MKN-10
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, 10. revize
Rozdílový soubor aktualizace 2021
Datum aktualizace: 01. 01. 2021

Následující listy v tomto souboru obsahují popis změn v jednotlivých položkách, provedených při
aktualizaci Tabelární části MKN-10 k 01. 01. 2021:
Nově přidané kódy
Změny v názvech kódů
Kódy a názvy položek s ukončenou platností
Nové doplňující texty
Odstraněné texty mimo názvy kódů (kód zůstává v platnosti)
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
Kód
A92.5
B48.5+
G83.6
G90.5
G90.6
G90.7
G94.3*
J98.7
K55.3
K58.1
K58.2
K58.3
K58.8
K66.2
M75.6
P35.4
R00.3
R17.0
R17.9
T76
X47.0
X47.1
X47.2
X47.3
X47.4
X47.8
X47.9
X67.0
X67.1
X67.2
X67.3
X67.4
X67.8

Text
Onemocnění virem Zika
Pneumocystóza [pneumocystosis] (J17.2*)
Faciální paralýza při postižení horního motorického neuronu
Komplexní regionální bolestivý syndrom, typ I
Komplexní regionální bolestivý syndrom, typ II
Komplexní regionální bolestivý syndrom, jiný a neurčený typ
Encefalopatie při nemocech zařazených jinde
Infekce dýchacích cest nezařazené jinde
Angiodysplázie tenkého střeva
Syndrom dráždivého tračníku s převažujícím průjmem [IBS–D]
Syndrom dráždivého tračníku s převažující zácpou [IBS–C]
Syndrom dráždivého tračníku se smíšenými projevy [IBS–M]
Jiný a neurčený syndrom dráždivého tračníku
Retroperitoneální fibróza
Roztržení labra při degenerativním poškození ramenního kloubu
Vrozené onemocnění virem Zika
Bezpulzová elektrická aktivita nezařazená jinde
Hyperbilirubinemie se zmínkou o žloutence nezařazená jinde
Hyperbilirubinemie bez zmínky o žloutence nezařazená jinde
Neurčené účinky vnějších příčin
Náhodná otrava oxidem uhelnatým ve formě výfukového plynu ze
spalovacích motorů a expozice jeho působení
Náhodná otrava oxidem uhelnatým ve formě technického plynu a
expozice jeho působení
Náhodná otrava oxidem uhelnatým z jiných domácích paliv a
expozice jeho působení
Náhodná otrava oxidem uhelnatým z jiných zdrojů a expozice jeho
působení
Náhodná otrava oxidem uhelnatým z neurčených zdrojů a expozice
jeho působení
Náhodná otrava jinými určenými plyny a parami a expozice jejich
působení
Náhodná otrava neurčenými plyny a parami a expozice jejich
působení
Úmyslné sebeotrávení oxidem uhelnatým ve formě výfukového plynu
ze spalovacích motorů a expozice jeho působení
Úmyslné sebeotrávení oxidem uhelnatým ve formě technického
plynu a expozice jeho působení
Úmyslné sebeotrávení oxidem uhelnatým z jiných domácích paliv a
expozice jeho působení
Úmyslné sebeotrávení oxidem uhelnatým z jiných zdrojů a expozice
jeho působení
Úmyslné sebeotrávení oxidem uhelnatým z neurčených zdrojů a
expozice jeho působení
Úmyslné sebeotrávení jinými určenými plyny a parami a expozice
jejich působení
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Nově přidané kódy
Kód

Text
Úmyslné sebeotrávení neurčenými plyny a parami a expozice jejich
působení
Napadení oxidem uhelnatým ve formě výfukových plynů ze
spalovacích motorů
Napadení oxidem uhelnatým ve formě technického plynu
Napadení oxidem uhelnatým z jiných domácích paliv
Napadení oxidem uhelnatým z jiných zdrojů
Napadení oxidem uhelnatým z neurčených zdrojů
Napadení jinými určenými plyny a parami
Napadení neurčenými plyny a parami

X67.9
X88.0
X88.1
X88.2
X88.3
X88.4
X88.8
X88.9
Změny v názvech kódů
Kód
Nový název

I43.8*

Tyreotoxická nemoc srdce (E05.9+)

I62.0
J16
Nepatří
sem:
K50-K52
Nepatří
sem:
K52.9
Nepatří
sem:
K58
K58
Patří
sem:
K70-K77
Nepatří
sem:

Subdurální krvácení (akutní) (neúrazové)

Původní název
Infekční (novorozenecké) průjmové
onemocnění NS
Progresivní supranukleární obrna
[Steeleho–Richardsona–Olszewskiho]
Progresivní supranukleární oftalmoplegie
Multisystémová systémová atrofie, typ s
převažujícím parkinsonským syndromem
[MSA-P]
Multisystémová systémová atrofie, typ s
převažujícím mozečkovým syndromem
[MSA-C]
Lícní obrna NS
Poznámka: Pro definování kategorií
zrakových vad v rámci položky H54 je níže
uvedena tabulka.
Tyreoidní (tyreotoxická) nemoc srdce
(E05.–+)
Neúrazové subdurální krvácení

pneumocystóza (B59)

pneumocystóza (B48.5)

syndrom dráždivého střeva (K58.–)

syndrom dráždivého tračníku (K58.–)

novorozenecký průjem (neinfekční) NS
(P78.3)

novorozenecký průjem:

Syndrom dráždivého střeva

Syndrom dráždivého tračníku

dráždivý tračník

dráždivé střevo

žloutenka NS (R17)

žloutenka NS (R17.0)

A09.0
G23.1
G23.1
G23.2

G23.3
G51.0
H54

Infekční průjmové onemocnění NS
Progresivní supranukleární oftalmoplegie
[Steeleho–Richardsona–Olszewskiho]
Progresivní supranukleární obrna
Mnohočetná systémová atrofie, typ s
převažujícím parkinsonským syndromem
[MSA-P]
Mnohočetná systémová atrofie, typ s
převažujícím mozečkovým syndromem
[MSA-C]
Lícní obrna
Poznámka: Pro definování kategorií
zrakových vad je za položkou H54.7
uvedena tabulka.
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Změny v názvech kódů
Kód
Nový název
K72
Patří
. encefalopatie NS
sem:
Dětská papulární akrodermatitida
L44.4
[Giannotiova–Crostiova]

Původní název
. encefalopatie NS (G94.3*)
Dětská papulární akrodermatitida
[Gianotiova–Crostiova]

Kódy a názvy položek s ukončenou platností
Kód
Text
B59+
G56.4
K58.0
K58.9
M31.2

Pneumocystóza [pneumocystosis] (J17.3*)
Kauzalgie
Syndrom dráždivého střeva s průjmem
Syndrom dráždivého střeva bez průjmu
Letální granulom střední čáry

Nové doplňující texty
U kódu
Text
A52.1
A52.1 Nepatří
sem:
A92.5
A92.5
A92.5
A92.5 Nepatří
sem:
B18
B18
B18
B48.5+
B48.5+
B48.5+
E05
E05
E05
G12.2
G51.0
G51.0 Nepatří
sem:
G83.6
G83.6 Nepatří
sem:
G83.6 Nepatří
sem:

Text společný pro
více řádků

Syfilitická (tabická) artropatie+ (M14.6*)
Charcotova artropatie (G98+)
Zika NS
Horečka způsobená virem Zika
Infekce způsobená virem Zika
vrozené onemocnění virem Zika (P35.4)
Následující dělení na pátém místě je určeno pro použití s
položkami B18.0–B18.1:
0 Fáze imunotolerance
9 Jiná a neurčená fáze
Pneumonie, původce:
. Pneumocystis carinii
. Pneumocystis jiroveci
Tyreoidní (tyreotoxická):
. nemoc oka+ (H58.8*)
. nemoc srdce+ (I43.8*)
Kennedyho nemoc
Lícní obrna (pokles tváře) (ochablost) způsobená lézí
dolního motorického neuronu [LMN]
lícní obrna způsobená lézí horního motorického neuronu
[UMN] (G83.6)
Lícní obrna (pokles tváře) (ochablost) způsobená lézí
horního motorického neuronu [UMN]
faciální paralýza způsobená:
. Bellovou obrnou (G51.0)
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Nové doplňující texty
U kódu
Text
G83.6 Nepatří
sem:
G90.5
G90.6
G98
H47.0
H58.8*
I20.8
I47.1
J06 Nepatří
sem:
J22 Nepatří
sem:
J40-J47
Nepatří sem:
J45.0
J98.7
K52.9 Nepatří
sem:
K52.9 Nepatří
sem:
K52.9 Nepatří
sem:
K55.2
K56 Nepatří
sem:
K58.8
K66.2
M14.6*
M14.6*
M14.6*
M14.6*
M14.6*
M25.9
M62.5
M89.0 Nepatří
sem:
N13.5
O24
O62.2 Nepatří
sem:
P12.2
P35.4

Text společný pro
více řádků

. lézí dolního motorického neuronu [LMN] (G51.0)
Reflexní sympatická dystrofie
Kausalgie
Charcotova artropatie+ (M14.6*)
(Foster-)Kennedyho syndrom
Tyreoidní (tyreotoxická) nemoc oka (E05.–+)
Koronární syndrom X
Supraventrikulární extrasystoly
infekce dýchacích cest NS (J98.7)
infekce dýchacích cest NS (J98.7)
infekce dýchacích cest NS (J98.7)
Eozinofilní astma
Infekce dýchacích cest neurčená jako akutní, chronická,
dolních nebo horních dýchacích cest
. NS (A09.9)
. infekční (A09.0)
. neinfekční (P78.3)
Angiodysplázie střeva NS
perinatální střevní neprůchodnost (P75–P76)
Syndrom dráždivého střeva NS
Ormondova nemoc
Charcotova artropatie:
. NS (G98+)
. nesyfilitická (G98+)
. syfilitická (tabická) (A52.1+)
Tabická artropatie (A52.1+)
Artropatie NS
Sarkopenie
reflexní sympatická dystrofie (G90.5)
Použijte dodatkový kód, je-li potřeba, k vyznačení základní
příčiny.
Použijte dodatkový kód, je-li potřeba, k vyznačení
jakéhokoliv přítomného projevu diabetu.
atonické poporodní krvácení (O72.1)
Subgaleální hematom způsobený poraněním za porodu
Mikrocefalie způsobená vrozeným onemocněním virem
Zika
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Nové doplňující texty
U kódu
Text
P37 Nepatří
sem:
Q01 Nepatří
sem:
Q13.8
R00.3 Nepatří
sem:
R17.0
R17.9
R57.2
R95 Patří sem:
R95 Nepatří
sem:
T75.8 Nepatří
sem:
T76

T76
T76
T76
T76 Nepatří
sem:
T76 Nepatří
sem:
T76 Nepatří
sem:
T76 Nepatří
sem:
T76 Nepatří
sem:
T78.9 Nepatří
sem:
X37 Patří sem:
X37 Patří sem:
X37 Patří sem:
X37 Nepatří
sem:
X38 Patří sem:
X38 Patří sem:
X38 Patří sem:
X38 Patří sem:
X38 Nepatří
sem:
X47 Nepatří
sem:
X47.0

Text společný pro
více řádků

. NS (A09.9)
získaná encefalokéla (Q93.5)
Axenfeldův-Riegerův syndrom
srdeční zástava (I46.–)
Žloutenka NS
Hyperbilirubinemie NS
Endotoxický šok
náhlá neobjasněná smrt dítěte (syndrom náhlého úmrtí) ve
věku do jednoho roku
náhlá neobjasněná smrt dítěte (syndrom náhlého úmrtí) ve
věku jednoho roku a více
neurčené účinky vnějších příčin (T76)
Tato položka se používá při kódování úmrtnosti k vyznačení
neurčených účinků vnějších příčin, přičemž vnější příčinou
není myšlen typ poranění.
Neurčené účinky:
. napadení neurčenými prostředky
. úmyslného sebepoškození (sebevraždy) neurčenými
prostředky
účinek:
. nepříznivý nezařazený jinde (T78.–)
. poranění NS (T14.9)
. jiných vnějších příčin (T75.–)
. otravy NS (T65.9)
neurčené účinky vnějších příčin (T76)
husté sněžení
monzun
tajfun
tsunami (X34.1)
. způsobená bouří
. říční
povodňová voda
vysoká voda (způsobená povodněmi)
tsunami (X34.1)
oxid uhelnatý z kouře a výparů způsobených hořením a
plameny (X00–X09)
Výfukové plyny z:
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Nové doplňující texty
U kódu
Text
X47.0
X47.0
X47.0
X47.0
X47.0 Nepatří
sem:
X47.1
X47.1
X47.1
X47.2
X47.2
X47.2
X47.2
X47.2
X47.2
X47.3
X47.3
X47.3
X47.3
X47.8
X47.8
X47.8
X47.8
X47.8 Nepatří
sem:
X67 Nepatří
sem:
X67.0
X67.0
X67.0
X67.0
X67.0
X67.1
X67.1
X67.1
X67.2
X67.2
X67.2
X67.2
X67.2
X67.2
X67.3
X67.3

. jakéhokoli typu spalovacího motoru
. plynového motoru
. motorového čerpadla
. motorového prostředku, nikoli při přepravě
náhodná otrava oxidem uhelnatým ve formě výfukového
plynu z motorových prostředků při přepravě a expozice
jeho působení (V01–V99)
Oxid uhelnatý ve formě:
. neurčeného plynu používaného ke svícení, topení nebo
vaření
. vodního plynu
Oxid uhelnatý z:
. dřevěného uhlí
. uhlí
. koksu
. petroleje nebo parafínu
. dřeva
Oxid uhelnatý z:
. vysokopecního (kychtového) plynu
. paliv používaných v průmyslu
. výparů z pece
Helium (nemedicinální) NJ
Slzotvorný plyn (slzný plyn)
Oxidy dusíku
Oxid siřičitý
helium, medicinální (X44.–)

Text společný pro
více řádků

v domácím
sporáku,
přenosném grilu,
rožni nebo krbu
(volně stojícím)

oxid uhelnatý z kouře, ohně a plamenů (X76.–)
Výfukové plyny z:
. jakéhokoli typu spalovacího motoru
. plynového motoru
. motorového čerpadla
. motorového prostředku, nikoli při přepravě
Oxid uhelnatý ve formě:
. neurčeného plynu používaného ke svícení, topení nebo
vaření
. vodního plynu
Oxid uhelnatý z:
. dřevěného uhlí
. uhlí
. koksu
. petroleje nebo parafínu
. dřeva
Oxid uhelnatý z:
. vysokopecního (kychtového) plynu

v domácím
sporáku,
přenosném grilu,
rožni nebo krbu
(volně stojícím)
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Nové doplňující texty
U kódu
Text
X67.3
X67.3
X67.8
X67.8
X67.8
X67.8
X67.8 Nepatří
sem:
X88 Nepatří
sem:
X88.0
X88.0
X88.0
X88.0
X88.0
X88.1
X88.1
X88.1
X88.2
X88.2
X88.2
X88.2
X88.2
X88.2
X88.3
X88.3
X88.3
X88.3
X88.8
X88.8
X88.8
X88.8
Y17 Nepatří
sem:
Y17.0
Y17.0
Y17.0
Y17.0
Y17.0
Y17.1
Y17.1
Y17.1
Y17.2
Y17.2

Text společný pro
více řádků

. paliv používaných v průmyslu
. výparů z pece
Helium (nemedicinální) NJ
Slzotvorný plyn (slzný plyn)
Oxidy dusíku
Oxid siřičitý
helium, medicinální (X64.–)
oxid uhelnatý z kouře, ohně a plamenů (X97.–)
Výfukové plyny z:
. jakéhokoli typu spalovacího motoru
. plynového motoru
. motorového čerpadla
. motorového prostředku, nikoli při přepravě
Oxid uhelnatý z:
. neurčeného plynu používaného ke svícení, topení nebo
vaření
. vodního plynu
Oxid uhelnatý z:
. dřevěného uhlí
. uhlí
. koksu
. petroleje nebo parafínu
. dřeva
Oxid uhelnatý z:
. vysokopecního (kychtového) plynu
. paliv používaných v průmyslu
. výparů z pece
Helium (nemedicinální) NJ
Slzotvorný plyn (slzný plyn)
Oxidy dusíku
Oxid siřičitý
oxid uhelnatý z kouře, ohně a plamenů, nezjištěného
úmyslu (Y26.–)
Výfukové plyny z:
. jakéhokoli typu spalovacího motoru
. plynového motoru
. motorového čerpadla
. motorového prostředku, nikoli při přepravě
Oxid uhelnatý z:
. neurčeného plynu používaného ke svícení, topení nebo
vaření
. vodního plynu
Oxid uhelnatý z:
. dřevěného uhlí

v domácím
sporáku,
přenosném grilu,
rožni nebo krbu
(volně stojícím)
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Nové doplňující texty
U kódu
Text
Y17.2
Y17.2
Y17.2
Y17.2

. uhlí
. koksu
. petroleje nebo parafínu
. dřeva

Y17.3
Y17.3
Y17.3
Y17.3
Y17.8
Y17.8
Y17.8
Y17.8
Y17.8 Nepatří
sem:
Z22.7 Nepatří
sem:
U08.9

Oxid uhelnatý z:
. vysokopecního (kychtového) plynu
. paliv používaných v průmyslu
. výparů z pece
Helium (nemedicinální) NJ
Slzotvorný plyn (slzný plyn)
Oxidy dusíku
Oxid siřičitý
helium, medicinální (Y14.–)

U09.9

U10.9
U10.9
U10.9
U10.9
U10.9 Nepatří
sem:

Text společný pro
více řádků
v domácím
sporáku,
přenosném grilu,
rožni nebo krbu
(volně stojícím)

abnormální výsledek Mantouxovy zkoušky (R76.1)
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.
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.
Cytokinová bouře
Kawasaki-like syndrom
Dětský zánětlivý multisystémový syndrom [PIMS]
Multisystémový zánětlivý syndrom u dětí [MIS-C]
mukokutánní syndrom mízních uzlin [Kawasakiho] (M30.3)

časově související s
onemocněním
COVID–19

Odstraněné texty mimo názvy kódů (kód zůstává v platnosti)
Kód
Text
A52.1
Charcotova artropatie+ (M14.6*)
B59+
Pneumonie, původce:
B59+
. Pneumocystis carinii
B59+
. Pneumocystis jiroveci
E05.9
Tyreotoxická nemoc srdce+ (I43.8*)
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)
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Odstraněné texty mimo názvy kódů (kód zůstává v platnosti)
Kód
Text
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]
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
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Za účelem větší srozumitelnosti došlo k drobnějším úpravám tabulky na konci položky H54.
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