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Přehled vybraných témat

• Akutní selhání ledvin

• Chronické selhání ledvin

• Diabetes mellitus

• Cévní nemoci mozku

• Infarkt myokardu

• HIV

• Shrnutí
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Akutní selhání ledvin
• GB60.0 stupeň 1 
Zvýšení sérového kreatininu na 1,5-1,9 násobku výchozí hodnoty během 7 
dnů NEBO zvýšení o 0,3 mg / dl během 48 hodin NEBO tvorba moči: <0,5 ml / 
kg / h po dobu 6-12 hodin

• GB60.1 stupeň 2 
Zvýšení sérového kreatininu na 2,0-2,9 násobek výchozí hodnoty NEBO tvorba 
moči: <0,5 ml / kg / h po dobu> = 12 hodin 

• GB60.0 stupeň 3 
Zvýšení sérového kreatininu na 3 násobek výchozí hodnoty NEBO zvýšení na 
4,0 mg / dl NEBO potřeba substituční léčby ledvin (tj. dialýza) NEBO u 
pacientů <18 let snížení GFR na <35 ml / min na 1,73 m2 NEBO tvorba moči: 
<0,3 ml / kg / h po dobu 24 hodin nebo anurie po dobu> 12 hodin 
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Chronické selhání ledvin
• GB61.0 stupeň 1 

normální nebo zvýšená GFR (> 90 ml/min/1,73m²)
• GB61.1 stupeň 2 

GFR 60-89 ml/min/1,73m²
• GB61.2 stupeň 3a

GFR 45-59 ml/min/1,73m²
• GB61.3 stupeň 3b

GFR 30-44 ml/min/1,73m²
• GB61.4 stupeň 4

GFR 15-29 ml/min/1,73m²
• GB61.5 stupeň 5

< 15 ml/min/1.73m²
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Diabetes mellitus

• Diabetes je v MKN-11 řazen do endokrinních 
chorob a rozdělen na typy diabetu (typ 1, typ 
2, spojený s malnutricí a 8 dalších specifických 
typů – např. při geneticky podmíněných 
poruchách funkce beta buněk či insulinu, při 
onemocněních exokrinního pankreatu, při 
endokrinopatiích, způsobený léky) a akutní 
komplikace diabetu.
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Diabetes mellitus
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• U akutních komplikací je možné postkoordinací
připojit kód typu diabetu.

• U typu diabetu lze postkoordinací přiřadit jednu 
či více manifestací.



Příklad
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DM 2. typu s gangrénou pravého (níže kódem 
nevyjádřena lateralita) bérce a oboustrannou proliferativní
diabetickou retinopatií

5A11/MC85&XA5U49/9B71.01&XK9J

5A11 Type 2 diabetes mellitus
MC85 Gangrene
XA5U49 Distal lower leg
9B71.01 Proliferative diabetic retinopathy
XK9J Bilateral



MKN-10  X  MKN-11

• E11.5 (DM 2. typu s oběhovými komplikacemi)

• E11.3+, H36.0* diabetická retinopatie

• (E11.7 - DM 2. typu s mnohočetnými 
komplikacemi)

• 5A11/MC85&XA5U49/9B71.01&XK9J
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Cévní nemoci mozku
• Cévní mozkové příhody jsou nově řazeny pod onemocnění nervové 

soustavy jako zvláštní podkapitola Cerebrovaskulárních onemocnění. 

• Kromě skupin „Intrakraniální krvácení“ a „Cerebrální (mozková) ischemie)“ 
jsou definovány skupiny:

- mrtvice neurčená zda ischemická nebo hemoragická 

- cerebrovaskulární onemocnění bez akutních mozkových symptomů 

- vybraná specifická Cerebrovaskulární onemocnění (disekce,
aneuryzmata, trombóza, ...) 

- cerebrovaskulární abnormality  

- hypoxicko-ischemická encefalopatie 

- pozdní následky cerebrovaskulárního onemocnění 

- vaskulární mozkové syndromy u cerebrovaskulárních onemocnění 
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Cévní nemoci mozku
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Příklad

Neúrazové krvácení do mostu s komatem
U intracerebrálního krvácení lze na úrovni pátého místa kódu 
(za tečkou) určit lokalizaci krvácení (5 skupin) a dále 
postkoordinací příčinu, specifičtější lokalizaci a přítomnost 
komatu.

8B00.2&XA9CM4/MB20.1

8B00.2 Brainstem haemorrhage
XA9CM4 Brainstem -pons  
MB20.1 Coma
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MKN-10  X  MKN-11

• I61.3 (intracerebrální krvácení do mozkového 
kmene) 

+ ev. R40.2 (splnění podmínky pro vykázání 

příznakové dg)

• 8B00.2&XA9CM4/MB20.1
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Infarkt myokardu

• Akutní infarkt myokardu je řazen do kapitoly 
Nemocí oběhové soustavy pod Ischemická 
onemocnění srdce a to Akutní ischemické 
nemoci srdce.

• Rozděluje se nově na ST a non-ST. 

• Postkoordinací lze připojit informaci 
o přesnější anatomické lokalizaci.
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Infarkt myokardu
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Infarkt myokardu
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Příklad

• Septální/anteroseptální STEMI

BA41.0&XA2RT9&XA83Q5

BA41.0 Acute ST elevation myocardial infarction
XA2RT9 Anteroseptal
XA83Q5 Septal wall of heart

Poznámka: Specifická anatomie a další doplňující kódy 
v postkoordinaci mohou být vícečetné, například vícečetná 
lokalizace. V tomto smyslu není implementována kontrola na 
reálně existující kombinace.
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MKN-10  X  MKN-11

• I21.0 akutní transmurální IM přední stěny 
(anteroseptální)

• I21.2 akutní transmurální IM jiných lokalizací 
(septální NS)

• BA41.0&XA2RT9&XA83Q5
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HIV

• HIV na rozdíl od MKN-10

– rozdělen primárně podle sdružení s tuberkulózou, 
resp. malárií 

– rozdělen sekundárně podle klinického stádia

• Další projevy, komplikace a komorbidity řešeny 
volným kombinováním v rámci postkoordinace
(možnost identifikace neomezeného počtu 
souvisejících onemocnění).
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Shrnutí změn u vybraných klinických témat

- Doplnění popisu a klinických kritérií 
(př. renální selhání, STEMI).

- Zvýšení klinického detailu a přesnosti záznamu.

- Změna detailu řazení a zařazení do kapitol na 
základě aktuálního medicínského poznání 
(př. STEMI, typy diabetu).

- Možnost kombinace a zadání doplňující informace 
v rámci postkoordinace a rozšiřujících kódů.

- Zjednodušení vyhledávání elektronizací obsahu.
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Děkuji za pozornost
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