných častí trupu

Z42.3 Následná starostlivosť zahŕňajúca plastickú operáciu hornej končatiny

Z42.4 Následná starostlivosť zahŕňajúca plastickú operáciu dolnej končatiny

Z42.8 Následná starostlivosť zahŕňajúca plastickú operáciu inej časti tela

Z42.9 Následná starostlivosť zahŕňajúca bližšie neurčenú plastickú operáciu

Z43 Ošetrovanie umelých vyústení

Z43.0 Ošetrovanie tracheostómie

Z43.1 Ošetrovanie gastrostómie

Z43.2 Ošetrovanie ileostómie

Z43.3 Ošetrovanie kolostómie

Z43.4 Ošetrovanie iných umelých vyústení tráviacej sústavy

Z43.5 Ošetrovanie cystostómie

Z43.6 Ošetrovanie iných umelých vyústení močovej sústavy

Z43.7 Ošetrovanie umelej pošvy

Z43.8 Ošetrovanie iných umelých vyústení
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Z43.9 Ošetrovanie bližšie neurčených umelých vyústení

Z44 Skúšanie a prispôsobovanie vonkajšej protetickej pomôcky

Z44.0 Skúšanie a prispôsobovanie protézy hornej končatiny (kompletná), (čiastočná)

Z44.1 Skúšanie a prispôsobovanie protézy dolnej končatiny (kompletná), (čiastočná)

Z44.2 Skúšanie a prispôsobovanie očnej protézy

Z44.3 Skúšanie a prispôsobovanie vonkajšej protézy prsníka

Z44.8 Skúšanie a prispôsobovanie iných vonkajších protetických pomôcok

Z44.9 Skúšanie a prispôsobovanie bližšie neurčenej vonkajšej protetickej pomôcky

Z45 Prispôsobovanie a udržiavanie implantovanej pomôcky

Z45.0 Prispôsobovanie a udržiavanie kardiostimulátora

Z45.1 Prispôsobovanie a udržiavanie infúznej pumpy

Z45.2 Prispôsobovanie a udržiavanie cievneho prístupu

Z45.3 Prispôsobovanie a udržiavanie implantovaného počúvacieho prístroja

Z45.8 Prispôsobovanie a udržiavanie iných implantovaných pomôcok

Z45.9 Prispôsobovanie a udržiavanie bližšie neurčenej implantovanej pomôcky

Z46 Skúšanie a prispôsobovanie iných pomôcok

Z46.0 Skúšanie a prispôsobovanie okuliarov a kontaktných šošoviek

Z46.1 Skúšanie a prispôsobovanie počúvacej pomôcky

Z46.2 Skúšanie a prispôsobovanie iných pomôcok týkajúcich sa nervového systémua zmyslových orgánov

Z46.3 Skúšanie a prispôsobovanie zubnej protetickej pomôcky

Z46.4 Skúšanie a prispôsobovanie ortodontickej pomôcky

Z46.5 Skúšanie a prispôsobovanie ileostómie a iných črevných pomôcok

Z46.6 Skúšanie a prispôsobovanie urologických pomôcok

Z46.7 Skúšanie a prispôsobovanie ortopedických pomôcok

Z46.8 Skúšanie a prispôsobovanie iných bližšie určených pomôcok

Z46.9 Skúšanie a prispôsobovanie bližšie neurčenej pomôcky

Z47 Iná následná ortopedická starostlivosť

Z47.0 Následná starostlivosť zahŕňajúca odstránenie kostnej dlahy a inej vnútornej fixačnej pomôcky

Z47.8 Iná bližšie určená následná ortopedická starostlivosť

Z47.9 Bližšie neurčená následná ortopedická starostlivosť

Z48 Iná následná chirurgická starostlivosť

Z48.0 Starostlivosť o obväzy a sutúry

Z48.8 Iná bližšie určená starostlivosť po operácii

Z48.9 Bližšie neurčená následná chirurgická starostlivosť

Z49 Starostlivosť s použitím dialýzy

Z49.0 Starostlivosť počas prípravy na dialýzu

Z49.1 Mimotelová dialýza

Z49.2 Iná dialýza

Z50 Starostlivosť s použitím rehabilitačných výkonov

Z50.0 Rehabilitácia pri srdcových chorobách

Z50.1 Iná fyzikálna liečba

Z50.2 Rehabilitácia pri alkoholizme

Z50.3 Rehabilitácia pri drogovej závislosti

Z50.4 Psychoterapia nezaradená inde
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Z50.5 Liečba reči

Z50.6 Ortopedické cvičenia

Z50.7 Liečba prácou a pracovná (profesná) rehabilitácia nezatriedená inde

Z50.8 Starostlivosť zahŕňajúca iné rehabilitačné procedúry

Z50.9 Starostlivosť zahŕňajúca bližšie neurčené rehabilitačné procedúry

Z51 Iná lekárska starostlivosť

Z51.0 Rádioterapia

Z51.1 Chemoterapia nádoru

Z51.2 Iná chemoterapia

Z51.3 Transfúzia krvi bez udania diagnózy

Z51.4 Prípravná starostlivosť pred následnou liečbou nezatriedená inde

Z51.5 Paliatívna starostlivosť

Z51.6 Desenzibilizácia na alergény

Z51.8 Iná bližšie určená lekárska starostlivosť

Z51.9 Bližšie neurčená lekárska starostlivosť

Z52 Darcovia orgánov a tkanív

Z52.0 Darca krvi

Z52.1 Darca kože

Z52.2 Darca kosti

Z52.3 Darca kostnej drene

Z52.4 Darca obličky

Z52.5 Darca rohovky

Z52.8 Darca iného orgánu a tkaniva

Z52.9 Darca bližšie neurčeného orgánu a tkaniva

Z53 Osoby, ktoré navštívili zdravotnícke služby kvôli určitým neuskutočneným výkonom

Z53.0 Výkon sa neuskutočnil pre kontraindikáciu

Z53.1 Výkon sa neuskutočnil z rozhodnutia pacienta pre náboženské dôvody a nátlak okolia

Z53.2 Výkon sa neuskutočnil z rozhodnutia pacienta pre iné a bližšie neurčené príčiny

Z53.8 Výkon sa neuskutočnil pre iné príčiny

Z53.9 Výkon sa neuskutočnil pre bližšie neurčenú príčinu

Z54 Rekonvalescencia

Z54.0 Rekonvalescencia po operácii

Z54.1 Rekonvalescencia po rádioterapii

Z54.2 Rekonvalescencia po chemoterapii

Z54.3 Rekonvalescencia po psychoterapii

Z54.4 Rekonvalescencia po liečení zlomeniny

Z54.7 Rekonvalescencia po kombinovanom liečení

Z54.8 Rekonvalescencia po inom liečení

Z54.9 Rekonvalescencia po bližšie neurčenom liečení

Z55 Problémy súvisiace so vzdelaním a gramotnosťou

Z55.0 Negramotnosť a nízky stupeň gramotnosti

Z55.1 Nedostupné a nedosiahnuteľné školovanie

Z55.2 Nezvládnutie skúšok

Z55.3 Neprospievanie v škole
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Z55.4 Neprispôsobivosť pri vyučovaní a konflikty s učiteľmi a spolužiakmi

Z55.8 Iné problémy so školovaním a gramotnosťou

Z55.9 Bližšie neurčené problémy so školovaním a s gramotnosťou

Z56 Problémy súvisiace so zamestnaním a nezamestnanosťou

Z56.0 Bližšie neurčená nezamestnanosť

Z56.1 Zmena zamestnania

Z56.2 Hrozba straty zamestnania

Z56.3 Zaťažujúci pracovný režim

Z56.4 Konflikt s predstaveným a spolupracovníkmi

Z56.5 Nevhodná práca

Z56.6 Iné fyzické a duševné preťaženie z práce

Z56.7 Iné a bližšie neurčené problémy súvisiace so zamestnaním

Z57 Rizikové faktory na pracovisku

Z57.0 Profesionálne vystavenie hluku

Z57.1 Profesionálne vystavenie ionizačnému žiareniu

Z57.2 Profesionálne vystavenie prachu

Z57.3 Profesionálne vystavenie iným znečisťujúcim látkam v ovzduší

Z57.4 Profesionálne vystavenie toxickým látkam v poľnohospodárstve

Z57.5 Profesionálne vystavenie toxickým látkam v iných priemyselných odvetviach

Z57.6 Profesionálne vystavenie extrémnej teplote

Z57.7 Profesionálne vystavenie vibráciám

Z57.8 Profesionálne vystavenie iným rizikovým faktorom

Z57.9 Profesionálne vystavenie bližšie neurčenému rizikovému faktoru

Z58 Problémy súvisiace so životným prostredím

Z58.0 Vystavenie hluku

Z58.1 Vystavenie znečistenému ovzdušiu

Z58.2 Vystavenie znečistenej vode

Z58.3 Vystavenie znečistenej pôde

Z58.4 Vystavenie žiareniu

Z58.5 Vystavenie inému znečisteniu

Z58.6 Nedostatočné zásobovanie pitnou vodou

Z58.8 Iné problémy súvisiace so životným prostredím

Z58.9 Bližšie neurčený problém súvisiaci so životným prostredím

Z59 Problémy súvisiace s bývaním a ekonomickými okolnosťami

Z59.0 Bezdomovec

Z59.1 Neprimerané bývanie

Z59.2 Nezhody so susedmi, nájomníkmi a vlastníkom

Z59.3 Problémy súvisiace s bývaním v ubytovacom zariadení

Z59.4 Nedostatok primeranej potravy

Z59.5 Extrémna bieda

Z59.6 Nízky príjem

Z59.7 Nedostatočné sociálne poistenie a sociálna starostlivosť

Z59.8 Iné problémy súvisiace s bývaním a ekonomickou situáciou

Z59.9 Bližšie neurčený problém súvisiaci s bývaním a ekonomickou situáciou
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Z60 Problémy súvisiace so sociálnym prostredím

Z60.0 Problémy s prispôsobením sa zmenám životného cyklu

Z60.1 Atypická rodičovská situácia

Z60.2 Osamelo žijúca osoba

Z60.3 Ťažkosti s kultúrnou asimiláciou

Z60.4 Spoločenské vytvorenie a odvrhnutie

Z60.5 Diskriminácia a perzekúcia

Z60.8 Iné problémy súvisiace so sociálnym prostredím

Z60.9 Bližšie neurčený problém súvisiaci so sociálnym prostredím

Z61 Problémy súvisiace s negatívnymi zážitkami v detstve

Z61.0 Strata objektu lásky v detstve

Z61.1 Strata domova v detstve

Z61.2 Zmena podoby rodinných vzťahov v detstve

Z61.3 Udalosti vedúce k strate sebaúcty v detstve

Z61.4 Problémy súvisiace s údajným sexuálnym zneužitím dieťaťa osobou z okruhu primárnej starost-
livosti

Z61.5 Problémy súvisiace s údajným sexuálnym zneužitím dieťaťa osoboumimo okruhu primárnej sta-
rostlivosti

Z61.6 Problémy súvisiace s údajným fyzickým zneužitím dieťaťa

Z61.7 Zážitok hrôzy v detstve

Z61.8 Iné negatívne zážitky v detstve

Z61.9 Bližšie neurčený negatívny zážitok v detstve

Z62 Iné problémy súvisiace s výchovou

Z62.0 Neprimeraný rodičovský dozor a kontrola

Z62.1 Nadmerná rodičovská ochrana

Z62.2 Ústavná výchova

Z62.3 Nepriateľstvo voči dieťaťu, dieťa ako obetný baránok

Z62.4 Emočné zanedbávanie dieťaťa

Z62.5 Iné problémy súvisiace so zanedbávaním pri výchove

Z62.6 Neprimeraný rodičovský nátlak a iné abnormality výchovy

Z62.8 Iné bližšie určené problémy súvisiace s výchovou

Z62.9 Bližšie neurčený problém súvisiaci s výchovou

Z63 Iné problémy súvisiace so skupinou primárnej starostlivosti vrátane rodinnej situácie

Z63.0 Problémy medzi manželmi alebo partnermi

Z63.1 Problémy s rodičmi a so svokrovcami

Z63.2 Nadmerná rodinná podpora

Z63.3 Neprítomnosť člena rodiny

Z63.4 Zmiznutie a smrť člena rodiny

Z63.5 Rozpadnutie rodiny rozídením a rozvodom

Z63.6 Príbuzný v rodine odkazáný na domácu starostlivosť

Z63.7 Iné zaťažujúce životné udalosti postihujúce rodinu a domácnosť

Z63.8 Iné bližšie určené problémy súvisiace so skupinou primárnej starostlivosti

Z63.9 Bližšie neurčené problémy súvisiace so skupinou primárnej starostlivosti

Z64 Problémy súvisiace s istými psychosociálnymi okolnosťami

Z64.0 Problémy súvisiace s nechceným tehotenstvom
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Z64.1 Problémy súvisiace s multiparitou

Z64.2 Hľadanie a zaznamenávanie fyzikálnych, nutričných a chemických postupov, o ktorých sa vie, že
sú rizikové a škodlivé

Z64.3 Hľadanie a zaznamenávanie behaviorálnych (týkajúcich sa správania) a psychologických postu-
pov, o ktorých sa vie, že sú rizikové a škodlivé

Z64.4 Nesúhlas s poradcami

Z65 Problémy súvisiace s inými psychosociálnymi okolnosťami

Z65.0 Odsúdenie v civilnom a trestnom procese bez uväznenia

Z65.1 Uväznenie a iná izolácia

Z65.2 Problémy súvisiace s prepustením z väzenia

Z65.3 Problémy súvisiace s inými právnymi okolnosťami

Z65.4 Obeť kriminálneho činu a terorizmu

Z65.5 Ohrozenie prírodnou katastrofou, vojnou alebo iným nepriateľstvom

Z65.8 Iné bližšie určené problémy súvisiace s psychosociálnymi okolnosťami

Z65.9 Problém súvisiaci s bližšie neurčenými psychosociálnymi okolnosťami

Z70 Poradenstvo súvisiace so vzťahom k sexualite, sexuálnym správaním a orientáciou

Z70.0 Poradenstvo súvisiace so vzťahom k sexualite

Z70.1 Poradenstvo súvisiace s pacientovým sexuálnym správaním a orientáciou

Z70.2 Poradenstvo súvisiace so sexuálnym správaním a orientáciou tretej osoby

Z70.3 Poradenstvo súvisiace s kombináciou problémov sexuálneho postoja, správania a orientácie

Z70.8 Iné sexuologické poradenstvo

Z70.9 Sexuologické poradenstvo bez bližšieho určenia

Z71 Osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby kvôli inému poradenstvu nezatriedenému inde

Z71.0 Osoba žiadajúca radu na požiadanie tretej osoby

Z71.1 Osoba so strachom z nezistenej choroby

Z71.2 Osoba žiadajúca vysvetlenie laboratórnych nálezov

Z71.3 Poradenstvo a dohľad v otázkach dietetiky

Z71.4 Poradenstvo a dohľad pri abúze alkoholu

Z71.5 Poradenstvo a dohľad pri abúze drog

Z71.6 Poradenstvo pri abúze tabaku

Z71.7 Poradenstvo v súvislosti s vírusom humánnej imunodeficiencie (HIV)

Z71.8 Iné bližšie určené poradenstvo

Z71.9 Bližšie neurčené poradenstvo

Z72 Problémy súvisiace so spôsobom života

Z72.0 Fajčenie

Z72.1 Konzum alkoholu

Z72.2 Užívanie liekov

Z72.3 Nedostatok fyzického pohybu

Z72.4 Nevhodná diéta a stravovacie návyky

Z72.5 Veľmi rizikové sexuálne správanie

Z72.6 Hazardné hry a stávky

Z72.8 Iné problémy súvisiace so životným štýlom

Z72.9 Bližšie neurčené problémy súvisiace so spôsobom života
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Z73 Problémy súvisiace s ťažkosťami so zvládnutím života

Z73.0 Úplné vyčerpanie (burn-out)

Z73.1 Akcentácia osobnostných čŕt

Z73.2 Nedostatok relaxácie a voľného času

Z73.3 Inde nezatriedený stres

Z73.4 Nedostatočná sociálna skúsenosť nezatriedená inde

Z73.5 Konflikt sociálnej roly nezatriedený inde

Z73.6 Obmedzenie aktivít zavinené neschopnosťou

Z73.8 Iné problémy súvisiace s ťažkosťami pri zvládnutí životných situácií

Z73.9 Problémy súvisiace s bližšie neurčenými ťažkosťami pri zvládnutí životných situácií

Z74 Problémy súvisiace so závislosťou od opatrovateľa

Z74.0 Znížená pohyblivosť

Z74.1 Potreba pomoci inou osobou

Z74.2 Potreba pomoci doma, pričom nikto v domácnosti nie je schopný poskytnúť starostlivosť

Z74.3 Potreba stáleho dohľadu

Z74.8 Iné problémy súvisiace so závislosťou od opatrovateľa

Z74.9 Bližšie neurčený problém súvisiaci so závislosťou od opatrovateľa

Z75 Problémy súvisiace so zdravotníckymi zariadeniami a inou zdravotnou starostlivosťou

Z75.0 Lekárske služby doma nedostupné

Z75.1 Osoba očakávajúca prijatie do príslušného zariadenia inde

Z75.2 Iný čakací termín na vyšetrenie a liečbu

Z75.3 Zdravotnícke služby nie sú k dispozícii

Z75.4 Neprístupnosť iných pomocných služieb

Z75.5 Dovolenková starostlivosť

Z75.8 Iné problémy súvisiace so zdravotníckymi zariadeniami a inou zdravotnou starostlivosťou

Z75.9 Bližšie neurčený problém súvisiaci so zdravotníckymi zariadeniami a inou zdravotnou starostli-
vosťou

Z76 Osoby, ktoré navštívili zdravotnícke zariadenia v súvislosti s inými okolnosťami

Z76.0 Vydanie opakovaného receptu

Z76.1 Lekársky dohľad a starostlivosť o najdúcha

Z76.2 Lekársky dohľad a starostlivosť o iné zdravé dojča a dieťa

Z76.3 Zdravá osoba sprevádzajúca chorého

Z76.4 Iný obyvateľ opatrovacieho ústavu

Z76.5 Simulant (vedomá simulácia)

Z76.8 Osoby, ktoré vyhľadali zdravotnícke služby pri iných bližšie určených okolnostiach

Z76.9 Vyhľadanie zdravotníckych služieb pri bližšej neurčenej okolnosti

Z80 Zhubný nádor v rodinnej anamnéze

Z80.0 Zhubný nádor tráviacich orgánov v rodinnej anamnéze

Z80.1 Zhubný nádor priedušnice, priedušiek a pľúc v rodinnej anamnéze

Z80.2 Zhubný nádor iných dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov v rodinnej anamnéze

Z80.3 Zhubný nádor prsníka v rodinnej anamnéze

Z80.4 Zhubný nádor pohlavných orgánov v rodinnej anamnéze

Z80.5 Zhubný nádor močových ciest v rodinnej anamnéze

Z80.6 Leukémia v rodinnej anamnéze

Z80.7 Zhubné nádory miazgového, krvotvorného a príbuzného tkaniva v rodinnej anamnéze
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Z80.8 Zhubný nádor iných orgánov alebo sústav v rodinnej anamnéze

Z80.9 Bližšie neurčený zhubný nádor v rodinnej anamnéze

Z81 Duševné choroby a poruchy správania v rodinnej anamnéze

Z81.0 Mentálna retardácia v rodinnej anamnéze

Z81.1 Abúzus alkoholu v rodinnej anamnéze

Z81.2 Abúzus nikotínu v rodinnej anamnéze

Z81.3 Abúzus iných psychoaktívnych látok v rodinnej anamnéze

Z81.4 Abúzus iných látok v rodinnej anamnéze

Z81.8 Iné duševné poruchy a poruchy správania v rodinnej anamnéze

Z82 Rodinná anamnéza určitých foriem invalidity a zdĺhavých invalidizujúcich chorôb

Z82.0 Epilepsia a iné choroby nervového systému v rodinnej anamnéze

Z82.1 Slepota a slabozrakosť v rodinnej anamnéze

Z82.2 Hluchota a nedočujnosť v rodinnej anamnéze

Z82.3 Porážka v rodinnej anamnéze

Z82.4 Ischemická choroba srdca a iné choroby cirkulácie v rodinnej anamnéze

Z82.5 Astma a iné zdĺhavé choroby dolných dýchacích ciest v rodinnej anamnéze

Z82.6 Artritída a iné choroby svalov a kostí a spojivového tkaniva v rodinnej anamnéze

Z82.7 Vrodené chyby, deformácie a chromozómové aberácie v rodinnej anamnéze

Z82.8 Iné formy invalidity a zdĺhavých invalidizujúcich chorôb v rodinnej anamnéze

Z83 Rodinná anamnéza iných špecifikovaných chorôb

Z83.0 Ochorenie vírusom humánnej imunodeficiencie (HIV) v rodinnej anamnéze

Z83.1 Iné infekčné alebo parazitárne choroby v rodinnej anamnéze

Z83.2 Choroby krvi a krvotvorných orgánov a určité poruchy imunitného mechanizmu v rodinnej
anamnéze

Z83.3 Diabetes mellitus v rodinnej anamnéze

Z83.4 Iné endokrinné, nutričné a metabolické choroby v rodinnej anamnéze

Z83.5 Choroby očí a uší v rodinnej anamnéze

Z83.6 Choroby dýchacích orgánov v rodinnej anamnéze

Z83.7 Choroby tráviacej sústavy v rodinnej anamnéze

Z84 Rodinná anamnéza iných chorôb

Z84.0 Choroby kože a podkožného tkaniva v rodinnej anamnéze

Z84.1 Choroby obličiek a močovodu v rodinnej anamnéze

Z84.2 Iné choroby močových a pohlavných orgánov v rodinnej anamnéze

Z84.3 Pokrvnosť v rodinnej anamnéze

Z84.8 Iné bližšie určené choroby v rodinnej anamnéze

Z85 Osobná anamnéza zhubného nádoru

Z85.0 Zhubný nádor tráviacich orgánov v osobnej anamnéze

Z85.1 Zhubný nádor priedušnice, priedušiek a pľúc v osobnej anamnéze

Z85.2 Zhubný nádor iných dýchacích a vnútrohrudníkových orgánov v osobnej anamnéze

Z85.3 Zhubný nádor prsníka v osobnej anamnéze

Z85.4 Zhubný nádor pohlavných orgánov v osobnej anamnéze

Z85.5 Zhubný nádor močových ciest v osobnej anamnéze

Z85.6 Leukémia v osobnej anamnéze

Z85.7 Iné zhubné nádory miazgového, krvotvorného a príbuzného tkaniva v osobnej anamnéze

Z85.8 Zhubné nádory iných orgánov a sústav v osobnej anamnéze
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Z85.9 Bližšie neurčený zhubný nádor v osobnej anamnéze

Z86 Osobná anamnéza daktorých druhých chorôb

Z86.0 Iné nádory v osobnej anamnéze

Z86.1 Infekčné a parazitárne choroby v osobnej anamnéze

Z86.2 Choroby krvi a krvotvorných orgánov aurčité poruchy imunitnéhomechanizmuv osobnej anamnéze

Z86.3 Endokrinné, nutričné a metabolické choroby v osobnej anamnéze

Z86.4 Abúzus psychoaktívnych látok v osobnej anamnéze

Z86.5 Iné psychické poruchy a poruchy správania v osobnej anamnéze

Z86.6 Choroby nervového systému a zmyslových orgánov v osobnej anamnéze

Z86.7 Choroby obehovej sústavy v osobnej anamnéze

Z87 Osobná anamnéza iných chorôb a stavov

Z87.0 Choroby dýchacích orgánov v osobnej anamnéze

Z87.1 Choroby tráviacich orgánov v osobnej anamnéze

Z87.2 Choroby kože a podkožného tkaniva v osobnej anamnéze

Z87.3 Choroby svalov, kostí a spojivového tkaniva v osobnej anamnéze

Z87.4 Choroby močových a pohlavných orgánov v osobnej anamnéze

Z87.5 Komplikácie ťarchavosti, pôrodu a popôrodia v osobnej anamnéze

Z87.6 Určité patologické stavy perinatálnej periódy v osobnej anamnéze

Z87.7 Vrodené chyby, deformácie a chromozómové aberácie v osobnej anamnéze

Z87.8 Iné bližšie určené choroby v osobnej anamnéze

Z88 Osobná anamnéza alergie na liečivá, lieky a biologické látky

Z88.0 Alergia na penicilín v osobnej anamnéze

Z88.1 Alergia na iné antibiotiká v osobnej anamnéze

Z88.2 Alergia na sulfonamidy v osobnej anamnéze

Z88.3 Alergia na iné prostriedky proti infekciám v osobnej anamnéze

Z88.4 Alergia na anestetiká v osobnej anamnéze

Z88.5 Alergia na opiáty v osobnej anamnéze

Z88.6 Alergia na analgetiká v osobnej anamnéze

Z88.7 Alergia na sérum a vakcínu v osobnej anamnéze

Z88.8 Alergia na iné lieky a biologické látky v osobnej anamnéze

Z88.9 Alergia na bližšie neurčené lieky a biologické látky v osobnej anamnéze

Z89 Získané chýbanie končatiny

Z89.0 Získané chýbanie prsta (prstov) vrátane palca na jednej strane

Z89.1 Získané chýbanie ruky a zápästia

Z89.2 Získané chýbanie hornej končatiny nad zápästím

Z89.3 Získané chýbanie oboch horných končatín (v akejkoľvek úrovni)

Z89.4 Získané chýbanie nohy a členka

Z89.5 Získané chýbanie dolnej končatiny od kolena alebo pod kolenom

Z89.6 Získané chýbanie dolnej končatiny nad kolenom

Z89.7 Získané chýbanie oboch dolných končatín (v akejkoľvek úrovni okrem chýbania samotných palcov)

Z89.8 Získané chýbanie horných a dolných končatín (v akejkoľvek úrovni)

Z89.9 Bližšie neurčené získané chýbanie končatiny

Z90 Získané chýbanie orgánov nezatriedené inde

Z90.0 Získané chýbanie časti hlavy a krku
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Z90.1 Získané chýbanie prsníka (prsníkov)

Z90.2 Získané chýbanie pľúc (časti)

Z90.3 Získané chýbanie časti žalúdka

Z90.4 Získané chýbanie iných častí tráviacej rúry

Z90.5 Získané chýbanie obličky

Z90.6 Získané chýbanie iných orgánov močovej sústavy

Z90.7 Získané chýbanie pohlavného orgánu (pohlavných orgánov)

Z90.8 Získané chýbanie iných orgánov

Z91 Rizikové faktory v osobnej anamnéze nezatriedené inde

Z91.0 Alergia na iné látky ako lieky a biologické substancie v osobnej anamnéze

Z91.1 Nespolupráca s lekárskym ošetrením a režimom v osobnej anamnéze

Z91.2 Nedostatočná osobná hygiena v osobnej anamnéze

Z91.3 Nezdravý cyklus spánku a bdenia v osobnej anamnéze

Z91.4 Psychická trauma v osobnej anamnéze nezatriedená inde

Z91.5 Sebapoškodenie v osobnej anamnéze

Z91.6 Iná fyzická trauma v osobnej anamnéze

Z91.8 Iné bližšie určené rizikové faktory nezatriedené inde

Z92 Predchádzajúce liečenie v osobnej anamnéze

Z92.0 Antikoncepcia v osobnej anamnéze

Z92.1 Dlhodobé užívanie antikoagulancií v osobnej anamnéze

Z92.2 Dlhodobé užívanie iných liekov v osobnej anamnéze

Z92.3 Ožarovanie v osobnej anamnéze

Z92.4 Veľký chirurgický zákrok v osobnej anamnéze nezatriedený inde

Z92.5 Rehabilitačné zásahy v osobnej anamnéze

Z92.8 Iné liečenie v osobnej anamnéze

Z92.9 Bližšie neurčené liečenie v osobnej anamnéze

Z93 Stav po umelom vyústení

Z93.0 Tracheostómia

Z93.1 Gastrostómia

Z93.2 Ilestómia

Z93.3 Kolostómia

Z93.4 Iné umelé vyústenia gastrointestinálnej sústavy

Z93.5 Cystostómia

Z93.6 Iné umelé vyústenia močovej sústavy

Z93.8 Iné umelé vyústenie

Z93.9 Bližšie neurčené umelé vyústenie

Z94 Stav po transplantácii orgánu a tkaniva

Z94.0 Stav po transplantácii obličky

Z94.1 Stav po transplantácii srdca

Z94.2 Stav po transplantácii pľúc

Z94.3 Stav po transplantácii srdca a pľúc

Z94.4 Stav po transplantácii pečene

Z94.5 Stav po transplantácii kože

Z94.6 Stav po transplantácii kosti
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Z94.7 Stav po transplantácii rohovky

Z94.8 Stav po transplantácii iného orgánu a tkaniva

Z94.9 Bližšie nešpecifikovaný stav po transplantácii orgánu a tkaniva

Z95 Prítomnosť srdcových a cievnych implantátov a štepov

Z95.0 Implantovaný kardiostimulátor

Z95.1 Prítomnosť aortokoronárneho obchádzkového štepu

Z95.2 Prítomnosť prostetickej srdcovej chlopne

Z95.3 Prítomnosť xenogénnej srdcovej chlopne

Z95.4 Prítomnosť inej náhradnej srdcovej chlopne

Z95.5 Prítomnosť koronárneho angioplastického implantátu a štepu

Z95.8 Prítomnosť iných srdcových a cievnych implantátov a štepov

Z95.9 Prítomnosť bližšie neurčeného srdcového a cievneho implantátu a štepu

Z96 Prítomnosť iných funkčných implantátov

Z96.0 Prítomnosť močovopohlavných implantátov

Z96.1 Prítomnosť vnútroočnej šošovky

Z96.2 Prítomnosť ušného a audiologického implantátu

Z96.3 Prítomnosť umelého hrtana

Z96.4 Prítomnosť endokrinného implantátu

Z96.5 Prítomnosť zubných a sánkových implantátov

Z96.6 Prítomnosť ortopedických kĺbových implantátov

Z96.7 Prítomnosť iného kostného a šľachového implantátu

Z96.8 Prítomnosť iných bližšie určených funkčných implantátov

Z96.9 Prítomnosť bližšie neurčených funkčných implantátov

Z97 Prítomnosť iných technických pomôcok

Z97.0 Prítomnosť očnej protézy

Z97.1 Prítomnosť umelej končatiny (úplnej), (čiastočnej)

Z97.2 Prítomnosť zubnej protézy (úplnej), (čiastočnej)

Z97.3 Prítomnosť okuliarov a kontaktných šošoviek

Z97.4 Prítomnosť vonkajšej načúvacej pomôcky

Z97.5 Prítomnosť vnútromaternicového antikoncepčného maternicového telieska

Z97.8 Prítomnosť iných bližšie určených pomôcok

Z98 Iné pooperačné stavy

Z98.0 Črevná obchádzka a anastomóza

Z98.1 Artrodéza

Z98.2 Prítomnosť pomôcky na drenáž mozgovomiechového moku (skrat CSF)

Z98.8 Iné bližšie určené pooperačné stavy

Z99 Závislosť od prístrojov a technických pomôcok nezatriedená inde

Z99.0 Závislosť od aspirátora

Z99.1 Závislosť od respirátora

Z99.2 Závislosť od obličkovej dialýzy

Z99.3 Závislosť od kolieskového kresla

Z99.8 Závislosť od iných pomocných prístrojov a technických pomôcok

Z99.9 Závislosť od bližšie neurčeného prístroja a technickej pomôcky
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Príloha č. 2
k zákonu č. 576/2004 Z. z.

ZOZNAM

osobných údajov, účel ich spracúvania,
podmienky ich získavania a okruh dotknutých osôb

A. Štatistické zisťovania

1. Názov zisťovania: Záznam o prijatí do ústavnej starostlivosti
a) Zoznam osobných údajov
Rodné číslo, kód obce trvalého bydliska v Slovenskej republike, kód zamestnania, kódy diagnóz podľa
MKCH-10 (odporučenie na prijatie, prijatie pacienta, základné ochorenie, pre ktoré bol pacient hospitalizova-
ný, hlavná choroba, ktorá najviac ohrozuje zdravie alebo život chorého, základná príčina smrti), v tomto roku
prijatý do ústavnej starostlivosti v ktoromkoľvek zariadení ústavnej starostlivosti po prvýkrát alebo opakovane,
druh vykonanej liečby, spôsob ukončenia, dátumy prijatia a ukončenia, kód zdravotnej poisťovne, dátum, ho-
dina a minúta prijatia a ukončenia hospitalizácie. V prípade ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej
osoby v súvislosti s pôrodom, sa neuvádzajú jej identifikačné údaje.

b) Účel ich spracúvania
Účelom štatistického zisťovania a spracúvania je získať informácie na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľ-
stva. Spracované údaje sú podkladom namedzinárodné porovnanie a využíva ich Svetová zdravotnícka organi-
zácia, OECD a Eurostat v agregovanom tvare.

c) Podmienky ich získavania
Vymedzenie spravodajských jednotiek: zdravotnícke zariadenia ústavnej starostlivosti (každé posteľové od-
delenie).
Periodicita: mesačne (do 20. kalendárneho dňa po sledovanom období).
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Získavanie osobných údajov: v elektronickej forme.

d) Okruh dotknutých osôb
Prijatí do ústavnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach ústavnej starostlivosti.

2. Názov zisťovania: Správa o rodičke
a) Zoznam osobných údajov
Informácie týkajúce sa rodičky (rodné číslo, kód okresu trvalého a prechodného bydliska v Slovenskej republi-
ke, rodinný stav, vzdelanie), informácie týkajúce sa jej predchádzajúcich tehotenstiev (počet pôrodov – vaginál-
nych, SC, predčasných, detí – živo narodených, mŕtvo narodených, žijúcich, detí zomretých od 0 – 6 ukonče-
ných dní, detí zomretých od 7 – 27 ukončených dní, potratov – spontánnych, UPT, GEU), informácie týkajúce sa
tehotenstva [fajčenie, alkohol, abúzus drogy, prenatálna starostlivosť (začiatok – týždeň, počet kontrol), ultra-
zvukové vyšetrenia (počet, týždeň – prvé, posledné), ultrazvukové vyšetrenia (pre malformácie, zistené viacplo-
dové tehotenstvo), antenatálne steroidy, výsledky vyšetrení (CVS, AFP, amniocentéza, cordocentéza, CTG, prie-
toky), predpokladaný dátum pôrodu spoľahlivo podľa PM, podľa UZV, diabetes, výskyt vybraných komplikácií
v tehotenstve, dokončený týždeň tehotenstva], informácie týkajúce sa pôrodu [začiatok pôrodu, výskyt vybra-
ných príznakov rizika (patologický nález), plodová voda (odtok > 12 h pred pôrodom, množstvo plodovej vody),
výskyt intraamniálnej infekcie, CTG, transfúzia krvi, spôsob pôrodu (indikácia na SC – diagnózy podľa
MKCH-10), výskyt vybraných komplikácií počas pôrodu a po pôrode (analgézia, anestézia, pôrod viedol, prítom-
nosť otca pri pôrode, dátumpôrodu, prepustenie, dátumprepustenia)], informácie týkajúce sa narodeného dieťa-
ťa (vitalita, pohlavie), pôrodné údaje (pôrodná hmotnosť a dĺžka, apgar skóre v 1. a 5.minúte, pH). V prípade ženy,
ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, sa neuvádzajú jej identifikačné údaje.

b) Účel ich spracúvania
Účelom štatistického zisťovania a spracúvania je získať informácie o zdravotnom stave rodičky a o poskytnutí
zdravotnej starostlivosti žene počas tehotenstva, ako aj počas pôrodu. Spracované údaje sa využijú na hodnote-
nie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu,
OECD a Eurostat v agregovanom tvare.

c) Podmienky ich získavania
Vymedzenie spravodajských jednotiek: zdravotnícke zariadenia ústavnej starostlivosti – gynekologicko-pô-
rodnícke oddelenia.
Periodicita: mesačne (do 10. kalendárneho dňa druhého nasledujúceho mesiaca po narodení dieťaťa).
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Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.

d) Okruh dotknutých osôb
Ženy, ktoré rodili v ústavnom zdravotníckom zariadení alebo boli ošetrené v ústavnom zdravotníckom zariadení
následne po pôrode mimo ústavného zdravotníckeho zariadenia.

3. Názov zisťovania: Správa o novorodencovi
a) Zoznam osobných údajov
Informácie týkajúce sa rodičky (rodné číslo, kód okresu trvalého a prechodného bydliska v Slovenskej republi-
ke), informácie týkajúce sa dieťaťa (rodné číslo, ohrozená skupina), informácie týkajúce sa dieťaťa na pôrodnej
sále (antenatálne steroidy, Clifford, spôsob pôrodu, trofika, dátum a čas narodenia, pôrodná hmotnosť, dĺžka
a gestačný vek, vitalita, pohlavie, apgar skóre v 1. a 5. minúte, pH, BE, vyšetrená krv, vybraná liečba na sále),
informácie týkajúce sa dieťaťa na oddelení (dátum a čas prijatia, na úsek/počet dní, SNAP II a NBRS skóre, pre-
vencia, ošetrované s matkou, výskyt vybraných chorôb a komplikácií, liečba, skríning), informácie týkajúce sa
prepustenia, prekladu, úmrtia dieťaťa (dátum a čas, hmotnosť, obvod hlavy, výživa, dôvod ukončenia SON, od-
poručené sledovať, prevoz, skóre, realizácia prevozu, diagnózy pri prepustení, preklade, úmrtí – diagnózy podľa
zoznamu vybraných alebo účelovo pozmenených diagnóz a diagnóz s rozšírením kódu MKCH-10 o piaty znak,
ak sa nevyskytujú, potom len podľa MKCH-10), informácie týkajúce sa úmrtia dieťaťa (pitva, patologicko-
-anatomické diagnózy podľaMKCH-10, etiológia exitu perinatologická, etiológia exitu neonatologická). V prípa-
de ženy, ktorá písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, sa neuvádzajú jej identifikačné
údaje.

b) Účel ich spracúvania
Účelom štatistického zisťovania a spracúvania je získať informácie o zdravotnom stave novorodenca a o poskyt-
nutí zdravotnej starostlivosti do 28. dňa veku alebo pri kontinuálnej hospitalizácii až do troch mesiacov veku
dieťaťa. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porov-
nanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu, OECD a Eurostat v agregovanom tvare.

c) Podmienky ich získavania
Vymedzenie spravodajských jednotiek: zdravotnícke zariadenia ústavnej starostlivosti – neonatologické
pracoviská.
Periodicita: mesačne (do 10. kalendárneho dňa druhého nasledujúceho mesiaca po narodení dieťaťa).
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.

d) Okruh dotknutých osôb
Rodičky a ich živo narodené deti, narodené v ústavnom zdravotníckom zariadení alebo narodené mimo ústav-
ného zdravotníckeho zariadenia a následne hospitalizované na novorodeneckom pracovisku, mŕtvo narodené
deti s pôrodnou hmotnosťou vyššou ako 1 000 gramov.

4. Názov zisťovania: Hlásenie vrodenej chyby
a) Zoznam osobných údajov
Rodné číslo dieťaťa s vrodenou chybou, pohlavie, informácie týkajúce sa tehotenstva (týždeň tehotenstva, počet
plodov v tehotenstve, uskutočnené prenatálne vyšetrenie, vrodená chyba plodu zistená prenatálne, vrodená
chyba plodu zistená prenatálne v týždni tehotenstva, prerušenie tehotenstva z dôvodu prenatálne zistenej vro-
denej chyby plodu, dátum prerušenia tehotenstva), informácie o dieťati (pôrodná hmotnosť, pôrodná dĺžka,
stav dieťaťa, záchytnosť vrodenej chyby), informácie o matke (rodné číslo, rodinný stav, ekonomická aktivita,
predchádzajúce tehotenstvá, kód okresu trvalého bydliska v Slovenskej republike), informácie o otcovi (rok na-
rodenia, ekonomická aktivita), informácie týkajúce sa vrodenej chyby (diagnózy vrodených chýb dieťaťa podľa
MKCH – 10, kombinovaná vrodená chyba, výskyt vrodenej chyby v príbuzenstve dieťaťa). V prípade ženy, ktorá
písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom, sa neuvádzajú jej identifikačné údaje.

b) Účel ich spracúvania
Účelom štatistického zisťovania a spracúvania je získať informácie o výskyte vrodených chýb u živo narode-
ných, mŕtvo narodených detí a o počte vykonaných umelých prerušení tehotenstva z dôvodu prenatálne ziste-
nej vrodenej chyby plodu. Spracované údaje sa využijú na vykonanie etiologickej analýzy vrodených chýb, na
hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a namedzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizá-
ciu, OECD a Eurostat v agregovanom tvare.

c) Podmienky ich získavania
Vymedzenie spravodajských jednotiek: zdravotnícke zariadenia ústavnej starostlivosti – novorodenecké od-
delenia, gynekologické oddelenia, gynekologicko-pôrodnícke oddelenia.
Periodicita: mesačne (do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období).
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.
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d) Okruh dotknutých osôb
Živo narodené a mŕtvo narodené deti s vrodenou chybou, ženy, ktorým sa narodili deti s vrodenou chybou
a ženy, ktorým bolo vykonané UPT z dôvodu prenatálne zistenej vrodenej chyby plodu.

5. Názov zisťovania: Žiadosť o umelé prerušenie tehotenstva a hlásenie potratu
a) Zoznam osobných údajov
Rodné číslo ženy, kód obce trvalého bydliska v Slovenskej republike, rodinný stav, vzdelanie, ekonomická akti-
vita, pracovisko, údaje o doterajšom počte pôrodov, spontánnych potratov a UPT, o počte živo narodených detí
pred terajším potratom, vnútromaternicová antikoncepcia, údaje o terajšom druhu potratu vrátane indikácie
(diagnóza podľa MKCH-10), ktorá je zdravotným dôvodom na vykonanie UPT, dátum potratu, vek plodu, u plo-
du nad 16 týždňov – hmotnosť, stanovenie poplatku za UPT.

b) Účel ich spracúvania
Účelom štatistického zisťovania a spracúvania je získať informácie o spontánnych potratoch, o umelom preru-
šení tehotenstva (UPT) vrátane umelého prerušenia tehotenstva zo zdravotných dôvodov a ostatných potratoch.
Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva, na demografickú štatistiku a na
medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu, OECD a Eurostat v agregovanom tvare.

c) Podmienky ich získavania
Vymedzenie spravodajských jednotiek: zdravotnícke zariadenia – gynekologické oddelenia, gynekologic-
ko-pôrodnícke oddelenia.
Periodicita: mesačne (do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období).
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.

d) Okruh dotknutých osôb
Ženy, ktoré spontánne potratili alebo ktorým bolo vykonané UPT vrátane UPT zo zdravotných dôvodov.

6. Názov zisťovania: Hlásenie pohlavnej choroby
a) Zoznam osobných údajov
Rodné číslo, kód okresu trvalého a prechodného bydliska v Slovenskej republike, rodinný stav, pracovný stav,
skupina pacienta, informácie týkajúce sa ochorenia na pohlavnú chorobu (dátum prijatia na liečbu, ochorenie,
druh liečby, zdroj nákazy, gravidita, mesiac gravidity, diagnózy podľa MKCH–10, potvrdenie diagnózy).

b) Účel ich spracúvania
Účelom štatistického zisťovania a spracúvania je získať informácie o populácii s ochorením na pohlavné choro-
by prenosné sexuálnym stykom. Spracované údaje sa využijú na mapovanie epidemiologickej situácie a sú
predpokladom na prijímanie epidemiologických opatrení, ako aj na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva
a namedzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu, OECD a Eurostat v agregovanom tvare.

c) Podmienky ich získavania
Vymedzenie spravodajských jednotiek: zdravotnícke zariadenia – dermatovenerologické oddelenia a ambu-
lancie.
Periodicita: mesačne (do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období).
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.

d) Okruh dotknutých osôb
Osoby s ochorením na pohlavné choroby prenosné sexuálnym stykom.

7. Názov zisťovania: Hlásenie choroby z povolania alebo ohrozenia chorobou z povolania
a) Zoznam osobných údajov
Typ choroby, špecifikácia choroby, rodné číslo, kód okresu trvalého bydliska v Slovenskej republike, organizá-
cia, kde choroba z povolania vznikla (kód obce, IČO), zamestnanie poškodeného, ekonomická aktivita zamest-
návateľa, položka zo zoznamu chorôb z povolania, diagnóza podľa MKCH-10, závažnosť choroby z povolania pri
jej priznaní, závažnosť choroby, dátum prvého zistenia, dátum priznania, expozícia – príčinný faktor, expozícia
– produkt podľa použitia, schopnosť doterajšieho výkonu práce.

b) Účel ich spracúvania
Účelom štatistického zisťovania a spracúvania je získať informácie o pracovných podmienkach a pracovnom
prostredí s cieľom poskytnúť prehľad o novopriznaných chorobách z povolania alebo ohrozeniach chorobou
z povolania. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a namedzinárodné po-
rovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu, OECD a Eurostat v agregovanom tvare.

c) Podmienky ich získavania a poskytovania
Vymedzenie spravodajských jednotiek: zdravotnícke zariadenia – kliniky/oddelenia pracovného lekárstva
a toxikológie.
Periodicita: mesačne (do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období).
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Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.

d) Okruh dotknutých osôb
Osoby, ktorým bola novopriznaná choroba z povolania alebo ohrozenie chorobou z povolania.

8. Názov zisťovania: Štatistický lístok pacienta prijatého do ústavnej starostlivosti v psychiatrickom
zariadení

a) Zoznam osobných údajov
Rodné číslo, kód okresu trvalého a prechodného bydliska v Slovenskej republike, občianstvo, rodinný stav,
charakter kontaktu (dátum prijatia, prijatie pacienta – s jeho súhlasom/bez jeho súhlasu, vôbec prvé, prvé
v sledovanom roku, opakované v sledovanom roku, prijatý z predchádzajúceho obdobia, kontakt s týmto zaria-
dením, čas od predchádzajúcej hospitalizácie), sociálno-ekonomické informácie (spôsob života – s kým, spôsob
života – kde, najvyššia úroveň ukončeného vzdelania, pracovný stav), informácie týkajúce sa liečby (kód hlavnej
psychiatrickej diagnózy, diagnózy vedúcej bezprostredne k prijatiu, inej nepsychiatrickej diagnózy súvisiacej
s duševnou poruchou podľa MKCH-10), druh psychiatrickej liečby (psychofarmaká, iná liečba/lieky, psychote-
rapia, psychosociálna rehabilitácia)), informácie týkajúce sa prepustenia/prekladu/úmrtia, starostlivosť (psy-
chiatrická) po prepustení/preklade, prepustenie pacienta do konca sledovaného roka, dátum prepuste-
nia/prekladu/úmrtia.

b) Účel ich spracúvania a poskytovania
Účelom štatistického zisťovania a spracúvania je získať informácie o populácii hospitalizovanej v psychiatric-
kých zdravotníckych zariadeniach a o požiadavkách na ďalšiu starostlivosť. Spracované údaje sa využijú na
hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a namedzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizá-
ciu, OECD a Eurostat v agregovanom tvare.

c) Podmienky ich získavania
Vymedzenie spravodajských jednotiek: zdravotnícke zariadenia ústavnej starostlivosti – posteľové psychiat-
rické, gerontopsychiatrické, pedopsychiatrické oddelenia, oddelenia pre liečbu drogových závislostí a toxiko-
mánie.
Periodicita: mesačne (do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období).
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.

d) Okruh dotknutých osôb
Prijatí do ústavnej starostlivosti v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach ústavnej starostlivosti.

9. Názov zisťovania: Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia
a) Zoznam osobných údajov
Rodné číslo, kód okresu trvalého a prechodného bydliska v Slovenskej republike, občianstvo, rodinný stav, naj-
vyššia úroveň ukončeného vzdelania, pracovný stav, informácie týkajúce sa úmyselného sebapoškodenia
(druh úmyselného sebapoškodenia, vykonanie činu – dátum vykonania činu, deň v týždni, hodina, spôsob vy-
konania činu – kódy diagnóz podľa MKCH–10, kód psychiatrickej diagnózy podľa MKCH-10, motív činu, opako-
vaný pokus, demonštratívny pokus, prítomnosť alkoholu alebo návykovej látky – psychotropnej látky, labora-
tórne potvrdenie, psychiatrická liečba pred terajším samovražedným pokusom v anamnéze pacienta, vykonaná
pitva v prípade samovraždy).

b) Účel ich spracúvania
Účelom štatistického zisťovania a spracúvania je získať informácie na rozbor príčin a okolností úmyselného se-
bapoškodenia (samovraždy alebo samovražedného pokusu). Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdra-
votného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú zdravotnícku organizáciu, OECD a Eu-
rostat v agregovanom tvare.

c) Podmienky ich získavania
Vymedzenie spravodajských jednotiek: zdravotnícke zariadenia – v prípade samovražedného pokusu psy-
chiatrické, gerontopsychiatrické, pedopsychiatrické oddelenia a ambulancie a v prípade samovraždy klini-
ky/oddelenia súdneho lekárstva.
Periodicita: mesačne (do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období).
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.

d) Okruh dotknutých osôb
Osoby, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v psychiatrických zdravotníckych zariadeniach po
samovražednom pokuse a telo osoby po vykonanej dokonanej samovražde po súdnolekárskej alebo súdnej pit-
ve.
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10. Názov zisťovania: Hlásenie o ukončenej kúpeľnej liečbe
a) Zoznam osobných údajov
Rodné číslo, kód okresu trvalého bydliska v Slovenskej republike/prechodného bydliska v Slovenskej republi-
ke, kód krajiny, pracovný stav, poisťovňa/platca, druh starostlivosti, dĺžka pobytu, indikačná skupina pre kú-
peľnú starostlivosť, kód diagnózy podľa MKCH-10, výsledok liečenia, dátum ukončenia kúpeľnej liečby.

b) Účel ich spracúvania
Účelom štatistického zisťovania a spracúvania je získať informácie o ukončenej kúpeľnej liečbe v prírodných
liečebných kúpeľoch. Spracované údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva.

c) Podmienky ich získavania
Vymedzenie spravodajských jednotiek: prírodné liečebné kúpele
Periodicita: mesačne (do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období).
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.

d) Okruh dotknutých osôb
Osoby, ktorým bola poskytnutá kúpeľná starostlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch.

11. Názov zisťovania: Hlásenie liečby užívateľa drog
a) Zoznam osobných údajov
Rodné číslo (kód klienta), vek klienta, pohlavie, občianstvo, rodinný stav, kód okresu trvalého bydliska v Slo-
venskej republike/prechodného bydliska v Slovenskej republike, bydlisko v zahraničí (kód krajiny), charakter
kontaktu (dátum prijatia na liečbu, liečený kedykoľvek predtým, kontakt s týmto zariadením),
sociálno-ekonomické informácie (spôsob života – s kým, klient žije s osobou užívajúcou drogy, spôsob života
– kde, najvyššia úroveň ukončeného vzdelania, pracovný stav), informácie týkajúce sa drog (vek pri prvom užití
akejkoľvek drogy, kód primárnej drogy (P) podľa Pompiduovej skupiny, kód psychiatrickej diagnózy podľa
MKCH-10, spôsob podávania a frekvencia užívania primárnej drogy (P), vek pri prvom užití primárnej drogy (P),
substitučná liečba, kód sekundárnej drogy podľa Pompiduovej skupiny (S1–S4), rizikové faktory – použitie in-
jekčnej striekačky, použitie spoločnej injekčnej striekačky a ihly s iným užívateľom drog, vyšetrenie HIV a víru-
sovej hepatitídy, zahájenie liečby užívateľa drog – len pre zdravotnícke zariadenia Ministerstva spravodlivosti
Slovenskej republiky).

b) Účel ich spracúvania
Účelom štatistického zisťovania a spracúvania je získať informácie o liečených užívateľoch drog. Spracované
údaje sa využijú na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva a na medzinárodné porovnanie pre Svetovú
zdravotnícku organizáciu a prostredníctvomEurópskehomonitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť
pre členské štáty Európskej únie, Európsky parlament a Európsku komisiu v agregovanom tvare.

c) Podmienky ich získavania
Vymedzenie spravodajských jednotiek: zdravotnícke zariadenia – posteľové a ambulantné špecializované
a nešpecializované pracoviská poskytujúce liečbu drogovo závislým.
Periodicita: mesačne (do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období).
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.

d) Okruh dotknutých osôb
Užívatelia drog, ktorým bola poskytnutá medicínska liečba v súvislosti s užívaním drog.

B. Štatistické registre

12. Názov zisťovania: Hlásenie o vzniku a zmenách poskytovateľa
a) Zoznam osobných údajov
Rodné číslo, meno a priezvisko, tituly, dátum menovania do funkcie.

b) Účel ich spracúvania
Účelom štatistického zisťovania a spracúvania je aktualizácia Centrálneho registra zdravotníckych zariadení
v časti štátne zdravotnícke zariadenia. Register slúži na podporu riadenia na úseku zdravotníctva a ako základ-
ný integračný nástroj pre štatistické zisťovania v rezorte zdravotníctva.

c) Podmienky ich získavania
Vymedzenie spravodajských jednotiek: všetky štátne zdravotnícke zariadenia, ako aj ďalšie organizácie, kto-
rých činnosť súvisí so zdravotníctvom (napr. cirkevné stredné zdravotnícke školy, zdravotné poisťovne, lekár-
ske komory a pod.) a iné vybrané organizácie, ktoré nie sú predmetom sledovania v registri neštátnych zdravot-
níckych zariadení a majú uzatvorený pracovný alebo služobný vzťah s lekárom alebo farmaceutom.
Periodicita: ročná (do 10 kalendárnych dní od obdržania tlačiva).
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
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Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.
d) Okruh dotknutých osôb

Štatutárni zástupcovia organizácie (riaditelia zdravotníckych zariadení, prípadne vedúci začlenených zdravot-
níckych zariadení).

13. Názov zisťovania: Hlásenie pre zápis neštátneho zdravotníckeho zariadenia do registra zdravotníckych
zariadení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky; predkladateľ – právnická
osoba

a) Zoznam osobných údajov
– podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov: obchodné meno, sídlo,
právnu formu, identifikačné číslo, meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo odborného zástup-
cu a štatutárneho orgánu, druh zdravotníckeho zariadenia a rozsah činnosti, ako aj miesto výkonu činnosti,
deň začatia činnosti, dátum vydania povolenia a údaj o zaradení zdravotníckeho zariadenia do siete zdravot-
níckych zariadení,

– podľa zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona
NR SR č. 220/1996 Z. z. o reklame: obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ako aj meno
a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rodné číslo osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, a meno
a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo odborného zástupcu, druh a rozsah zaobchádzania, ako aj
miesto výkonu činnosti, deň začatia činnosti a dátum vydania povolenia.

b) Účel ich spracúvania
Účelom štatistického zisťovania a spracúvania je aktualizácia registra zdravotníckych zariadení vyšších územ-
ných celkov Slovenskej republiky v časti právnické osoby s cieľom aktualizovať Centrálny register zdravotníc-
kych zariadení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len Centrálny register). Centrálny regis-
ter poskytuje základné informácie charakterizujúce zdravotnícke zariadenia právnických osôb vrátane ich
organizačnej štruktúry a územného rozmiestnenia. Centrálny register slúži na podporu riadenia zdravotníctva
Slovenskej republiky. Je základným integračným nástrojom, ktorý slúži na vymedzenie spravodajskej povin-
nosti v sektore zdravotníctva, na zabezpečenie štatistických zisťovaní. Údaje z Centrálneho registra slúžia aj
pre potreby zahraničných organizácií pôsobiacich v zdravotníctve, Štatistickému úradu Slovenskej republiky
a územným orgánom Slovenskej republiky.

c) Podmienky ich získania
Vymedzenie spravodajských jednotiek: právnické osoby, ktorým bolo vydané povolenie na poskytovanie
zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravot-
níckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
a podľa zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živ-
nostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR
č. 220/1996 Z. z. o reklame.
Periodicita: neperiodické (do 8. dňa po zahájení činnosti alebo nadobudnutia účinnosti zmeny štatisticky vý-
znamných údajov o zdravotníckych zariadeniach právnickej osoby).
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.

d) Okruh dotknutých osôb
Osoby, ktoré sú uvedené v povolení podľa príslušných zákonov uvedených v bode c).

14. Názov zisťovania: Hlásenie pre zápis neštátneho zdravotníckeho zariadenia do registra zdravotníckych
zariadeníMinisterstva zdravotníctva Slovenskej republiky; predkladateľ – fyzická osoba

a) Zoznam osobných údajov
– podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch,
stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov: meno a priezvisko,
miesto trvalého pobytu, rodné císlo, druh zdravotníckeho zariadenia a rozsah činnosti, miesto výkonu čin-
nosti, deň začatia činnosti, dátum vydania povolenia a údaj o zaradení zdravotníckeho zariadenia do siete
zdravotníckych zariadení,

– podľa zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona
NR SR č. 220/1996 Z. z. o reklame: meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, obchodné meno,
identifikačné číslo, druh a rozsah činnosti, miesto výkonu činnosti, deň začatia činnosti a dátum vydania po-
volenia. Ak bol ustanovený odborný zástupca, obsahuje jehomeno a priezvisko, miesto trvalého pobytu a rod-
né číslo.
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b) Účel ich spracúvania
Účelom štatistického zisťovania a spracúvania je aktualizácia registra zdravotníckych zariadení vyšších územ-
ných celkov Slovenskej republiky v časti fyzické osoby s cieľom aktualizovať Centrálny register zdravotníckych
zariadení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len Centrálny register). Centrálny register
poskytuje základné informácie charakterizujúce zdravotnícke zariadenia fyzických osôb vrátane ich organizač-
nej štruktúry a územného rozmiestnenia. Centrálny register slúži na podporu riadenia zdravotníctva Sloven-
skej republiky. Je základným integračným nástrojom, ktorý slúži na vymedzenie spravodajskej povinnosti
v sektore zdravotníctva, na zabezpečenie štatistických zisťovaní. Údaje z Centrálneho registra slúžia aj pre po-
treby zahraničných organizácií pôsobiacich v zdravotníctve, Štatistickému úradu Slovenskej republiky a územ-
ným orgánom Slovenskej republiky.

c) Podmienky ich získania a poskytovania
Vymedzenie spravodajských jednotiek: fyzické osoby, ktorým bolo vydané povolenie na poskytovanie zdra-
votnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa zá-
kona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnosten-
skom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona NR SR
č. 220/1996 Z. z. o reklame.
Periodicita: neperiodické (do 8. dňa po zahájení činnosti alebo nadobudnutia účinnosti zmeny štatisticky výz-
namných údajov o zdravotníckych zariadeniach fyzickej osoby).
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.

d) Okruh dotknutých osôb
Osoby, ktoré sú uvedené v povolení podľa príslušných zákonov uvedených v bode c).

15. Názov zisťovania: Register lekárov a farmaceutov
a) Zoznam osobných údajov
Rodné číslo, meno a priezvisko, štátna príslušnosť, adresa trvalého bydliska, vzdelanie, rok promócie, tituly,
kvalifikačné atestácie, špecializačná príprava, odbor vykonávanej činnosti, adresa výkonu činnosti.

b) Účel ich spracúvania
Účelom štatistického zisťovania a spracúvania je registrácia nového – ďalšieho právneho vzťahu lekára/farma-
ceuta k zamestnávateľskej organizácii a hlásenie zmien v údajoch už registrovaného právneho vzťahu lekára/
farmaceuta k organizácii. Spracované údaje sú podkladom pre riadiacu činnosť Ministerstva zdravotníctva Slo-
venskej republiky.

c) Podmienky ich získavania
Vymedzenie spravodajských jednotiek: všetci lekári/farmaceuti, ktorí majú právny vzťah k organizáciám,
ktoré sú uvedené v Centrálnom registri zdravotníckych zariadení.
Periodicita: neperiodické.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.

d) Okruh dotknutých osôb
Osoby, ktoré sú uvedené v predmetnom registri.

C. Národné zdravotnícke registre

16. Názov zisťovania: Hlásenie o pacientovi s diabetes mellitus typ 1
a) Zoznam osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné číslo, kód okresu trvalého bydliska v Slovenskej republike, adresa, dátum zistenia
diagnózy DM, výskyt diabetu v rodine, výskyt iných ochorení v rodine, prekonané detské ochorenia, posledný
infekt pred ochorením (diagnóza, liečba), prvé klinické príznaky ochorenia, vybrané biochemické výsledky (gly-
kémia bazálna a postprandiálna, glykozúria, ketoacidóza, HbA1c), terapia (denná dávka inzulínu, typ inzulínu,
diéta), stav pacienta ku dňu hlásenia, trvanie remisie, hospitalizácia (kde, počet hospitalizácií, počet kontrol),
úroveň spolupráce pacienta a rodičov pri liečebnom režime.

b) Účel ich spracúvania
Účelom zberu údajov do registra a ich spracúvania je získať informácie pre trvalé zlepšenie poskytovania zdra-
votnej starostlivosti zmenou klinickej praxe s využitím faktov na zlepšenie zdravotníckych služieb (Evidence
Based Medicine), skvalitnenie preventívnych opatrení, zlepšenie zdravotného stavu občanov a rozvoj epidemio-
logických poznatkov o závažnom ochorení hromadného výskytu, ako aj na hodnotenie zdravotného stavu oby-
vateľstva. Spracované údaje sú podkladom namedzinárodné porovnanie a využíva ich Svetová zdravotnícka or-
ganizácia (projekt EURODIAB), OECD a Eurostat v agregovanom tvare.
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c) Podmienky ich získavania a poskytovania
Vymedzenie spravodajských jednotiek: zdravotnícke zariadenia – diabetologické ambulancie, detské odde-
lenia, interné oddelenia.
Periodicita: mesačne (do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období).
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.

d) Okruh dotknutých osôb
Pacienti s diabetes mellitus typ 1.

17. Názov zisťovania: Hlásenie o pacientovi s vrodenou chybou srdca
a) Zoznam osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné číslo, kód okresu trvalého bydliska v Slovenskej republike, adresa, dátum zistenia
srdcovej chyby, klinická diagnóza (kódy diagnóz podľa MKCH-10), výskyt vrodených chýb srdca v rodine, kon-
takt matky so škodlivinami prostredia, spôsob korekcie chyby vrátane dátumu, pracovisko, ktoré korekciu vy-
konalo, dátum exitu u exitovaných, patologicko-anatomická diagnóza, zhodnosť klinickej a patologickej diag-
nózy (kódy podľa MKCH-10).

b) Účel ich spracúvania
Účelom zberu údajov do registra a ich spracúvania je získať informácie pre trvalé zlepšenie poskytovania zdra-
votnej starostlivosti zmenou klinickej praxe s využitím faktov na zlepšenie zdravotníckych služieb (Evidence
Based Medicine), skvalitnenie preventívnych opatrení, zlepšenie zdravotného stavu občanov a rozvoj epidemio-
logických poznatkov o závažnej skupine vrodených chýb výrazne ovplyvňujúcej úroveň novorodeneckej a doj-
čenskej úmrtnosti, ako aj na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Spracované údaje sú podkladom na
medzinárodné porovnanie a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat v agregovanom
tvare.

c) Podmienky ich získavania a poskytovania
Vymedzenie spravodajských jednotiek: zdravotnícke zariadenia – neonatologické a pediatrické oddelenia,
ambulancie detskej kardiológie, detské kardiocentrá.
Periodicita: mesačne (do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období).
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.

d) Okruh dotknutých osôb
Deti s vrodenou chybou srdca.

18. Názov zisťovania: Hlásenie o pacientovi s mentálnou retardáciou
a) Zoznam osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné číslo, kód okresu trvalého bydliska v Slovenskej republike, adresa, ústav/zariadenie,
pôrodná hmotnosť a dĺžka, klinická diagnóza pri prijatí, overená klinická diagnóza (kódy diagnóz podľa
MKCH-10), stupeň mentálnej retardácie, spôsob liečby a rehabilitácia, úprava stavu, dátum exitu, príčina exi-
tu (kód diagnózy podľa MKCH-10).

b) Účel ich spracúvania
Účelom zberu údajov do registra a ich spracúvania je získať informácie pre trvalé zlepšenie poskytovania zdra-
votnej a sociálnej starostlivosti zmenou klinickej praxe s využitím faktov na zlepšenie zdravotníckych služieb
(Evidence Based Medicine), skvalitnenie preventívnych opatrení už od prenatálneho a perinatálneho obdobia
a rozvoj epidemiologických poznatkov o závažnej skupine diagnóz vedúcich k mentálnej retardácii, ako aj na
hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Spracované údaje sú podkladom na medzinárodné porovnanie
a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat v agregovanom tvare.

c) Podmienky ich získavania
Vymedzenie spravodajských jednotiek: zdravotnícke zariadenia – centrá nerovnomerného vývinu, detské re-
habilitačné zariadenia, pediatrické oddelenia.
Periodicita: mesačne (do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období).
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.

d) Okruh dotknutých osôb
Pacienti s mentálnym postihnutím.

19. Názov zisťovania: Hlásenie o pacientovi s akútnou koronárnou príhodou
a) Zoznam osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné číslo, kód okresu trvalého bydliska v Slovenskej republike, adresa, najvyššie ukonče-
né vzdelanie, charakter prevažujúcej práce, kódy diagnóz podľa MKCH-10, začiatok akútnych príznakov, mies-
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to zahájenia liečby, výskyt typických klinických príznakov, výskyt ochorení srdca a ciev v rodine, výskyt riziko-
vých faktorov u pacienta, terapia (čas zahájenia terapie, podané lieky), exitus – dátum, patologicko-anatomická
diagnóza.

b) Účel ich spracúvania
Účelom zberu údajov do registra a ich spracúvania je získať informácie pre trvalé zlepšenie poskytovania zdra-
votnej starostlivosti zmenou klinickej praxe s využitím faktov na zlepšenie zdravotníckych služieb (Evidence
Based Medicine), skvalitnenie preventívnych opatrení, zlepšenie zdravotného stavu občanov a rozvoj epidemio-
logických poznatkov o závažnej skupine ochorení výrazne ovplyvňujúcej úroveň chorobnosti a úmrtnosti popu-
lácie, ako aj na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Spracované údaje sú podkladom namedzinárodné
porovnanie a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat v agregovanom tvare.

c) Podmienky ich získavania
Vymedzenie spravodajských jednotiek: zdravotnícke zariadenia ústavnej starostlivosti – lôžkové koronárne
a interné oddelenia.
Periodicita: mesačne (do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období).
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.

d) Okruh dotknutých osôb
Pacienti s akútnou koronárnou príhodou vo vekovej skupine nad 25 rokov.

20. Názov zisťovania: Hlásenie o pacientovi s cievnou mozgovou príhodou – ZR (MZ SR) 5-12
a) Zoznam osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné číslo, kód okresu trvalého bydliska v Slovenskej republike, adresa, najvyššie ukonče-
né vzdelanie, charakter prevažujúcej práce, kódy diagnóz podľa MKCH-10, typ mozgovej príhody, začiatok
akútnych príznakov, miesto zahájenia liečby, výskyt typických klinických príznakov, výskyt ochorení srdca
a ciev v rodine, výskyt rizikových faktorov u pacienta, terapia (čas zahájenia terapie, podané lieky), exitus – dá-
tum, patologicko-anatomická diagnóza podľa MKCH-10.

b) Účel ich spracúvania
Účelom zberu údajov do registra a ich spracúvania je získať informácie pre trvalé zlepšenie poskytovania zdra-
votnej starostlivosti zmenou klinickej praxe s využitím faktov na zlepšenie zdravotníckych služieb (Evidence
Based Medicine), skvalitnenie preventívnych opatrení, zlepšenie zdravotného stavu občanov a rozvoj epidemio-
logických poznatkov o závažnej skupine ochorení výrazne ovplyvňujúcej úroveň chorobnosti a úmrtnosti popu-
lácie, ako aj na hodnotenie zdravotného stavu obyvateľstva. Spracované údaje sú podkladom namedzinárodné
porovnanie a využíva ich Svetová zdravotnícka organizácia, OECD a Eurostat v agregovanom tvare.

c) Podmienky ich získavania
Vymedzenie spravodajských jednotiek: zdravotnícke zariadenia ústavnej starostlivosti – právne subjekty
(posteľové neurologické, interné a geriatrické oddelenia).
Periodicita: mesačne (do 10. kalendárneho dňa po sledovanom období).
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.

d) Okruh dotknutých osôb
Pacienti s cievnou mozgovou príhodou bez vekového obmedzenia.

21. Názov zisťovania: Národný register asistovanej reprodukcie (AR) SR
a) Zoznam osobných údajov
Rodné číslo, meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska, úhrada ZP, použitá metóda AR, počet absolvovaných
cyklov AR, výsledok liečby, komplikácie, v prípade úspechu ďalší osud gravidity, zvlášť registrované viacplodo-
vé gravidity, v budúcnosti stav a vývin detí narodených po liečbe neplodnosti metódami AR.

b) Účel ich spracúvania
Účelom štatistického zisťovania a spracúvania je registrácia stavu a úrovne AR v Slovenskej republike s násled-
nou možnosťou poskytovania údajov do európskych a svetových registrov a pre zdravotné poisťovne, v budúc-
nosti sledovanie vývinu detí narodených po použití metód AR.

c) Podmienky ich získavania
Vymedzenie spravodajských jednotiek: centrá asistovanej reprodukcie v Slovenskej republike.
Periodicita: 1x mesačne a súhrnné údaje 1x polročne.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.

d) Okruh dotknutých osôb
Všetky pacientky centier, ktoré sú liečené metódami AR.

Čiastka 243 Zbierka zákonov č. 576/2004 Strana 5423

www.zbierka.sk Za obsah týchto stránok zodpovedá výhradne IURA EDITION, spol. s r. o.

© IURA EDITION, spol. s r. o.

http://www.zbierka.sk
http://www.iura.sk


22. Názov zisťovania: Národný transplantačný register SR
a) Zoznam osobných údajov
Meno a priezvisko, rodné číslo, kód okresu trvalého bydliska v Slovenskej republike, adresa, zdravotná poisťov-
ňa, kódy diagnóz podľa MKCH-10, výskyt rizikových faktorov u pacienta, medicínske údaje súvisiace s odbe-
rom a transplantáciou orgánov, tkanív a buniek (ďalej len „orgán“), dátum vyjadrenia prípadného nesúhlasu
s odobratím orgánov po smrti.

b) Účel ich spracúvania
Účelom štatistického zisťovania a spracúvania je registrácia čakateľov na transplantáciu orgánov, darcov orgá-
nov a transplantácií s následnou možnosťou poskytovania údajov vybratým poskytovateľom (transplantačné
centrá, tkanivové banky, dialyzačné centrá) a do európskych a svetových registrov, ako aj osôb, ktoré počas
svojho života vyjadrili nesúhlas s odobratím orgánov po smrti.

c) Podmienky ich získavania
Vymedzenie spravodajských jednotiek: poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, osoby spôsobilé na právne
úkony a zákonní zástupcovia osôb nespôsobilých dať informovaný súhlas.
Periodicita: priebežný zber údajov.
Použitá metóda: vyčerpávajúce zisťovanie.
Získavanie osobných údajov: v tlačovom formulári alebo v elektronickej forme.

d) Okruh dotknutých osôb
– pacienti s takým základným ochorením, pre ktoré transplantácia predstavuje účinnú formu liečby,
– potenciálni darcovia orgánov, tkanív a buniek,
– osoby, ktoré počas svojho života vyjadrili nesúhlas s odobratím orgánov a tkanív po smrti,
– pacienti, ktorí podstúpili transplantáciu.
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