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MKN-10            

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize

  

Rozdílový soubor aktualizace 2020 - 2023       

  

Datum aktualizace: 1. 12. 2022         

    

             

Následující listy v tomto souboru obsahují popis změn v jednotlivých položkách, provedených při 

aktualizaci Tabelární části MKN-10 k 1. 1. 2023:        

  

Nově přidané kódy a názvy položek         

Změny v názvech a popisech kódů         

Odstraněné texty mimo názvy kódů (kód zůstává v platnosti)     

Kódy a názvy položek s ukončenou platností        

Nové doplňující texty 

Tabulky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě jakýchkoli dotazů nebo připomínek se na nás prosím obraťte na e-mailové adrese: 

mkn@uzis.cz. 
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Nově přidané kódy a názvy položek 

Kód Název kódu 

A92.5 Onemocnění virem Zika 

B48.5+ Pneumocystóza [pneumocystosis] (J17.2*) 

D18.01 Hemangiom kůže a podkožního vaziva 

D18.02 Intrakraniální hemangiom 

D18.08 Hemangiom jiných určených lokalizací 

D18.09 Hemangiom neurčené lokalizace 

G83.6 Faciální paralýza při postižení horního motorického neuronu 

G90.5 Komplexní regionální bolestivý syndrom, typ I 

G90.6 Komplexní regionální bolestivý syndrom, typ II 

G90.7 Komplexní regionální bolestivý syndrom, jiný a neurčený typ 

G94.3* Encefalopatie při nemocech zařazených jinde 

J98.7 Infekce dýchacích cest nezařazené jinde 

K55.3 Angiodysplázie tenkého střeva 

K58.1 Syndrom dráždivého tračníku s převažujícím průjmem [IBS–D] 

K58.2 Syndrom dráždivého tračníku s převažující zácpou [IBS–C] 

K58.3 Syndrom dráždivého tračníku se smíšenými projevy [IBS–M] 

K58.8 Jiný a neurčený syndrom dráždivého tračníku 

K66.2 Retroperitoneální fibróza 

M75.6 Roztržení labra při degenerativním poškození ramenního kloubu 

N17.01 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI I 

N17.02 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI II 

N17.03 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI III 

N17.09 Akutní selhání ledvin s tubulární nekrózou - stádium AKI neurčeno 

N17.11 Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI I 

N17.12 Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI II 

N17.13 Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI III 

N17.19 Akutní selhání ledvin s akutní kortikální nekrózou - stádium AKI neurčeno 

N17.21 Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI I 

N17.22 Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI II 

N17.23 Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI III 

N17.29 Akutní selhání ledvin s medulární nekrózou - stádium AKI neurčeno 

N17.81 Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI I 

N17.82 Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI II 

N17.83 Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI III 

N17.89 Jiné akutní selhání ledvin - stádium AKI neurčeno 

N17.91 Akutní selhání ledvin NS  - stádium AKI I 

N17.92 Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI II 

N17.93 Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI III 

N17.99 Akutní selhání ledvin NS - stádium AKI neurčeno 

O90.41 Poporodní akutní selhání ledvin  - stádium AKI I 

O90.42 Poporodní akutní selhání ledvin - stádium AKI II 

O90.43 Poporodní akutní selhání ledvin - stádium AKI III 

O90.49 Poporodní akutní selhání ledvin - stádium AKI neurčeno 
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Nově přidané kódy a názvy položek 

Kód Název kódu 

P35.4 Vrozené onemocnění virem Zika 

R00.3 Bezpulzová elektrická aktivita nezařazená jinde 

R17.0 Hyperbilirubinemie se zmínkou o žloutence nezařazená jinde 

R17.9 Hyperbilirubinemie bez zmínky o žloutence nezařazená jinde 

T76 Neurčené účinky vnějších příčin 

T86.00 Selhání transplantace krvetvorných kmenových buněk 

T86.01 Akutní reakce štěpu proti hostiteli [GvHD], stupeň I a II 

T86.02 Akutní reakce štěpu proti hostiteli [GvHD], stupeň III a IV 

T86.05 Chronická reakce štěpu proti hostiteli [GvHD], mírná 

T86.06 Chronická reakce štěpu proti hostiteli [GvHD], středně závažná 

T86.07 Chronická reakce štěpu proti hostiteli [GvHD], těžká 

T86.09 Reakce štěpu proti hostiteli [GvHD], blíže neurčená 

X47.0 Náhodná otrava oxidem uhelnatým ve formě výfukového plynu ze spalovacích 
motorů a expozice jeho působení 

X47.1 Náhodná otrava oxidem uhelnatým ve formě technického plynu a expozice 
jeho působení 

X47.2 Náhodná otrava oxidem uhelnatým z jiných domácích paliv a expozice jeho 
působení 

X47.3 Náhodná otrava oxidem uhelnatým z jiných zdrojů a expozice jeho působení 

X47.4 Náhodná otrava oxidem uhelnatým z neurčených zdrojů a expozice jeho 
působení 

X47.8 Náhodná otrava jinými určenými plyny a parami a expozice jejich působení 

X47.9 Náhodná otrava neurčenými plyny a parami a expozice jejich působení 

X67.0 Úmyslné sebeotrávení oxidem uhelnatým ve formě výfukového plynu ze 
spalovacích motorů a expozice jeho působení 

X67.1 Úmyslné sebeotrávení oxidem uhelnatým ve formě technického plynu a 
expozice jeho působení 

X67.2 Úmyslné sebeotrávení oxidem uhelnatým z jiných domácích paliv a expozice 
jeho působení 

X67.3 Úmyslné sebeotrávení oxidem uhelnatým z jiných zdrojů a expozice jeho 
působení 

X67.4 Úmyslné sebeotrávení oxidem uhelnatým z neurčených zdrojů a expozice jeho 
působení 

X67.8 Úmyslné sebeotrávení jinými určenými plyny a parami a expozice jejich 
působení 

X67.9 Úmyslné sebeotrávení neurčenými plyny a parami a expozice jejich působení 

X88.0 Napadení oxidem uhelnatým ve formě výfukových plynů ze spalovacích 
motorů 

X88.1 Napadení oxidem uhelnatým ve formě technického plynu 

X88.2 Napadení oxidem uhelnatým z jiných domácích paliv 

X88.3 Napadení oxidem uhelnatým z jiných zdrojů 

X88.4 Napadení oxidem uhelnatým z neurčených zdrojů 

X88.8 Napadení jinými určenými plyny a parami 
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Nově přidané kódy a názvy položek 

Kód Název kódu 

X88.9 Napadení neurčenými plyny a parami 

Y17.0 Otrava oxidem uhelnatým ve formě výfukových plynů ze spalovacích motorů a 
expozice jeho působení, nezjištěného úmyslu 

Y17.1 Otrava oxidem uhelnatým ve formě technického plynu a expozice jeho 
působení, nezjištěného úmyslu 

Y17.2 Otrava oxidem uhelnatým z jiných domácích paliv a expozice jeho působení, 
nezjištěného úmyslu 

Y17.3 Otrava oxidem uhelnatým z jiných zdrojů a expozice jeho působení, 
nezjištěného úmyslu 

Y17.4 Otrava oxidem uhelnatým z neurčených zdrojů a expozice jeho působení, 
nezjištěného úmyslu 

Y17.8 Otrava jinými určenými plyny a parami a expozice jejich působení, 
nezjištěného úmyslu 

Y17.9 Otrava neurčenými plyny a parami a expozice jejich působení, nezjištěného 
úmyslu 

Z22.7 Latentní tuberkulóza 

U08 Onemocnění COVID–19 v osobní anamnéze 

U08.9 Onemocnění COVID–19 v osobní anamnéze, blíže neurčené 

U09 Stav následující po onemocnění COVID–19 

U09.9 Stav následující po onemocnění COVID–19, blíže neurčený 

U10 Multisystémový zánětlivý syndrom související s onemocněním COVID–19 

U10.9 Multisystémový zánětlivý syndrom související s onemocněním COVID–19, blíže 
neurčený 

U11 Potřeba imunizace proti COVID–19 

U11.9 Potřeba imunizace proti COVID–19 NS 

U12 Nežádoucí účinky po aplikaci očkovací látky proti COVID–19 

U12.9 Nežádoucí účinky po aplikaci očkovací látky proti COVID–19 NS 

U50-U51 KÓDY FUNKČNÍHO OMEZENÍ (U50–U51) 

U50 Omezení motorických funkcí 

U50.0 Žádné nebo malé omezení motorických funkcí 

U50.00 Skóre Barthelové testu 100 bodů 

U50.1 Lehké omezení motorických funkcí 

U50.10 Skóre Barthelové testu 80-95 bodů 

U50.2 Střední omezení motorických funkcí 

U50.20 Skóre Barthelové testu 60-75 bodů 

U50.3 Středně těžké omezení motorických funkcí 

U50.30 Skóre Barthelové testu 40-55 bodů 

U50.4 Těžké omezení motorických funkcí 

U50.40 Skóre Barthelové testu 20-35 bodů 

U50.5 Velmi těžké omezení motorických funkcí 

U50.50 Skóre Barthelové testu 0-15 bodů 

U51 Omezení kognitivních funkcí 

U51.0 Žádné nebo malé omezení kognitivních funkcí 
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Nově přidané kódy a názvy položek 

Kód Název kódu 

U51.00 Skóre rozšířeného Barthelové testu 70-90 bodů 

U51.01 Skóre MMSE 24-30 bodů 

U51.1 Střední omezení kognitivních funkcí 

U51.10 Skóre rozšířeného Barthelové testu 20-65 bodů 

U51.11 Skóre MMSE 17-23 bodů 

U51.2 Těžké omezení kognitivních funkcí 

U51.20 Skóre rozšířeného Barthelové testu 0-15 bodů 

U51.21 Skóre MMSE 0-16 bodů 

U53-U69 DOPLŇKOVÉ KÓDY PRO BLIŽŠÍ URČENÍ VYBRANÝCH STAVŮ (U53-U69) 

U53 Závažnost deficitu u cévní mozkové příhody dle NIHSS 

U53.00 NIHSS skóre 0 

U53.01 NIHSS skóre 1 

U53.02 NIHSS skóre 2 

U53.03 NIHSS skóre 3 

U53.04 NIHSS skóre 4 

U53.05 NIHSS skóre 5 

U53.06 NIHSS skóre 6 

U53.07 NIHSS skóre 7 

U53.08 NIHSS skóre 8 

U53.09 NIHSS skóre 9 

U53.10 NIHSS skóre 10 

U53.11 NIHSS skóre 11 

U53.12 NIHSS skóre 12 

U53.13 NIHSS skóre 13 

U53.14 NIHSS skóre 14 

U53.15 NIHSS skóre 15 

U53.16 NIHSS skóre 16 

U53.17 NIHSS skóre 17 

U53.18 NIHSS skóre 18 

U53.19 NIHSS skóre 19 

U53.20 NIHSS skóre 20 

U53.21 NIHSS skóre 21 

U53.22 NIHSS skóre 22 

U53.23 NIHSS skóre 23 

U53.24 NIHSS skóre 24 

U53.25 NIHSS skóre 25 

U53.26 NIHSS skóre 26 

U53.27 NIHSS skóre 27 

U53.28 NIHSS skóre 28 

U53.29 NIHSS skóre 29 

U53.30 NIHSS skóre 30 

U53.31 NIHSS skóre 31 

U53.32 NIHSS skóre 32 
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Nově přidané kódy a názvy položek 

Kód Název kódu 

U53.33 NIHSS skóre 33 

U53.34 NIHSS skóre 34 

U53.35 NIHSS skóre 35 

U53.36 NIHSS skóre 36 

U53.37 NIHSS skóre 37 

U53.38 NIHSS skóre 38 

U53.39 NIHSS skóre 39 

U53.40 NIHSS skóre 40 

U53.41 NIHSS skóre 41 

U53.42 NIHSS skóre 42 

U54 Výsledek klasifikace fyzického stavu ASA 

U54.1 Výsledek klasifikace fyzického stavu ASA 1 

U54.2 Výsledek klasifikace fyzického stavu ASA 2 

U54.3 Výsledek klasifikace fyzického stavu ASA 3 

U54.4 Výsledek klasifikace fyzického stavu ASA 4 

U54.5 Výsledek klasifikace fyzického stavu ASA 5 

U54.6 Výsledek klasifikace fyzického stavu ASA 6 

U58 Doplňkové kódy pro bližší určení stavu srdečního selhání 

U58.0 Akutní selhání nebo akutní dekompenzace chronického srdečního selhání 

U58.1 Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí NYHA I 

U58.2 Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí NYHA II 

U58.3 Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí NYHA III 

U58.4 Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí NYHA IV 

U58.5 Srdeční selhání s ejekční frakcí levé komory ve středním pásmu 

U58.6 Srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí levé komory 

U58.9 Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí NS 

U59 Rozlišení stupně obezity dle WHO 

U59.0 I. stupeň obezity (WHO) - BMI 30-34 

U59.1 II. stupeň obezity (WHO) - BMI 35-39 

U59.2 III. stupeň obezity (WHO) - BMI 40+ 

U69 Doplňkové kódy pro zvláštní účely 

U69.40 Rekurentní infekce Clostridium difficile 

U69.74 Syndrom diabetické nohy 

U69.75 Podezření na COVID-19 

 

 

Změny v názvech a popisech kódů 

Kód Původní text Nový text 

A04.4 Jiné střevní infekce‚ původce: 
Escherchia coli 

Jiné střevní infekce‚ původce: 
Escherichia coli 
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Změny v názvech a popisech kódů 

Kód Původní text Nový text 

A16.7 Primární tuberkulóza dýchacího ústrojí 
bez zmínky o bakteriologickém nebo 
histologickém ověření 

Primární tuberkulóza dýchacího ústrojí, 
bez zmínky o bakteriologickém nebo 
histologickém ověření 

A93.2 Coloradská klíšt'ová horečka Coloradská klíšťová horečka 

B08.4 Enterovirová vezikulární stomatitida s 
exantemem 

Enterovirová vezikulární stomatitida s 
exantémem 

B30.9 Virová konjuktivitida, NS Virová konjuktivitida NS 

B87 Myióza [myiasis] Myiáza [myiasis] 

B87.0 Kožní myióza Kožní myiáza 

B87.1 Raná myióza Raná myiáza 

B87.2 Oční myióza Oční myiáza 

B87.3 Nosohltanová myióza Nosohltanová myiáza 

B87.4 Ušní myióza Ušní myiáza 

B87.8 Myióza jiných lokalizací Myiáza jiných lokalizací 

B87.9 Myióza NS Myiáza NS 

C82.2 Folikulární lymfom grade III, 
nespecifikovaný 

Folikulární lymfom grade III NS 

C84.8 Kožní T-buněčný lymfom, NS Kožní T-buněčný lymfom NS 

C84.9 Lymfom ze zralých T/NK-buněk, NS Lymfom ze zralých T/NK-buněk NS 

C85.2 B-buněčný lymfom z velkých buněk 
medistinální (thymu) 

B-buněčný lymfom z velkých buněk 
mediastinální (thymu) 

D18.0 Hemangiom kterékoliv lokalizace Hemangiom 

F25.9 Schizoafektivní porucha, 
nespecifikovaná 

Schizoafektivní porucha NS 

G12.0 Infantilní spinální svalová atrofie‚ I. typ 
[Werdingova–Hoffmanova] 

Infantilní spinální svalová atrofie‚ I. typ 
[Werdnigova–Hoffmannova] 

G23.1 Progresivní supranukleární 
oftalmoplegie [Steeleho–Richardsona–
Olszewskiho] 

Progresivní supranukleární obrna 
[Steeleho–Richardsona–Olszewskiho] 

G23.2 Mnohočetná systémová atrofie, typ s 
převažujícím parkinsonským 
syndromem [MSA-P] 

Multisystémová systémová atrofie, typ s 
převažujícím parkinsonským 
syndromem [MSA-P] 

G23.3 Mnohočetná systémová atrofie, typ s 
převažujícím mozečkovým syndromem 
[MSA-C] 

Multisystémová systémová atrofie, typ s 
převažujícím mozečkovým syndromem 
[MSA-C] 

G37.3 Akutní transverzální myelitida pří 
demyelinizující nemoci centrální 
nervové soustavy 

Akutní transverzální myelitida při 
demyelinizující nemoci centrální 
nervové soustavy 

G99.0* Autonomní neuropatie při nemocech 
endokrinních a výměny látek 

Autonomní neuropatie při nemocech 
endokrinních a přeměny látek 

I48.9 Fibrilace a flutter síní, NS Fibrilace a flutter síní NS 

I62.0 Subdurální krvácení (akutní) 
(neúrazové) 

Neúrazové subdurální krvácení 
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Změny v názvech a popisech kódů 

Kód Původní text Nový text 

J68.4 Chronické stavy dýchací soustavy 
způsobené chemikáliemi‚ plyny dýmy 
a parami 

Chronické stavy dýchací soustavy 
způsobené chemikáliemi‚ plyny, dýmy a 
parami 

J68.8 Jiné stavy dýchací soustavy způsobené 
chemikáliemi‚ plyny dýmy a parami 

Jiné stavy dýchací soustavy způsobené 
chemikáliemi‚ plyny, dýmy a parami 

K58 Syndrom dráždivého střeva Syndrom dráždivého tračníku 

K93.8* Onemocnění jiných specifikovaných 
orgánů trávicího ústrojí při nemocech 
zařazených jinde 

Onemocnění jiných určených orgánů 
trávicího ústrojí při nemocech 
zařazených jinde 

L44.4 Dětská papulární akrodermatitida 
[Giannotiova–Crostiova] 

Dětská papulární akrodermatitida 
[Gianotiova–Crostiova] 

L89.9 Dekubitální vřed a proleženina, NS Dekubitální vřed a proleženina NS 

M93.9 Osteochondropatie, NS Osteochondropatie NS 

O08.5 Poruchy výměny látek po potratu‚ 
mimoděložním těhotenství a mola 
hydatidosa 

Poruchy přeměny látek po potratu‚ 
mimoděložním těhotenství a mola 
hydatidosa 

R17 Neurčená žloutenka Hyperbilirubinemie, se žloutenkou nebo 
bez žloutenky, nezařazená jinde 

R70.1 Abnormální vizkozita plazmy Abnormální viskozita plazmy 

S45.3 Poranění povrchních žil v úrovni 
ramene a paže (nadloktí) 

Poranění povrchových žil v úrovni 
ramene a paže (nadloktí) 

T32 Poleptáni tříděné podle rozsahu 
postiženého povrchu těla 

Poleptání tříděné podle rozsahu 
postiženého povrchu těla 

T75.8 Nepříznivé účinky nezařazené jinde Jiné určené účinky jiných vnějších příčin 

V49.6 Neurčený člen osádky osobního 
automobilu zraněný při srážce s jinými 
a NS motorovými vozidly při 
provozní(silniční) nehodě 

Neurčený člen osádky osobního 
automobilu zraněný při srážce s jinými a 
NS motorovými vozidly při provozní 
(silniční) nehodě 

V89 Nehoda motorověho nebo 
nemotorového vozidla‚ typ vozidla 
neurčen 

Nehoda motorového nebo 
nemotorového vozidla‚ typ vozidla 
neurčen 

X31 Vystavení nadměrněmu přírodnímu 
chladu 

Vystavení nadměrnému přírodnímu 
chladu 

X47 Náhodná otrava jinými plyny a parami 
a expozice jejich působení 

Náhodná otrava oxidem uhelnatým a 
jinými plyny a parami a expozice jejich 
působení 

X59.0 Vystavení nespecickému faktoru... Vystavení nespecifickému faktoru... 

X67 Úmyslné sebeotrávení jinými plyny a 
parami a expozice jejich působení 

Úmyslné sebeotrávení oxidem 
uhelnatým a jinými plyny a parami a 
expozice jejich působení 

X88 Napadení plyny a parami Napadení oxidem uhelnatým a jinými 
plyny a parami 

Y17 Otrava jinými plyny a parami a 
expozice jejich působení‚ nezjištěného 
úmyslu 

Otrava oxidem uhelnatým a jinými plyny 
a parami a expozice jejich působení‚ 
nezjištěného úmyslu 

U04 Syndrom akutního respiračního 
selhání 

Těžký akutní respirační syndrom [SARS] 
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Změny v názvech a popisech kódů 

Kód Původní text Nový text 

U04.9 Syndrom akutního respiračního 
selhání 

Těžký akutní respirační syndrom [SARS] 
NS 

U07.1 Nouzové použití kódu U07.1 COVID–19, virus laboratorně prokázán 

U07.2 Nouzové použití kódu U07.2 COVID–19, virus nebyl laboratorně 
prokázán 

U82.9 Rezistence na betalaktamová 
antibiotika, NS 

Rezistence na betalaktamová antibiotika 
NS 

U84.1 Rezistence na antivirotika Rezistence na antimykotika 

U84.2 Rezistence na antimykotika Rezistence na antivirotika 

 

Odstraněné texty mimo názvy kódů (kód zůstává v platnosti) 

Kód Text 

A02.1 Salmonelóza 

A52.1 Charcotova artropatie+ (M14.6*) 

B19.9 Akutní infekční hepatitida NS 

B59+ Pneumonie, původce: 

B59+ . Pneumocystis carinii 

B59+ . Pneumocystis jiroveci 

C78.2 Zhoubný plicní výpotek NS 

C78.6 Zhoubný ascites NS 

E05.9 Tyreotoxická nemoc srdce+ (I43.8*) 

I09.9 Revmatická(-é): 

I09.9 . karditida akutní 

I09.9 . selhání srdce 

I23 Nepatří sem: uvedené stavy‚ jestliže jsou: 

I23 Nepatří sem: . současné s akutním infarktem myokardu (I21–I22) 

I23 Nepatří sem: . neurčené jako běžné komplikace akutního infarktu myokardu (I31.–‚ I51.–) 

I23 běžné komplikace následující akutní infarkt myokardu 

J45 Nepatří sem: eozinofilní astma (J82) 

J82 Eozinofilní astma 

K29.6 Nepatří sem: s gastroezofageálním refluxním onemocněním (K21.0) 

K29.6 Nepatří sem: s chronickou gastritidou spojenou s Helicobacter pylori (K29.5) 

K56.6 Nepatří sem: jiná a neurčená střední obstrukce u novorozence klasifikovaná (P76.8‚ 
P76.9) 

K58.9 Syndrom dráždivého střeva NS 

M13.9 Artropatie NS 

M14.6* Charcotova nebo tabická artropatie (A52.1+) 

M72.8 Nepatří sem:   . NS (N13.5) 

M72.8 Nepatří sem:   . s infekcí (N13.6) 

M89.0 Dystrofie reflexně sympatická 

M91 [Lokalizační kód je uveden na začátku této XIII. kapitoly] 
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Odstraněné texty mimo názvy kódů (kód zůstává v platnosti) 

Kód Text 

O08.1 Hypovolemický šok 

P28.3 (duplicita) Primární spánková apnoe novorozence 

P28.3 (duplicita) Spánková apnoe novorozence NS 

P28.4 (duplicita) Jiná apnoe novorozence 

P76.8 Nepatří sem: neprůchodnost střev‚ klasifikovaná K56.0–K56.5 

R57.8 Endotoxický šok 

X47 Patří sem: oxid uhelnatý 

X47 Patří sem: helium (nemedicinální), NJ 

X47 Patří sem: slzotvorný plyn (slzný plyn) 

X47 Patří sem: výfukový motorový plyn (z vozidla) 

X47 Patří sem: oxidy dusíku 

X47 Patří sem: oxid siřičitý 

X47 Patří sem: svítiplyn 

X67 Patří sem: oxid uhelnatý 

X67 Patří sem: helium (nemedicinální),  NJ 

X67 Patří sem: slzotvorný plyn (slzný plyn) 

X67 Patří sem: výfukový motorový plyn (z vozidla) 

X67 Patří sem: oxidy dusíku 

X67 Patří sem: oxid siřičitý 

X67 Patří sem: svítiplyn 

Y17 Patří sem: oxid uhelnatý 

Y17 Patří sem: helium (nemedicinální), NJ 

Y17 Patří sem: slzotvorný plyn (slzný plyn) 

Y17 Patří sem: výfukový motorový plyn (z vozidla) 

Y17 Patří sem: oxidy dusíku 

Y17 Patří sem: oxid siřičitý 

Y17 Patří sem: svítiplyn 

Z43 Patří sem: zavedení sond nebo drénů 

U04 Těžký (vážný) akutní respirační syndrom NS 

 

 

Kódy a názvy položek s ukončenou platností 

Kód Název kódu 

B59+ Pneumocystóza [pneumocystosis] (J17.3*) 

G56.4 Kauzalgie 

K58.0 Syndrom dráždivého střeva s průjmem 

K58.9 Syndrom dráždivého střeva bez průjmu 

M31.2 Letální granulom střední čáry 
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Nové doplňující texty 

U kódu Text Text společný 
pro více řádků 

A15.0 
Nepatří 
sem: 

ověřená pouze kultivací (A15.1) 
 

A52.1 Syfilitická (tabická) artropatie+ (M14.6*) 
 

A52.1 
Nepatří 
sem: 

Charcotova artropatie (G98+) 
 

A92.5 Zika NS 
 

A92.5 Horečka způsobená virem Zika 
 

A92.5 Infekce způsobená virem Zika 
 

A92.5 
Nepatří 
sem: 

vrozené onemocnění virem Zika (P35.4) 
 

B18 Následující dělení na pátém místě je určeno pro použití s 
položkami B18.0–B18.1: 

 

B18 0 Fáze imunotolerance 
 

B18 9 Jiná a neurčená fáze 
 

B34.2 
Nepatří 
sem: 

COVID–19, virus laboratorně prokázán (U07.1) 
COVID–19, virus nebyl laboratorně prokázán (U07.2) 
SARS (U04.9) 

 

B48.5+ Pneumonie, původce: 
 

B48.5+ . Pneumocystis carinii 
 

B48.5+ . Pneumocystis jiroveci 
 

D18.02 Hemangiom intrakraniálních struktur  

E05 Tyreoidní (tyreotoxická): 
 

E05 . nemoc oka+ (H58.8*) 
 

E05 . nemoc srdce+ (I43.8*) 
 

E10-E14 Pro specifické vyznačení přítomnosti syndromu diabetické nohy 
použijte jako doplňkový kód U69.74. 

 

E50.1 Bitotova skvrna u malých dětí 
 

G12.2 Kennedyho nemoc 
 

G51.0 Lícní obrna (pokles tváře) (ochablost) způsobená lézí dolního 
motorického neuronu [LMN] 

 

G51.0 
Nepatří 
sem: 

lícní obrna způsobená lézí horního motorického neuronu [UMN] 
(G83.6) 

 

G83.6 Lícní obrna (pokles tváře) (ochablost) způsobená lézí horního 
motorického neuronu [UMN] 

 

G83.6 
Nepatří 
sem: 

faciální paralýza způsobená: 
 

G83.6 
Nepatří 
sem: 

. Bellovou obrnou (G51.0) 
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Nové doplňující texty 

U kódu Text Text společný 
pro více řádků 

G83.6 
Nepatří 
sem: 

. lézí dolního motorického neuronu [LMN] (G51.0) 
 

G90.5 Reflexní sympatická dystrofie 
 

G90.6 Kausalgie 
 

G98 Charcotova artropatie+ (M14.6*) 
 

H47.0 (Foster-)Kennedyho syndrom 
 

H58.8* Tyreoidní (tyreotoxická) nemoc oka (E05.–+) 
 

I09.9 Revmatické selhání srdce  

I20.8 Koronární syndrom X 
 

I23 
Nepatří 
sem: 

uvedené stavy‚ jestliže jsou neurčené jako komplikace akutního 
infarktu myokardu (I31.–‚ I51.–) 

 

I46.9 
Patří sem: 

srdeční zástava s neúspěšnou resuscitací 
 

I47.1 Supraventrikulární extrasystoly 
 

J06 
Nepatří 
sem: 

infekce dýchacích cest NS (J98.7) 
 

J22 
Nepatří 
sem: 

infekce dýchacích cest NS (J98.7) 
 

J40-J47 
Nepatří 
sem: 

infekce dýchacích cest NS (J98.7) 
 

J45.0 Eozinofilní astma 
 

J98.7 Infekce dýchacích cest neurčená jako akutní, chronická, dolních 
nebo horních dýchacích cest 

 

K52.9 
Nepatří 
sem: 

. NS (A09.9) 
 

K52.9 
Nepatří 
sem: 

. infekční (A09.0) 
 

K52.9 
Nepatří 
sem: 

. neinfekční (P78.3) 
 

K55.2 Angiodysplázie střeva NS 
 

K56 
Nepatří 
sem: 

perinatální střevní neprůchodnost (P75–P76) 
 

K58.8 Syndrom dráždivého tračníku NS 
 

K66.1 Retroperitoneální krvácení, retroperitoneální hematom  

K66.2 Ormondova nemoc 
 

M14.6* Charcotova artropatie: 
 

M14.6* . NS (G98+) 
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Nové doplňující texty 

U kódu Text Text společný 
pro více řádků 

M14.6* . nesyfilitická (G98+) 
 

M14.6* . syfilitická (tabická) (A52.1+) 
 

M14.6* Tabická artropatie (A52.1+) 
 

M25.9 Artropatie NS 
 

M62.5 Sarkopenie 
 

M89.0 
Nepatří 
sem: 

reflexní sympatická dystrofie (G90.5) 
 

N13.5 Použijte dodatkový kód, je-li potřeba, k vyznačení základní příčiny. 
 

O24 Použijte dodatkový kód, je-li potřeba, k vyznačení jakéhokoliv 
přítomného projevu diabetu. 

 

O62.2 
Nepatří 
sem: 

atonické poporodní krvácení (O72.1) 
 

P12.2 Subgaleální hematom způsobený poraněním za porodu 
 

P35.4 Mikrocefalie způsobená vrozeným onemocněním virem Zika 
 

P37 
Nepatří 
sem: 

. NS (A09.9) 
 

Q01 
Nepatří 
sem: 

získaná encefalokéla (Q93.5) 
 

Q13.8 Axenfeldův-Riegerův syndrom 
 

R00.3 
Nepatří 
sem: 

srdeční zástava (I46.–) 
 

R17.0 Žloutenka NS 
 

R17.9 Hyperbilirubinemie NS 
 

R57.2 Endotoxický šok 
 

R95 Patří 
sem: 

náhlá neobjasněná smrt dítěte (syndrom náhlého úmrtí) ve věku 
do jednoho roku 

 

R95 
Nepatří 
sem: 

náhlá neobjasněná smrt dítěte (syndrom náhlého úmrtí) ve věku 
jednoho roku a více 

 

S43.4 Poranění labra ramenního kloubu 
 

T75.8 
Nepatří 
sem: 

neurčené účinky vnějších příčin (T76) 
 

T76 Poznámka: Tato položka se používá při kódování úmrtnosti k 
vyznačení neurčených účinků vnějších příčin, přičemž vnější 
příčinou není myšlen typ poranění. 

 

T76 Neurčené účinky: 
 

T76 . napadení neurčenými prostředky 
 

T76 . úmyslného sebepoškození (sebevraždy) neurčenými prostředky 
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Nové doplňující texty 

U kódu Text Text společný 
pro více řádků 

T76 
Nepatří 
sem: 

účinek: 
 

T76 
Nepatří 
sem: 

. nepříznivý nezařazený jinde (T78.–) 
 

T76 
Nepatří 
sem: 

. poranění NS (T14.9) 
 

T76 
Nepatří 
sem: 

. jiných vnějších příčin (T75.–) 
 

T76 
Nepatří 
sem: 

. otravy NS (T65.9) 
 

T78.9 
Nepatří 
sem: 

neurčené účinky vnějších příčin (T76) 
 

X37 
Nepatří 
sem: 

tsunami (X34.1) 
 

X37 Patří 
sem: 

husté sněžení 
 

X37 Patří 
sem: 

monzun 
 

X37 Patří 
sem: 

tajfun 
 

X38 
Nepatří 
sem: 

tsunami (X34.1) 
 

X38 Patří 
sem: 

. způsobená bouří 
 

X38 Patří 
sem: 

. říční 
 

X38 Patří 
sem: 

povodňová voda 
 

X38 Patří 
sem: 

vysoká voda (způsobená povodněmi) 
 

X47 
Nepatří 
sem: 

oxid uhelnatý z kouře a výparů způsobených hořením a plameny 
(X00–X09) 

 

X47.0 Výfukové plyny z: 
 

X47.0 . jakéhokoli typu spalovacího motoru 
 

X47.0 . plynového motoru 
 

X47.0 . motorového čerpadla 
 

X47.0 . motorového prostředku, nikoli při přepravě 
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Nové doplňující texty 

U kódu Text Text společný 
pro více řádků 

X47.0 
Nepatří 
sem: 

náhodná otrava oxidem uhelnatým ve formě výfukového plynu z 
motorových prostředků při přepravě a expozice jeho působení 
(V01–V99) 

 

X47.1 Oxid uhelnatý ve formě: 
 

X47.1 . neurčeného plynu používaného ke svícení, topení nebo vaření 
 

X47.1 . vodního plynu 
 

X47.2 Oxid uhelnatý z: 
 

X47.2 . dřevěného uhlí v domácím 
sporáku, 
přenosném 
grilu, rožni nebo 
krbu (volně 
stojícím) 

X47.2 . uhlí 

X47.2 . koksu 

X47.2 . petroleje nebo parafínu 

X47.2 . dřeva 

X47.3 Oxid uhelnatý z: 
 

X47.3 . vysokopecního (kychtového) plynu 
 

X47.3 . paliv používaných v průmyslu 
 

X47.3 . výparů z pece 
 

X47.8 Helium (nemedicinální) NJ 
 

X47.8 Slzotvorný plyn (slzný plyn) 
 

X47.8 Oxidy dusíku 
 

X47.8 Oxid siřičitý 
 

X47.8 
Nepatří 
sem: 

helium, medicinální (X44.–) 
 

X67 
Nepatří 
sem: 

oxid uhelnatý z kouře, ohně a plamenů (X76.–) 
 

X67.0 Výfukové plyny z: 
 

X67.0 . jakéhokoli typu spalovacího motoru 
 

X67.0 . plynového motoru 
 

X67.0 . motorového čerpadla 
 

X67.0 . motorového prostředku, nikoli při přepravě 
 

X67.1 Oxid uhelnatý ve formě: 
 

X67.1 . neurčeného plynu používaného ke svícení, topení nebo vaření 
 

X67.1 . vodního plynu 
 

X67.2 Oxid uhelnatý z: 
 

X67.2 . dřevěného uhlí v domácím 
sporáku, 
přenosném 
grilu, rožni nebo 
krbu (volně 
stojícím) 

X67.2 . uhlí 

X67.2 . koksu 

X67.2 . petroleje nebo parafínu 

X67.2 . dřeva 

X67.3 Oxid uhelnatý z: 
 

X67.3 . vysokopecního (kychtového) plynu 
 

X67.3 . paliv používaných v průmyslu 
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Nové doplňující texty 

U kódu Text Text společný 
pro více řádků 

X67.3 . výparů z pece 
 

X67.8 Helium (nemedicinální) NJ 
 

X67.8 Slzotvorný plyn (slzný plyn) 
 

X67.8 Oxidy dusíku 
 

X67.8 Oxid siřičitý 
 

X67.8 
Nepatří 
sem: 

helium, medicinální (X64.–) 
 

X88 
Nepatří 
sem: 

oxid uhelnatý z kouře, ohně a plamenů (X97.–) 
 

X88.0 Výfukové plyny z: 
 

X88.0 . jakéhokoli typu spalovacího motoru 
 

X88.0 . plynového motoru 
 

X88.0 . motorového čerpadla 
 

X88.0 . motorového prostředku, nikoli při přepravě 
 

X88.1 Oxid uhelnatý z: 
 

X88.1 . neurčeného plynu používaného ke svícení, topení nebo vaření 
 

X88.1 . vodního plynu 
 

X88.2 Oxid uhelnatý z: 
 

X88.2 . dřevěného uhlí v domácím 
sporáku, 
přenosném 
grilu, rožni nebo 
krbu (volně 
stojícím) 

X88.2 . uhlí 

X88.2 . koksu 

X88.2 . petroleje nebo parafínu 

X88.2 . dřeva 

X88.3 Oxid uhelnatý z: 
 

X88.3 . vysokopecního (kychtového) plynu 
 

X88.3 . paliv používaných v průmyslu 
 

X88.3 . výparů z pece 
 

X88.8 Helium (nemedicinální) NJ 
 

X88.8 Slzotvorný plyn (slzný plyn) 
 

X88.8 Oxidy dusíku 
 

X88.8 Oxid siřičitý 
 

Y17 
Nepatří 
sem: 

oxid uhelnatý z kouře, ohně a plamenů, nezjištěného úmyslu (Y26.–
) 

 

Y17.0 Výfukové plyny z: 
 

Y17.0 . jakéhokoli typu spalovacího motoru 
 

Y17.0 . plynového motoru 
 

Y17.0 . motorového čerpadla 
 

Y17.0 . motorového prostředku, nikoli při přepravě 
 

Y17.1 Oxid uhelnatý z: 
 

Y17.1 . neurčeného plynu používaného ke svícení, topení nebo vaření 
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Nové doplňující texty 

U kódu Text Text společný 
pro více řádků 

Y17.1 . vodního plynu 
 

Y17.2 Oxid uhelnatý z: 
 

Y17.2 . dřevěného uhlí v domácím 
sporáku, 
přenosném 
grilu, rožni nebo 
krbu (volně 
stojícím) 

Y17.2 . uhlí 

Y17.2 . koksu 

Y17.2 . petroleje nebo parafínu 

Y17.2 . dřeva 

Y17.3 Oxid uhelnatý z: 
 

Y17.3 . vysokopecního (kychtového) plynu 
 

Y17.3 . paliv používaných v průmyslu 
 

Y17.3 . výparů z pece 
 

Y17.8 Helium (nemedicinální) NJ 
 

Y17.8 Slzotvorný plyn (slzný plyn) 
 

Y17.8 Oxidy dusíku 
 

Y17.8 Oxid siřičitý 
 

Y17.8 
Nepatří 
sem: 

helium, medicinální (Y14.–) 
 

Z22.7 
Nepatří 
sem: 

abnormální výsledek Mantouxovy zkoušky (R76.1) 
 

Z45.2 Extrakce kaválního filtru  

Z48.8 
Patří sem: 

vypuštění silikonového oleje z oka 
 

U07.1 Použijte tento kód, pokud byl COVID-19 potvrzen laboratorním 
testem, a to bez ohledu na závažnost klinických příznaků či 
symptomů. Pokud je to žádoucí, lze k identifikaci pneumonie nebo 
jiných projevů použít dodatkový kód. 

 

U07.1 
Nepatří 
sem: 

koronavirová infekce neurčené lokalizace (B34.2) 
 

U07.1 
Nepatří 
sem: 

koronavirus jako příčina nemocí zařazených do jiných kapitol 
(B97.2) 

 

U07.1 
Nepatří 
sem: 

SARS (U04.9) 
 

U07.2 Použijte tento kód, pokud byl COVID-19 diagnostikován klinicky 
nebo epidemiologicky, ale laboratorní test je neprůkazný nebo 
nedostupný. Pokud je to žádoucí, lze k identifikaci pneumonie 
nebo jiných projevů použít dodatkový kód. 

 

U07.2 COVID–19 NS 
 

U07.2 
Nepatří 
sem: 

COVID–19: 
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Nové doplňující texty 

U kódu Text Text společný 
pro více řádků 

U07.2 
Nepatří 
sem: 

. potvrzený laboratorním testem (U07.1) 
 

U07.2 
Nepatří 
sem: 

. koronavirová infekce neurčené lokalizace (B34.2) 
 

U07.2 
Nepatří 
sem: 

. speciální screeningové vyšetření (Z11.5) 
 

U07.2 
Nepatří 
sem: 

. podezření vyloučené negativním laboratorním výsledkem (Z03.8) 
 

U08.9 Poznámka: Tento volitelný kód je používán k zaznamenání dřívější 
epizody onemocnění COVID–19, potvrzeného nebo 
pravděpodobného, která ovlivňuje zdravotní stav osoby, u které již 
toto onemocnění není přítomné. Tento kód by neměl být použit 
pro primární tabulaci úmrtnosti. 

 

U09.9 Poznámka: Tento volitelný kód slouží k zaznamenání souvislosti s 
onemocněním COVID–19. Tento kód by neměl být použit v 
případech, kdy je onemocnění COVID–19 stále přítomné. 

 

U10.9 Cytokinová bouře časově 
související s 
onemocněním 
COVID–19 

U10.9 Kawasaki-like syndrom 

U10.9 Dětský zánětlivý multisystémový syndrom [PIMS] 

U10.9 Multisystémový zánětlivý syndrom u dětí [MIS-C] 

U10.9 
Nepatří 
sem: 

mukokutánní syndrom mízních uzlin [Kawasakiho] (M30.3) 
 

U11.9 Poznámka: Tento kód by neměl být používán pro mezinárodní 
srovnávání nebo pro primární kódování úmrtnosti. Je určen k 
nezávaznému použití u osob, nemocných i zdravých, které obdržely 
zdravotní péči specificky kvůli aplikaci očkovací látky proti COVID–
19. 

 

U11.9 Profylaktické očkování proti COVID–19 
 

U11.9 
Nepatří 
sem: 

neprovedená imunizace (Z28.–) 
 

U12.9 Poznámka: Tento kód se použije jako kód vnější příčiny (tj. zařadí 
se jako podpoložka Y59 Jiné a neurčené očkovací a biologické látky) 
a k němu se použije kód z jiných kapitol klasifikace pro vyznačení 
povahy nežádoucího účinku. 

 

U12.9 Správné podání očkovací látky proti COVID-19 v profylaktickém 
léčebném použití jako příčina jakéhokoli nežádoucího účinku 

 

U53 Doplňkový kód v rozmezí U53.00–U53.42 použijte u případů 
hospitalizace v případě, že je znám výsledek NIHSS u pacienta s 
cévní mozkovou příhodou kódovanou kódy I60.–, I61.– nebo I63.–. 
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Nové doplňující texty 

U kódu Text Text společný 
pro více řádků 

U54 Jedná se o doplňkový kód pro záznam výsledku klasifikace ASA 
(Klasifikace fyzického stavu dle American Society of 
Anesthesiologists). 

 

U58.1 HFrEF ("reduced") - EF menší než 40 % 
 

U58.1 Bez omezení 
 

U58.2 HFrEF ("reduced") - EF menší než 40 % 
 

U58.2 Omezení jen při velké zátěži 
 

U58.3 HFrEF ("reduced") - EF menší než 40 % 
 

U58.3 Omezení i při malé zátěži (námahová dušnost aj.) 
 

U58.4 HFrEF ("reduced") - EF menší než 40 % 
 

U58.4 Omezení i v klidu, tj. nemocný má dušnost a další příznaky již v 
klidu 

 

U58.5 HFmrEF ("mid-range") - EF mezi 40 a 49 % 
 

U58.6 HFpEF ("preserved") - EF 50 % a více 
 

U59 Rozdělení převzato z 
https://www.who.int/dietphysicalactivity/childhood_what/en/. 
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Za účelem větší srozumitelnosti došlo k drobnějším úpravám tabulky na konci položky H54. 
 

  

 

 

 

 

 

 
 


