MKN-10
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize
Rozdílový soubor aktualizace 2020
Datum aktualizace: 15. 5. 2020

Následující listy v tomto souboru obsahují popis změn v jednotlivých položkách, provedených při
aktualizaci Tabelární části MKN-10 k 15. 5. 2020:
Nově přidané kódy
Změny v názvech kódů
Vyřazené popisky položek
Změny v popiscích položek
Nové popisky položek

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
kód
U50-U51
U50
U50.0
U50.00
U50.1
U50.10
U50.2
U50.20
U50.3
U50.30
U50.4
U50.40
U50.5
U50.50
U51
U51.0
U51.00
U51.01
U51.1
U51.10
U51.11
U51.2
U51.20
U51.21
U58-U69
U58
U58.0
U58.1
U58.2
U58.3
U58.4
U58.5
U58.6
U59
U59.0
U59.1
U59.2
U69
U69.40
U69.74
U69.75
U07.2

text
KÓDY FUNKČNÍHO OMEZENÍ (U50–U51)
Omezení motorických funkcí
Žádné nebo malé omezení motorických funkcí
Skóre Barthelové testu 100 bodů
Lehké omezení motorických funkcí
Skóre Barthelové testu 80-95 bodů
Střední omezení motorických funkcí
Skóre Barthelové testu 60-75 bodů
Středně těžké omezení motorických funkcí
Skóre Barthelové testu 40-55 bodů
Těžké omezení motorických funkcí
Skóre Barthelové testu 20-35 bodů
Velmi těžké omezení motorických funkcí
Skóre Barthelové testu 0-15 bodů
Omezení kognitivních funkcí
Žádné nebo malé omezení kognitivních funkcí
Skóre rozšířeného Barthelové testu 70-90 bodů
Skóre MMSE 24-30 bodů
Střední omezení kognitivních funkcí
Skóre rozšířeného Barthelové testu 20-65 bodů
Skóre MMSE 17-23 bodů
Těžké omezení kognitivních funkcí
Skóre rozšířeného Barthelové testu 0-15 bodů
Skóre MMSE 0-16 bodů
DOPLŇKOVÉ KÓDY PRO BLIŽŠÍ URČENÍ VYBRANÝCH STAVŮ (U58-U69)
Doplňkové kódy pro bližší určení stavu srdečního selhání
Akutní selhání nebo akutní dekompenzace chronického srdečního
selhání
Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí NYHA I
Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí NYHA II
Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí NYHA III
Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí NYHA IV
Srdeční selhání s ejekční frakcí levé komory ve středním pásmu
Srdeční selhání se zachovalou ejekční frakcí levé komory
Rozlišení stupně obezity dle WHO
I. stupeň obezity (WHO) - BMI 30-34
II. stupeň obezity (WHO) - BMI 35-39
III. stupeň obezity (WHO) - BMI 40+
Doplňkové kódy pro zvláštní účely
Rekurentní infekce Clostridium difficile
Syndrom diabetické nohy
Podezření na COVID-19
COVID–19, virus nebyl laboratorně prokázán
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Změny v názvech kódů
kód
nový název
B87
Myiáza [myiasis]
B87.0
Kožní myiáza
B87.1
Raná myiáza
B87.2
Oční myiáza
B87.3
Nosohltanová myiáza
B87.4
Ušní myiáza
B87.8
Myiáza jiných lokalizací
B87.9
Myiáza NS
C82.2
Folikulární lymfom grade III NS
F25.9
G99.0*
K93.8*

O08.5

S45.3
U04
U04.9
U07.1

Schizoafektivní porucha NS
Autonomní neuropatie při nemocech
endokrinních a přeměny látek
Onemocnění jiných určených orgánů
trávicího ústrojí při nemocech zařazených
jinde
Poruchy přeměny látek po potratu‚
mimoděložním těhotenství a mola
hydatidosa
Poranění povrchových žil v úrovni ramene
a paže (nadloktí)
Syndrom akutního respiračního selhání
[SARS]
Syndrom akutního respiračního selhání
[SARS] NS
COVID–19, virus laboratorně prokázán

původní název
Myióza [myiasis]
Kožní myióza
Raná myióza
Oční myióza
Nosohltanová myióza
Ušní myióza
Myióza jiných lokalizací
Myióza NS
Folikulární lymfom grade III,
nespecifikovaný
Schizoafektivní porucha, nespecifikovaná
Autonomní neuropatie při nemocech
endokrinních a výměny látek
Onemocnění jiných specifikovaných orgánů
trávicího ústrojí při nemocech zařazených
jinde
Poruchy výměny látek po potratu‚
mimoděložním těhotenství a mola
hydatidosa
Poranění povrchních žil v úrovni ramene a
paže (nadloktí)
Syndrom akutního respiračního selhání
Syndrom akutního respiračního selhání
COVID–19

Vyřazené popisky položek (kód zůstává v platnosti)
kód
text
A02.1
Salmonelóza
B19.9
Akutní infekční hepatitida NS
U04
Těžký (vážný) akutní respirační syndrom NS
U04.9
Těžký (vážný) akutní respirační syndrom NS
E10-E14
Pro specifické vyznačení přítomnosti syndromu diabetické nohy použijte jako
doplňkový kód E1x.74, kde za x doplňte hodnotu dle typu diabetu (viz rozdělení
níže).
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Změny v popiscích položek
kód
nový text
A01.0
Infekce, původce: Salmonella typhi
A01.4
Infekce, původce: Salmonella paratyphi
NS
B34.1
Infekční onemocnění, původce:
Coxsackie NS
B34.1
Infekční onemocnění, původce:
Echovirus NS
B87.0
Plazivá myiáza
B87.1
Traumatická myiáza
B87.3
Myiáza hrtanová
B87.8
Myiáza močových a pohlavních orgánů
B87.8
Myiáza střevní
D59.5
hemoglobinurie NS (R82.3)
Nepatří
sem:
D59.6
hemoglobinurie NS (R82.3)
Nepatří
sem:
D61.9
Anemie hypoplastická NS
E00.9
Vrozená hypotyreóza z jodové karence
NS
E04.1
Uzel štítné žlázy (cystický) NS
E74
hypoglykemie NS (E16.2)
Nepatří
sem:
G32.0*
subakutní kombinovaná degenerace
Nepatří
míchy při nedostatku vitaminu B12
sem:
(E53.8+)
H06.1*
Myiáza očnice (B87.2+)
H90
hluchoněmost NJ (H91.3)
Nepatří
sem:
I47
. sinu (sinusová) NS (R00.0)
Nepatří
sem:
J00-J06
chronická obstrukční plicní nemoc s
Nepatří
akutní exacerbací NS (J44.1)
sem:
N18.9
Difuzní sklerotizující glomerulonefritida
NS
N95
předčasná menopauza NS (E28.3)
Nepatří
sem:
P51.8
Uvolněný podvaz pupečníku NS

původní text
Infekce, původce: Salmonela typhi
Infekce, původce: Salmonela paratyphi
NS
Infekční onemocnění, původce: Coxsackie
neurčené lokalizace
Infekční onemocnění, původce: Echovirus
neurčené lokalizace
Plazivá myióza
Traumatická myióza
Myióza hrtanová
Myióza močových a pohlavních orgánů
Myióza střevní
hemoglobinurie (R82.3)

hemoglobinurie (R82.3)

Anemie hypoplastická
Vrozená hypotyreóza z jodové karence
Uzel štítné žlázy (cystický)
hypoglykemie (E16.2)

subakutní kombinovaná degenerace
míchy při nedostatku vitaminu B 12
(E53.8+)
Myióza očnice (B87.2+)
hluchoněmost NS (H91.3)

. sinu (sinusová) (R00.0)

chronická obstrukční plicní nemoc s
akutní exacerbací (J44.1)
Difuzní sklerotizující glomerulonefritida
předčasná menopauza (E28.3)

Uvolněný podvaz pupečníku
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Změny v popiscích položek
kód
nový text
Q10-Q18
. rtu NJ (Q38.0)
Nepatří
sem:
Q87.0
. pískající tváře
R01.1
Systolický šelest NS
T80-T88
. postlaminektomický syndrom NJ
Nepatří
(M96.1)
sem:
X85-Y09
poranění způsobená jakýmkoliv
Patří sem: prostředkem jinou osobou s úmyslem
poranit nebo zabít

původní text
. rtu NS (Q38.0)

Píšťalový obličej
Systolický šelest
. postlaminektomický syndrom (M96.1)

poranění způsobená jakýmkoliv
prostředkem jinou osobou s úmyslem
poranil nebo zabít

Nové popisky položek
u kódu
text
B34.2
COVID–19, virus laboratorně prokázán (U07.1)
Nepatří
COVID–19, virus nebyl laboratorně prokázán (U07.2)
sem:
SARS (U04.9)
E10-E14
Pro specifické vyznačení přítomnosti syndromu diabetické nohy použijte jako
doplňkový kód E1x.74, kde za x doplňte hodnotu dle typu diabetu (viz rozdělení níže).
U04.9
COVID–19, virus laboratorně prokázán (U07.1)
Nepatří
COVID–19, virus nebyl laboratorně prokázán (U07.2)
sem:
U07.1
koronavirová infekce neurčené lokalizace (B34.2)
Nepatří
koronavirus jako příčina nemocí zařazených do jiných kapitol (B97.2)
sem:
SARS (U04.9)
U07.2
COVID–19:
Nepatří
. potvrzený laboratorním testem (U07.1)
sem:
. koronavirová infekce neurčené lokalizace (B34.2)
. speciální screeningové vyšetření (Z11.5)
. podezření vyloučené negativním laboratorním výsledkem (Z03.8)
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/.
E10-E14
Pro specifické vyznačení přítomnosti syndromu diabetické nohy použijte jako
doplňkový kód U69.74.
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