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PllEDMLUVA

XIX. zasedání Světového zdravotnického shromážděni
se usn~slo na své plenárnt schůzi dne 20. května 1966, ·
které se účastnila také československá delegace vedená
ministrem zdravotnictví dr. f. Plojharem, přijmout mezinárodní statistickou klasifikací nemocí, úrazů a příčin
smrti ve znění 8. decenální revize, a to s účinností ke
dni 1. ledna 1968. [Dokument WHO 19.44. ) Pro Česko
slovensko z toho vyplynul závazek uvést toto usnesení
k uvedenému dni v život.
V této publikaci, která má po'Jahu oficiální pomůcky
pro všechna interesovaná pracoviště, /e uveden podrobný seznam nemocí, úrazů a příčin smrti ( MSK 1966) ve
znění 8. decenální revize mezinárodní statistické klasifikace a dva dodatkové seznamu Y a X, v .obsahově výstižném převodu z anglického originálu do češtiny.
Publikace obsahu/e i Zkrácený seznam nemo;:í a úrazů
odvozený z podrobného seznamu ( MSK 1966 ), jehož
koncepci, jakož i všechny v něm obsažené změny respektuje, současně však zachovává kontinuitu s minulým Zkráceným seznamem vytvořeným poprvé pT'o
potřeby Československa v roce 1949 a revidovaným
naposledy v r. 1959.
Nové znění podrobného seznamu ( MŠK 1966) /e výsledkem revize, na které za vedení Světové zdravotnické
organizace pracovala od roku 1961 řada mezinárodních .
komisí a konferencí, na jejichž ~innostž mělo významný ·
podíl i Československo. Z československých komisí pro
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přípravu 8. decenálni revize, zřízených při poradním
sboru pro zdravotnickou statistiku ministerstva zdravotnictví a ;eho Vědecké rady, vzešla řada návrhů na
úpravu klasifikace. Tyto pozměňovací návrhy byly obha;ová11y na mezinárodnich ;ednánich česko5louenskými
delegáty; většina našich návrhů byla přijata a je sou.částí nového znění klasifikace.

Převod konečné úpravy a. decenálni revize Mezinárodní statistické klasifikace do českého znění navázal
na předchozí práce poradního sboru pro .zdravotnickou
statistiku rozšířeného o další komise odborníků. úkolem
poradního s'boru bylo i sestaveni nového Zkráceného
seznamu oiuozeného z podrobného seznamu.

Vla5tním redakčnim zpracovánim Podrobného seznamu
byl pověřen. hlavní redaktor této publikace dr. Vacek,
redakcí a zpracováním Zkráceného seznamu doc. dr.
Balogh, Při redakčních pracích obou seznamů byly respektovány v co možná ne;širším rozsahu náměty a při
pomínky odborníků jednotlivých kltnických i teoretických disciplín, jednotlivých poradních skupin, jakož
i příslušných sekcí čs. lékařské společnosti [. E. Purkyně. Na přípravě se účastnili významnou měrou pracovníci ústřední komise lidové kontroly a stati5tiky,
Státního úřadu sociálního zabezpečeni a ústřední rady
odborů.

Ministerstro zdravotnictví, z ;ehož žnž9iativy tato publikace vychází, děku;e touto cestou všem praco'Jníkům,
kteří svými radami a připomínkami přispěli k ob;asnění
některých složitých otázek a k zpřesnění převodu z anglického textu i k vypracování Zkráceného seznamu.
Prof. dr. Pavel Macúch,
I.
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náměstek

ministra zdravotnictví

ÚVOD
I. KONCEPCE STATISTICKÉ
KLASIFIKACE NEMOCÍ
K popisu patologických procesů a stavů - vrozených
vad, nemocí, úrazů a jejich následkť1 - vytvořila lékař
ská věda soustavu diagnostických termínů, jejichž počet
bez synonym se odhaduje nejméně na 10 000. Velká část
z nich však jsou stavy velmi vzácné anebo specifikované do nejjemnějších podrobností.
Při statistickém šetření o nemocnosti a úmrtnosti je
zpravidla možné a účelné použít jen menší části všech
nosologických jednotek, totiž těch, které označují stavy
poměrně časté a v obecné lékařské praxi dostatečně
spolehlivě rozpoznávané. Od prvních počátků zdravotnické statistiky lze sledovat úsilí o vytvoření účelných
kategorií neboli tříd · (odtud .,klasifikace") patologických . procesů a stavů, které by byly vhodným podkladem průzkumu zdravotního stavu obyvatelstva.

Ve všech historických pokusech o obecně použitelnou
klasifikaci, až po nejnovější mezinárodní
klasifikaci, která je obsažena .v této publikaci, vystupuje zřejmě skutečnost, že nejde a ani nemůž~ jít o vě
deckou systematiku nemocí, nýbrž pouze c:i praktickou
pomůcku~ Sta'Jstická klasifikace neslQuží jen jedinému
účelu, nýbrž mnoha praktickým potřebám, kladoucím
různé a někdy i protichůdné nároky na obsah a uspořádání materiálu . . Všechny dosavadní statistické klasifikace nemocí usilovaly o nalezení přijatelného kompromisu mezi všemi oprávněnými .požadavky. K tomu se

sta~istickou
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jevilo vhodné i nutné roztřídit ma.teriál v některých
klasifikace podle etiologie, jinde podle anatomické polohy, podle povahy patologického procesu i podle dalších hledisek.
částech

II. POTŘEBA FORMÁLNĚ
I OBSAHOVĚ JEDNOTNÉ
A STABILIZOVANÉ KLASIFIKACE
NEMOCÍ

Základní statistickou metodou je srovnání výsledků
v čase i v prostoru, k čemuž je nezbytným před
pokladem jednota klasifikace. Bylo šťastným předzna
menáním dalšíoh osudi'1 zdravotnické statistiky, že od
samých jejích počátků, v době před více než sto lety,
byla správně pochopena potřeba jednotné klasifikační
soustavy, byť nejprve jen pro statistiku příčin smrti.
šetření

Obsah základních klinických jednatel<: i celá nosologická koncepce se ovšem neustále vyvíjejí a zdokonalují. Z toho plyne 'p ožadavek, aby se také statistická
klasifikace pružně přizpůsobovala tomuto vývoji, a tak
mohléJ. poskytovat informace odpovídající pojetí a požadavkům současné lékařské vědy. Na druhé straně však
se právem požaduje, aby klasifikace . byla stabilizována
v dostatečně dlouhém časovém období a aby byla jednotná pokud možno pro celý svět, neboť jen tak může ·
sloužit jako základ pro srovnání nemocnosti populač
ních skupin žijících v různých podmínkách a odlišných
geneticky, ·a zároveň může poskytovat informace
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o dlouhodobých tl;endech vývoje. Kompromisem mezi
protichí'1dnými požadavky. bylo přijetí zásady
decenálních revizí „Mezinárodní statistické klasifikace
nemocí, úrazů a příčin smr ti" (dále „MSK").
oběma

III.

MEZINÁRODNÍ STATISTICKÉ
KLASIFIKACE NEMOCÍ
(OD 6. DECE N Á LN Í RE V J ZE)

V tomto stručném úvodě nelze a není ani třeba rekapitulovat celou složitou historii vzniku M3K. Odkazujeme proto na publikace českého znění 6. decenální
revize 1 ) a na Manuál k 7. d.ecenální revizi,2) kde je
celý vývoj MSK podrobně popsán.
Přesto je třeba, abychom se aspoň stručnou zmínkou
vrátili do doby vzniku 6. decenální revize. Ta byla
významná v tom, že poprvé realizovala požadavek, aby
byla vytvořena klasifikace jednotná pro nemoci i příčiny
smrti. Československo bylo jednou z prvních zemí, které
. tuto klasifikac~ zavedly, a to již od 1. ledna 1949. Význam tohoho kroku byl především v tom, že téměř
současně se vznikem jednotného národního pojištění
byly do té doby používané nejrůznější klasifikační soustavy nahrazeny klasifikací jedinou. To umožnilo vytvořit soustavu plynule sledovanýct?. celostátních statistik nemocnosti a příčin smrti, jejich výsledky
1) „Mezinárodní statistická klasifikace nemocí, úrazů a
příčin

smrti", vydalo MZd v r . 1948.

2) „Manual of the International Statistical Classification

of Diseases, Injuries and Causes of Death", WHO,
Ženeva 1957.
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navzájem srovnávat a hodnotit v časovém vývoji. Protože 7. decen.ální revize z r. 1955 přinesla jen nevelké
redakční úpravy, lze říci, že MSK je u nás používána
bez větších změn již . po dobu téměř dvou desetiletí.
Přestože jsme si dobře vědomi všech nedostatků v dosavadní praxi, můžeme plným právem konstatovat, že
v tomto období 20 let s3 ČSSR vypracovala v statistikách nemocnosti a úmrtnosti do první linie států s vyspělým zdravotnictvím a dosáhla úspěchů, které jsou
mezinárodně uznávány.

I V. P Ř Í ·p R A V A 8. D E C E N Á L N Í
REVIZE

MSK

Za dobu platnosti klasifikace z r. 1948, která - jak
jsme připomenuli - v podstatě zůstala nezměněna po
dobu téměř dvou desítiletí, prošla lékařská věda rychlým rozvojem, při kterém byly rozpoznány a vymezeny
mnohé zcela nové nosologické jednotky a došlo k podstatným změnám i v pojetí a klasifikaci celých nosologických skupin. Potřeba přizpůsobit MSK novým poznatkům a novým požadavkům hlubokou revizí byla
zřejmá již od let padesátých. Za vlastní začátek práce
na 8. revizi MSK lze považovat rok 1961, kdy Světová
zdravotnická organizace zaháji-la formálně mezinárodní
spolupr·áci na tomto úkolu. V průběhu dalších let byly
členskými státy celého světa P.ředloženy s::ikretariátu
SZO stovky revizních návrhů, od připomínek k jednotlivým položkám až po podrobně rozpracované návrhy
celého znění klasifikace. Tyto návrhy byly projedná-
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vány skupinami exp·e~· tů jednotlivých státfi a také na
mezinárodních k onferencích a poradách znalců. Je
třeba připomenout, že Sekretariát SZO při tam· mal
pouze funkci koordinační.
Pro nás je významné, že na reyizní práci se ve znač
ném rozsahu účastnili pracovníci z Československa { pracovníci jiných zemí s o c i alis~ického tábora. To í:nělo také
rozhodující vliv na stanovisko těchto států k jednotné
mezinárodní klasifikaci. Přijetí MSK socialistickými státy
je významnÓu událostí. Umožní rozbor výsledků zdravot-:
nických statistik v světovém měřítku a usnadní seznamování odborné světové veř ejnosti s výsledky socialistického zdravotnictví.

V. P Ř I

JE T Í

8. D E C E N Á LN Í R EV I ZE

O návrhu 8. decenální revize MSK jednalo devatenácté
zdravotnické shromáždění a usneslo se podle
dokumentu WHO 19.44 z 20. 5. 1966 takto;

Světové

1. přij al o podrobnou třímístnou klasifikaci a fakultativní čtyi; místné subkat egorie podle doporučení Mezinárodní konfer ence pr o 8. revizi mezinárodní statistickA
klasifikace nemocí, a to s účinností od 1. ledna 1968;

2. doporučila používání schváleného sezna mu čtyřmíst
ných subkategorií až na výjimečné situa ce, které je
třeba v publikaci výsledků vyznačit;
3. vyzvalo generálního ředitele SZO, aby
nové vydání „Manuálu MSK" .

připvavil
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VI. PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH
Z M Ě N V 8. D E C E N Á L N Í R E V I Z I
MSK ve znění 8. revize obsahuje jako dosud základní
klasifikaci nemocí a úrazů rozvrženou do 17 tříd, označených římskými číslicemi; jsou to
I. Nemoci infekční a parazitární
II. Novotvary
III. Nemoci žláz s vnitřní <;ekrecí, přeměny látkové a
výživy
IV. Nemoci krve a krvotvorných orgánů
V. Poruchy duševní, psychoneurózy a poruchy osobnosti
VI. Nemoci nervové soustavy a smyslových orgánů
VII. Nemoci srdce a cév
VIII. Nemoci Ustrojí dýchacího
IX. Nemoci ústrojí trávicího
X. Nemoci ústtojí močového a pohlavního
XL Komplikace těhotenství, porodu a šestinedělí
XII. Nemoci kf1že a podkožního vaziva
XIII. Nemoci kostí a pohybového ústrojí
XIV. Vrozené vady
XV. Některé příčiny perinatální nemocnosti a úmrtnosti
XVI. Chorobné příznaky a etiologicky neobjasněné stavy
XVII. úrazy, otravy a násilí
E: Vnější příčina
N: Povaha zranění
K základní klasifikaci jsou připojeny dvě klasifikace
dodatkové, označené Y resp. X:
Y) Dodatková klasifikace pro osoby bez současně
nemoci i subjektivních stesků na nemoc
X) Klasifikace tělesných vad
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Naposled uvedená třída X je nová; jinak zůstává
základní třídicí schéma ve značném rozsahu podobné
dosavadnímu. Po obsahové stránce však došlo k někte
rým závažným změnám:
byly vyloučeny alergické nemoci a byly
k příslušným orgánovým skupinám, např.
astma mezi nemoci dýchacího ústrojí.
Cévní nemoci centrálního nervstva byly přeřazeny ze
třídy VI. mezi nemoci oběhového ústrojí do třídy VII.
Třída XV. byla rozšířena o příčiny mrtvorozenosti
(dosud v dodatkové klasifikaci Y), tal\že bude napříště
pokrývat celé perinatální období. Podle toho byl upraven i název této třídy.
Z třídy XVI. byly některé symptomatické diagnózy
přeřazeny podle nejpravděpodobnější etiologie do pří
slušných tříd, např. průjmová onemocnění do třídy I.
mezi nemoci infekční.
Tyto změny nenaruší nijak podstatně srovnatelnost
s minulostí u statistik nemocnosti a úmrtnosti. Vždyť
vaskulární nemoci centrálního nervstva bývají pro svou
závaznost zpravidla vykazovány odděleně již dnes. Podobně je tomu s příčinami mrtvorozenosti. Symptórnových diagnóz se pak v našem státě používalo vždy jen
v malém rozsahu. Jistou pozornost si zaslouží pouze pře- ·
řazení alergických nemocí, které se projeví ve statistikách morbidity početním oslabením třídy III.; v statistice příčin smrti půjde o změnu jen nevelkého dosahu.
Z III.

třídy

přeřazeny

Podstatné obohacení obsahové náplně nového uspoje patrné již z pouhého srovnání počtu kategorií MSK, který s3 u třímístného seznamu zvýšil asi
o čtvrtinu (nyní. asi 1250 včetně třídy XVII N a E),
zatímco u čtyřmístných subkategorií dosáhl počtu asi
2700. Toto rozšíření pochopitelně je největší u tříd, ve

řádání
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kterých v posledním čtvrtstoletí došlo k největším změ
nám. Tak např. jediná dosavadní kategorie „Ostatní
poruchy přeměny látkové", která obsahovala tři subkategorie, byla v 8. decenální revizi nahrazena šesti
položkami třímístného seznamu s2 27 subkategoriemi
čtyřmístné klasifikace, což je devítinásobek dosavadního
počtu klasifikačních
jednotek. Obohacení klasifikace
znamená přiblížení MSK soudobé úrovni diagnostické
praxe a bude jistě kladně přijato klinickými pracovníky.
Je v zájmu mezinárodní srovnatelnosti výsledků, aby
tito pracovníci používali nového znění MSK důsledně
i ve své vědecké práci. To samozřejmě nevylučuje zavedení dalších, ještě podrobnějších klasifikačních podskupin, kde je toho třeba.
·
Vedle partií MSK, které byly podstatně přepracovány
rošířeny, jsou ovšem i jiné, kde nedošlo k větším
změnám, a které
vcelku zachovávají dosavadní podobu aspoň v třímístném seznamu (např. úrazy, novotvary). I zde však 8. decenální revize přináší podrobnější členění čtyřmístných subkategorií.
a

Nerovnoměrné

rozšíření

seznamu a.

přeskupení

ně

že číselné
označení klasifikačních jednotek se mění. To nepochybně znamená dočasné ztížení práce lékařů, pokud
se od nich vyžaduje vyznačování diagnostických údajli
statistickou značkou nemoci nebo úrazu. Je však možno
očekávat, že 8. decenální revize zůstane v platnosti
nejen v nejbližších de~eti letech, ale ve většině svých
částí snad i po celou dobu příštích 20 let, neboť je nepravděpodobné, že by další revize přinesla nové pronikavé změny v konstrukci klasifikace.
kterých položek má ten

nepříjemný důsledek,

Zvláštní zmínky zaslouží ještě nová dodatková klasifikace X, obsahující celkem 100 třímístných položek,
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které je možno .ve čtvrtém místě členit na 12 subkategorií podle etiologie. To by formálně vedlo k 1200 subkategorií. Počet prakticky použitelných subkategorií je
však nižší, protože některé formálně vytvořené subkategorie nedávají dobrý smysl.

·

Seznam X je prvním mezinárodním pokusem o klasifikaci vrozených vad a následki't nemocí nebo úrazi't,
nikoli z hlediska původu, nýbrž podle rozsahu omezení
nebo ztráty funkce. Jde o novou osu třídění, která
může mít značný praktický význam. Hodnotí-li se totiž
zdravotní stav a pracovní schopnost obyvatelstva, zejména staršího, nestačí klasifikace etiologická. Tak
např. u krvácení do mozku je žádoucí také vědět, zdali
došlo k trvalým následkům a jakým, popř. jaká je jejich
závažnost. Seznam X ovšem ani zdaleka nevyčerpává
problema:iku klasifikace vad. Přesto se domníváme, že
je prvním krokem ve směru, který slibuje být významným obohacením metodiky studia zdravotního stavu
,obyvatelstva.

VII.

PŘÍPRAVA

.ČESKÉHO

ZNĚNÍ

M S K V E Z N Ě N Í 8. R E V I Z E
S přípravou českého znění se začalo, jakmile byl
k dispozici návrh vypracovaný na zasedání mimořádné
mezinárodní konference svolaně Světovou zdravotnickou
organizací do Ženevy ve dnech 6._:.12. července 1965
výhradně ke konečnému rozhodnutí o změnách, které
mají být při 8. decenální revizi. přijaty (WHO/HS/8 Rev.
Conf. lb/65). Z návrhu, na němž nemělo už být po
stránce odborné nic měněno a který měJ být schválen
Světovým zdravotnickým shromážděním v r. 1966 a na
jehož vypracování se účastnil také československý dele15

doslovný překlad. Návrh byl rozeslán
poradního sboru pro zdravotnickou
statistiku a dalším přizvaným odborníkúm ze všech
oborl't medicíny. Jejich úkolem bylo upravit český text
podle současné lékařské terminologie tak, aby obsahová
náph1 odpovídala originálnímu textu a zároveň aby české
znění bylo v širší praxi obecně srozumitelné. Záměrně
bylo voleno někdy znění latinské, jindy české nebo obojí,
podle kritérií obsahové přesnosti a obecné srozumitelnosti.
Zpracováním všech návrhů byla z rozhodnutí ministerstva pověřena jeho Vědeckou radou užší redakční
komise, která po prozkoumání návrhů akceptovala v zásadě navržené úpravy odborníků; pouze . v ojedinělých
případech nahradila navrhovaný termín obvyklejším synonymem, nebo aspoň doplnila příslušným vysvětlením.
Ve všech podobných případech byli konzultováni odborníci obeznámení- s terminologií užívanou v široké lékař
ské praxi.
gát, byl

pořízen

členům rozšířeného

české znění _MSK, které v této publikaci zveřejňujeme,
je - pokud to bylo možno - obsahově věrným převo
dem anglického originálu. Nejde vždy o doslovný pře·
klad, nýbrž o vyjádření intendovaného obsahu termíny
obvyklými v současné české lékařské terminologii.

Vycházeli jsme z textu, který byl schválen devatenáctým Světovým zdravotnickým shromážděním. Přihlédli
jsme také k té části textu připravovaného Manuálu,
která byla ·k dispozici v době, kdy jsme korekturu této
příručky dávali tisknout. Úpravy, k nimž . ještě dodatečně došlo, byly v podstatě jen redakčního rázu a neměly vliv na základní třímístný podrobný seznam nemocí.
Jinak se od anglického označení diagnostických jednotek odchylujeme pouz.e u několika diagnóz ve sku-
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pině revmatických chorob. Na doporučení skupiny revmatologfi byla i v třímístném seznamu osamostatněna
Bechtěrevova nemoc a u několika značek bylo provedeno podrobnější rozdělení pomocí čtvrtého místa. Použili jsme tu licence, dané shora citovaným usnesením
devatenáctého Světového zdravotnického shromáždění
z 20. 5. 1966. Mohli jsme tak učinit, protože rekonstrukce tabul ek podle originálního znění MSK jie možná,
a také proto, že jde o úpravy, které se nedotýkají statistiky příčin smrti.
1

Další odchylky jsou rázu formálního a přejímají způ
s:::ib u nás již dříve zavedený. Především jsou značky
podrobného seznamu rozlišeny připojením písmene D
od značek seznamu zkráceného. Druhá změna se týká
stylizace některých položek, u nichž jsou v anglickém
originále připojena slova „Without mention of ... " (tj.
beze zmínky o ... ]. Tato doložka je vlastně zařazova
cím pokynem pro statistika-kódovače, jemuž naznačuje,
jak má naložit se záznamem, který lékař nesprávně
l neúplně) vyplnil. V Československu, kde se od lékařů
žádá, aby vyznačovali diagnózu nemoci slovně i číselně
(na „Listu o prohlídce mrtvého"), nebo jen číselně (na
„Potvrzení o pracovní neschopnosti"), nemá taková doložka vůbec smysl, neboť lékař je sám odpovědný za
přesné vyplnění diagnózy. Údaj „beze zmínky o .... " byl
proto v českém textu nahrazen údajem „NS''; který se
tu má chápat ve smyslu „Specifikace neprovedena, protože nebyla možná"; někdy je použito jiné formulace
stejného smyslu, nebo je připojen pokyn, aby lékař
značky vf1bec nepoužíval, poněvadž je určena pouze pro
statistické zachycení diagnózy nesprávně slovně vyznačené.

2
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VII.I. PŘÍPRAVA NOVÉHO ZNĚNÍ
ZKRÁCENÉHO SEZNAMU NEMOCÍ
V Československu se tradičně používalo číselných
pro vyznačování diagnózy pro účely sociálního
zajištění. Na tuto tradici navázal tzv. „Zkrácený seznam
nemocí", vytvořený v roce 1948 a používaný s nevelkými úpravami do konce roku 1967 pro záznam dia·
gnózy nemoci při pracovní neschopnosti, při invaliditě,
v celkové nemocnosti i pro operativní účely a orientační
statistiky v ambulantní praxi.
Základní myšlenkou zkráceného seznamu je
údajů

a) vybrat z podrobné klasifikace časté diagnózy n
jejich číselné značky podle třímístného seznamu,

převzít

b) · vhodně sloučit značky vzácnějších nemo.c í do širších kategorií, pro něž podle možnosti volíme číselnou
značku zbytkové kategorie „NS" .
Pro vypracování nového znění zkráceného seznamu,
který bude platit od 1 .ledna 1968, přijal rozšířen9 poradní sbor pro zdravotnickou statis.tiku tyto zásady:
a)

Změny

vyplývající z 8. decenální revize základní
klasifikace je nutno promítnout do nové verze
zkráceného seznamu.

třímístné

b) Číselné označení položek je třeba _upravit tak, aby
odpovídalo číselnému označení třímístné klasifikace ve
znění 8. decenální revize.
c) Pokud se nenarušuje zásada sub a), je třeba zachovat alespoň v zásadě dosavadní strukturu zkráceného
seznamu, aby nebyla porušena kontinuita a aby bylo
možno sledovat dlouhodobé trendy v nemocnosti.
d) Dosavadní
18

počet

položek ( 307), který je na horní

hranici praktické účelnosti, nemá být pokud možno dále
zvyšován.
e J Značky vedoucí k neúčelně podrobnému členění
mají být sloučeny, zejména pokud se týkají nemocí
s ojedinělým výskytem. Při rozhodování o event. zrušení
značek je třeba uvážit, jsou-li k dis,pozici informace
z jiných zdrojl1, např. z povinného hlášení.
f J Výjimečně je možno uvažovat o rozšířen-í seznamu
o položky, ·které svým významem i početností odůvod
ňují samostatné sledování.
Znalci zúčastnění . na přípravě českého znění 8. d:ecenální revize byli požádáni, aby vypracovali návrhy na
úpravu zkráceného seznamu. Jejich návrhy byly posouzeny redakční komisí z hlediska nahoře uvedených zásad. V převážné většině bylo možno doporučení odborníků v plném rozsahu převzít. V ojedinělých případech,
zvláště když bylo doporučováno pods~atné rozšíření ně
kterých nosologických skupin zkráceného seznamu, ·nebylo možno návrhům vyhovět .
V novém zkráceném seznamu bylo dosaženo určitého
zjednodušení u diagnóz, jejichž význam během doby poklesl, nebo kde je dost.atečně podrobné statistické zpracování zajištěno nezávisle na zkráceném seznamu jiným
vyhovujícím způsobem." šlo o tuberkulózu, pohlavní nemoci, některé nemoci infekční, nemoci kardiovaskulární
revmatického původu a jiné. Vedle těchto zjednodušení
a zkrácení nebylo však možno vyhnout se zařazení ně
kterých nových nosologických jednotek či skupin, kde
to výskyt, závažnost nebo přesnější diagnostika onemocnění vyžadovaly. Jde o některé nemoci infekční, krevní,
psychické, kožní a jiné.
Bylo ovšem třeba provést i některé závažnější
úpravy. Zatímco třímístný podr.o bný seznam slučuje pod
2•
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jedinou značku streptokokovou angínu a spálu, ponecháváme ve zkráceném seznamu spálu odděleně. Streptokoková angína se spojuje s ostatními tonsilitidami pod
zn. 463. Tato odchylka se odůvodňuje tím, že je v praxi
obtížné spolehlivě určovat původce nákazy. Tím nepopíráme význam streptokokových angín a jejich
správného diagnostikování, prozatím aspoň v epidemiích
a v dětských kolektivech. Podobně vyčleňujeme ze ,široké nesourodé skupiny „účinky povětrnosti a strádání"
poranění elektrickým proudem, protože jde o poměrně
častý úraz, který měl svou vlastní značku v minulém
zkráceném seznamu, a který je dlužno dále samostatně
sledovat. Protože rozlišování ischiasu, spondylartrózy,
výhřezu disku se ukázalo v praxi neproveditelné, byla
na návrh skupiny neurologí'1 zavedena ve zkráceném
seznamu jed\ná značka „Vertebrogenní algický syndrom",
které se použije ve všech případech, kdy vertebrogenní
etiologie je prokázána, nebo kdy je etiologie nejasná.
Konečně na podkladě požadavku SÚSZ vytváříme samostatnou značku pro následné stavy po infekční hepatitidě, na které v podrobném seznamu není pamatováno.
Jde z hlediska zdravotního o závažné onemocnění, které
svým protrahovaným průběhem a z toho vyplývajícím
ekonomickým · dosahem zaslouží, aby bylo odděleně sledováno.
Z účelných návrhů, jimž však lze dobře vyhovět jiným způsobem, uvádíme dva: Požadavek, aby byly
zvláštními značkami sledovány a) sebevražedné pokusy,
b) onemocnění, u nichž byl zjištěn profesionální původ.
Návrh na zařazení značek pro sebevražedné pokusy,
by při realizaci znamenal, že by nebylo 'možno sledovat
celkový počet jednotlivých druhů úrazů a otrav a počet
položek zkráceného seznamu by nutně vzrostl. Podobně
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by tomu bylo u profesionálních onemocnění. Počet chorob rozlišovaných navrhovaným způsobem by byl neúplný a rozsah podrobného seznamu by se dále zvětšil.
Redakční komise došla pak po prostudování otázky
k názoru, že by bylo možno předloženým návrhům lépe
vyhovět úpravou příslušných záznamů tak, že se číselná
značka podrobného seznamu doplní· u sebevražedného
pokusu písmenem S, v případech nemocí, u n·ichž jde
o pravděpodobný profesionální původ, písmenem Z. Komise doporučira ministerstvu zdravotnictví, aby v oblasti své pi'1sobnosti tuto úpravu provedlo.
Všechny tyto úpravy znamenají, že nový zkrácený seznam platný od 1. 1. 1968 má 314 položek proti dosavadním 307.

IX. P O U Ž Í V Á N Í S E Z N A M ů N E M O C Í
V DEMOGRAFICKÉ

A ZDRAVOTNICKÉ

STATISTICE

Podle doporučení SZO je pro statistiku příčin smrti
závazný třímístný seznam, čtyřmístný je fakultativní.
Podrobné zpracování statistiky příčin smrti podle čtyř·
místné klasifikace by asi nebylo užitečné, ba ani pro·
veditelné v plném rozsahu; podrobnější členění někte·
rých důležitých diagnóz na subkategorie však redakční
komise považuje za účelné.
Při sledování statistiky nemocnosti hospitalizovaných
se dosud používá podrobného seznamu MSK. Zde je do
budoucna žádoucí, aby se používalo pro záznamy čtyř
místné klasifikace, i když snad všechny podrobnosti n ebude možno všude hned zpracovávat.

-:u

V ambulantní složce našeho zdravotnictví se (až na
„Listu o prohlídce mrtvého" a formuláře povinného hlášení nemocí) používá zkráceného seznamu,
zejména tedy ve statistice nemocnosti spojené s pracovní
neschopností, při stanovení příčiny invalidity a celkové
nemocnosti. Tuto praxi se doporučuje zachovat.
Seznam Y slouží hlavně pro záznamy nemocnic, může
však být někdy užitečný i · pro ambulantní praxi.
Seznam X (klasifikace vad) bude užitečný zejména
pro šetření založená na lékařském vyšetření celých skupin obyvatelstva. V takových případech by bylo možno
buď použít seznamu X se čtvrtým místem vyznačujícím
zhruba etiologii, nebo snad je,~tě lépe v kombinaci se
značkou zkráceného (nebo i podrobnéhoJ seznamu. Např .
tedy Diabetes D 250 + Slepota obou oči X 00. Stejný
postup se jeví na místě i v posudkové činnosti, při posuzování in\lléllidity, při hodnocení omezení funkce pro
účely včleňování do práce atp.
Pro praktické používání klasifikace je důležitý abecední rejstřík. Vzhledem k tomu,_ že na přípravě anglického rejstříku se teprve začíná pracovat v době, kdy
odevzdáváme rukopis této publikace do tisku, není
možné otisknout abecední rejstřík . Prozatím doporuču
jeme tento postup: U každé značky podrobného seznamu
je v závorce uvedena dřívější značka MSK ve znění
7. revize. Je tedy možno ve sporných případech vyhledat
značku podle 7. revize v dosavadních publikacích a
podle ní pak provést zařazení 1'odle 8. revize. Doufáme
však, že se podaří vydat českou versi Manuálu i s abecedním rejstříkem v době nepříliš vzdálené.
vyplňování
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X.ZÁVĚR

Podle doporučení Světové zdravotnické organizace se
zavádí od 1. ledna 1968 v Československu používání
mezinárodní statistické klasifikace nemocí, úrazú a pří·
čin smrti ve znění 8. decenální revize a současně s ní
nová úprava zkráceného seznamu nemocí a úrazů.
U mezinárodních úprav podobného druhu, jako je
MSK, je výsledek vždy kompromisem, který málokoho
plně uspokojí. Při všech výhradách, které lze k novému
znění MSK mít, je nutno říci, že MSK ve znění 8. revize
je významným pokrokem a nepochybně přinese zkvalitnění a prohloubení zdravotnických statistik. Zvláště významnou skutečností je, že MSK převzaly také další
evropské socialistické země. Poprvé v dějinách MSK
budou jednotné klasifikace používat všechny vyspělé
země světa a také naprostá většina zemí _rozvojových.
To umožní těsnější a užitečnější spolupráci mezi všemi
státy světa.

POZNÁMKA

K

II.

VYDÁNÍ

Na konci r. 1967 vyšel 1. díl příručky Manual of the
International . Statistical Classification of Diseases,
Injuries, and Causes of Death, vyd. WHO, Geneva 1967,
obsahující podrobný seznam nemocí. V tomto. definitiv·
ním znění byly provedeny některé redakční úpravy
textu schváleného na XIX. zasedání Světového zdravot·
nického shrnmáždění. K těmto úpravám jsme mohli
v I. vydání přihlédnout jen částečně; některé další
úpravy, pokud mají význam pro praktické používání
klasifikace, byly zařazeny do tohoto II., částečně opra·
veného, vydání.
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PO DROBNÝ SEZNAM NEMOCÍ,
ÚRAZŮ A Pi\fčlN SMRTI (1966)
S

ROZDĚLENÍM

DALŠÍM
ČTVRTÉ

ČÍSLICE

PRO

POMOCÍ
A S POKYNY

ZAŘAZOVÁNÍ

Tento seznam obsahuje převod anglického originálu
podrobného seznamu, přičemž se důsledně zachovává
obsahová náplň jednotlivých pojmů s použitím v současné době obvyklé lékařské terminologie. Podrobný
obsah jednotlivých nosologických jednotek zpravidla
není uváděn, protože tato publikace j~ určena přede
vším lékařům, jimž je obsah jednotlivých značek větši
nou jasný; jen tam, kde· by mohlo dojít k omylům, je
pripojeno upozornění, které nemoci pod příslušnou
značku, patří nebo nepatří.
Protože došlo u velké většiny nemocí ke změně znač
ky, je citována v závorce za diagnózou dosud užívaná
značka podle 7. decenální revize.
údaj D 042, D 207.2 atp. odkazuje na položky 8. decenální revize. Odkazy na dosavadn_í znění MSK (7. revize) jsou odlišeny dvojtečkami, např.
D 000 Cholera (:D 043:)
že nová značka D 000 odpovídá přesně dosavadní
značce :D 043: v 7. decenální revizi. údaj

značf,

D 005 Alimentárn í i nt oxikace (bakteriální) ( :D 049*:·)
připojením hvězdičky, že obsah značky
D 005 se zcela nekryje s obsahem koresponduj_ící značky
7. revize :D 049:.
vyjadřuje
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I.NEMOCI
INFEKtNf A PARAZITÁRNÍ
Do této třídy patří nemoci všeobecně uznávané za
nebo přenosné. Nepatří sem akutní infekce dýchacích cest, éhřipka, záněty plic ·a některé lokalizované infekce.
sdělné

I NFEKČNÍ NEMOCI · STŘEVNÍ

(D 000-D 009 )
Nepatř!

sem hlístová

onemocnění

(D 120-D 129J

D 000 Cholera {:D 043: J
.O Klasic}\á cholera (Vibrio commaJ
.1 Cholera El Tor
.9 Ghol.era NS

D 001

Břišní

tyfus -

typhus abdominalis {:D 040:)

D 002 Paratyfus {:D 041:)
.O Paratyfus
.1 Paratyfus
·.2 Paratyfus
.9 Paratyfus
D 003 Jiné infekce

A
B
C

NS
zp ů s ob en é salm o nela~i

( :D 042:)

.O Se zjištěnou alimentární nákazou ( :D 042.1: J
.9 Beze zjištěné alimentární nákazy (:D 042.0:)

D 004 Bacilární úplavice - dysenteria bacillaris ( :D 045 : J
.O Shiga ( :D 045.2: J
.1 Flexner ( :D 045.0:)

.2 Boyd [ :D 045.0 *: J
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.3
.4
.8
.9

Sonne ( :D 045.3: J
Schmitz .- Stutzer ( :D 045.1 *: )
Jiné ( :D 045.4 * :)
Bacilární úplavice NS ( :D 045.4 *: )

D 005 Alimentární intoxikace [bakteriální J ( :D 049*: J
Nepatří

sem alimentární intoxikace způsobená
salmonelami ( D 003.1 J
.O Způsobené stafylokoky [ :D 049.0: J
.1 Botulismus ( :D 049.1: J
.2 Způsobené jinými clostridii
Sem patří též Clostridium perfringens
.8 Jiné
.9 NS ( :D 049.2: J

D 006 Úplavice amébová -

amoebiasis ( :D 046: J·

.O S jaterní hlízou [ :D 046.1:)
.9 NS [ :D 046.0*:)

D 007 Jiná střevní one m o c n ění protozoární
.O Balantidiasis (:D 047*:)
.1 Giardiasis ( :D 047 * :)
.2 Coccidiosis ( :D 122.0: J
.9 Jiné a NS ( :D 047 * , D 122.2* :)
Sem patří též střevní trichomoniasis
( :D 122.2* :)

D 008 Střevní zánět (enteritis ) způsobený jÍným urče·
ným mikroorganismem ( :D 571 * :)
.O Escherichia coli
.1 Arizona
.2 Jiné baktérie
.3 Bakteriální enteritis NS
.8 Enteritis způsobená určeným virem
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D 009

Průjmo vá Gnemocn ě ní

.O Úplavice - dysenteria NS ( :D 048:)
.1 Průjem
pokud není prokázána
.2 Gastroenteritis a
nein f ekční etiologie ani
colitis
zjištěn původce onemoc.9 Jiné
nění (:D571 *: )

1

J

TUB ER K UL

ó

Z A (D 010-D 019)

D 010 Koniotuberkulóza (silikotuberkulóza aj.) ( :D 001:)
D 011 Tuberkulóza plic -

tuberculosis p ulmonum

(:D 002:)

D 012 Jiná tuberkulóza dýchacího ústrojí
.O Primární ( :D 004:)

pohrudnice ur č ený jako tuberkulózní
pleuritis tuberculosa ( :D 003.0 : )
.2 Zánět pohrudnice s výpotkem - pleuritis exsudativa - neurčené etiologie ( :D 003.1:)
.3 Tuberkulózní laryngitis (:D 007 *:)
.9 Jiné (:D 005, D 006, D 007 *:)
.1

Zánět

D 013 Tuberkulóza mozkomíšních plen a centrální nervové soustavy (:O 010: l
.O Tuberk ulózní men ingitis
.9 Jiné

D 014 Tuberkulóza

střev, pobřišnice

a uzlin okruží

(:D 011: )

D 015 Tuberkulóza kostí a
Páteř

kloubů

( :D 012.0:)
.1 Kyč el ní klou b ( :D 012.1:)
.2 Koleno ( :D 012.2:)

.O
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( :D 012:)

.8 Jiné lokalizace ( :D 012.3*: )
.9 Lokalizace NS (:D 012.3":)

D 016 Tu-berk,ulóza ústrojí
(:p 016:)
D 017 Tuberkulóza jiných

močového

a pohlavního ·

orgánů

.O Kůže a podkožní vazivo ( :D 014 : )

.1
.2
.3
.9

Podkožní mízní uzliny ( :D 015:)
Oko ( :D 018.0 : )
Ucho ( :D 018.1 : )
Jiné ( :D 017, D 018.2 : )

D 018 Diseminovaná tuberkuló za n ěkolika orgánových
soustav ( :D 019 : )
.O Akutní miliární tuberkulóza urče!lá jako mimoplicní (:D 019.0 : )
.1 Akutní miliárn1 tuberkulóza NS ( :D 019.1:)
.9 Jiné formy diseminované tu berkulózy ( :D 019.2:)
D 019 Pozdní následky tuberkulózy
.O Dýchací orgány
.1 Centrální nervová sous tava

.2 ústrojí močové a pohlavní
.3 Kosti a klouby ( :D 013:)
.9 Jiné ur č ené orgány

ZOONOTICKÉ BAKTERIÁLNÍ
N E M O C I ( D 020-D 027)
D 020 Mor -

pestis ( :D 058:)

.O Dýmějový ( :D 058.0:)
.1 Plicní ( :D 058.1:)
.9 NS (:D 058 .2*: )
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D 021 Tularémie ( :D 059:)
D 022 Uhlák

( sněť

D 023 Vlnivá

horečka

slezinná ) -

anthrax (:D 062: )

brucellosis ( :D 044:)

.O Brucella melitensís
.1 Brucella abortus
.2 Brucella suís
.9 NS
D 024

Vozhř ivka

-

malleus ( :D 064.2: )

D lrl5 Melioidosis ( :D 064.3:)
D 026 Horečka z krysího kousnutí
.O Spírillum minus (:D 074.0 *:)
.1 Streptobacillus moniliformis ( :D 064.l:)

.9 NS

D 027 Osta tní zoonotické bakteriální nemoci ( :D 064.4 * :)
.O Listeriosis
.1 Infekce baktérií erysipelothrix
Sem patří erysipeloid Rosenbachf1v
.9 Jiné

OSTATNÍ

BAKTERIÁLNÍ
(D 030-D 039)

D 030 Malomocenství -

NEMOCI

lepra ( :D 060:)

.O Lepromatózní · (: D 060.1:)
.1 TuberkuÍOidní
.2 Neurčeného typu
.3 Hraničního typu
.9 Jiné a NS ( :D 060.3:)
D 031 Jiné nemoci
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působ ené

mykobaktériemi

0032 Záškrt - diphtheria ( :D 055: J
D 033 Dávivý kašel - pertussis ( :D 056:}
.o B. pertussis
.1 B. parapertussis
.9 Jiné a NS
D 034 Streptokoková angína a spála
.O Streptokoková angína ( :D 051:)
.1 Spála ( :D 050: J
D 035 . Růže- erysip elas ( :D 052: J
D 036 Meningokokové infekce ( :D 057:)
.O Meningitis meningococcica (:D 057.0:)
.1 Meningococcaemia bez meningitidy
( :D 057.1, .2:)
.8 Jiné formy meningokokové infekce (:D 057.3:)
.9 NS
D 037 Tetanus ( :D 061: )
D 038 Septikémie ( :D 053: J
.O Streptokoková ( :D 053.0: J
.1 Stafylokoková ( :D 053.1: J
.2 Pneumokoková ( :D 053.2: )
.8 Jiná bakteriální (:D 0533 *:)
.9 NS (:D 053.4*:)
D 039 Jiné bakteriální nemoci
.O Plynatá sněť ( :D 063: J
.1 Rhinoscleroma (:0138.1*:)
.9 J,iné
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AKUTN Í DĚTS K Á OB.RNA
P OLIOM Y E LITI S - A JI NÉ
ENTEROVIROVÉ NEMOCI
CENTRÁLN Í NE R VOVÉ S O USTAVY
(D 040-D ' 046 )
-

D 11140 Akutní par alytick á po!iomyelitis

určen á

jako bU::l.-

bární (:D 080.0:)

D 041 Akutní polfomyelitis s jinými obrnami ( :D 080.1:)
D 042 AkuiB;tí n e paralytická poliaJJmyel!ilis ( :D 080.2: )
D 043 Aklllltni poliomye!Uis blíže neurčená. ( :D 080.3: )

D 044 Pozdní následky akutní pgliomyemidy ( :D 081:)

D 045 Aseptická meningitis zp ůsobená .enteravirem
( :D 082.1 *:)
Nepatří sem aseptická meningitis způsobená poliovirem ( D 042), virem pásového opar u ( D 053),
prostého oparu [D 054), záně t u příušnic [D 072)
·a lym focytární choriomeningitidy [D 079.2) .
.O Virus Coxsackie
.1 Echo-virus
.9 NS

.

D 046 Jiné enterovirové nemoci centrální nervové samstavy

V I ROVÉ NEMOC I
P ROVÁZ E NÉ VYRAZ KO U
(D 050-D 057)
Nepatří sem vi r ové nemoci přenášené členovci
(D 060 - D 068)
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D 050 Neštovice -

variola ( :D 084 :)

.O Variola maior
.1 Variola minor ( alastr im )
.9 NS

D 051 Kravské neštovice (:D 096.3 *: )

.O Vakcinie
.1 Pa ravakcinie
.2 Jiné neštovice
D 052 Plané neštovice D 053 Pásový opar D 054 Prostý opar -

varicella ( :D 087:)

herpes zoster (: D 088:)
herpes simplex ( :D 096.0:)

D 055

Spalničky

-

morbilli ( :D 085:)

D 056

Zarděnky

-

rubeola ( :D 086 : )

D 057 Jiné virové nemoci s vyrážkou
.O Erythema infectiosum (pátá nemoc) (:D 138.1 *: )
.1 Exanthema subitum (šestá nemoc)
( : D 138.1 *: J
.8 Jiné (Roseola in~antum, čtvrtá nemoc)
.9 NS

VI.ROVÉ
P ŘENÁŠENÉ

NEMOCI
ČLENOVC I

( D 060-D 068)
D.. 080 Zlutá zimnice ( :D 091 : )
~

.O Lesní
.1 M ěstská
.9 NS

D 061 Dengue ( :D 090:)
Nepatří

sem hemoragická
virem dengue.

3

horečka

působená
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D 062 Virový zánět mozku komáry ( :D 082.0*:)
.O Japonský
.1 Západní koňský
.2 Východní koňský
.3 St. Louis
.4 Murray Valley
.9 Jiný nebo NS

encephalitis -

přenášený

D 063 Virový

encephalitis -

přenášený

mozku - encephalitis ( :D 082.0*:)

přenášený

mozku -

NS

zánět

mozku

klíšťaty (:D082.0*:)

.O Jaroletní („tajga")
.1 Louping ill

.2

Středoevropský

.9 Jiný nebo NS
zánět

D 064 Virový
jinými

členovci

D 065 Vir.ový

zánět

encephalitis -

( :D 082.3*:)

D 066 Pozdní následky virového
phalitidy ( :D 083:)

zánětu

mozku -

ence·

D 067 Hemoragická horečka přenášená členovci
.O Krymská
.1 Omská
.2 Kjasanurská
.3 Jiná přenášená klíšťaty
.4 Přenášená komáry
.5 Hemoragická nephroso-nephritis
.9 Jiné a NS
D 068 Jiné virové
.O Horečka

n~moci přenášené členovci
přenášená

(:D 096.7:)
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flebotomy -

pap_atači

Horečka

přenášená

.2 Horečka
.9 Jiné

přenášená

.1

J INÉ
D 070

klíšťa ty ( :D 096.9 *:)
komár y ( :D 096.8 *:)

V I ROV É NEM O CI
(D 070- D 079)

Infekční zánět

jater -

hepatitis epidemica

[:D 092:)
Nepatří

sem sérová hepatitida [DE 933, DE 934;

DN 999.2)

D 071 Vzteklina -

rabies, lyssa ( :D 094: )

D 072 Epidemický

zánět příušnic

-

parotitis epidemica

(:D 089 : )

D 073 Psittacosis ( ornithosis) ( :D 096.2 : )
D 074 Specifická

onemocnění způsobená

virem Coxsackie

Nepatří

sem aseptická meningitis (.D 045.0)
.O Herpangina ( :D 096.9 *:)
.1 Epidemick;.á pleurodynie (epidemická myalgie bornholmská nemoc) ( :D 096.5: )
.2 Epidemická myokar ditida no v orozenců
.9 Jiné

D 075

Infekční mononukleóz.~

( :D 093:)

D 076 Trachom aktivní ( :D 095 *:) ,
D 077 Pozdní následky trachomu (:D 095 *:)
D 078 Jiná virová

onemocnění

spojivek ( : D 096.1 *: )

Coniunctivitis inclusor ia
Keratoconiunctivitis epidemica
Coniunctivitis follic ularis adenovirosa acuta
Jiné
.9 Coniunctivitis virosa NS

.O
.1
.2
.8
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D 079 Jiné virové nemoci
Nepatří

sem akutní virová onemocnění dýchacího
ústrojí (D 460 - D 466), chřipka (D 470 - D 473)
ani virový zánět plic ( D 480) .
•O Molluscum contagiosum ( :D_697:)
.1 Verruca virosa (:D 696*:)
.2 Choriomeningitis lymphocytaria ( :D 082.1:)
.3 Nemoc z kočičího škrábnutí [ :D 096.9 *: )
.4 Slintavka a kulhavka - aphtae epizooticae
(:D 096.6:)
.5 Cytomegalická inkluzní nemoc ( :D 096.9*:)
.8 Jiné
.9 Virová onemocnění NS

RICKETTSIÓZY A JINÉ" INFEKČNÍ
NEMOCI PŘENÁŠENÉ ČLENOVCI
(D 080-D 089)
Nepatří

(D 060 -

sem 'v'.irové nemoci
D 068)

D 080 Epidemická skvrnivka -

přenášená ve~mi

přenasené

členovci

typhus exanthematicus

( :D 100:)

D 081 Jiná skvrnivka

.o Endemická

přenášená blechami
rinus) (:D 101:)
.1 Brilluva nemoc ( :D 102:)
.2 Přenášená roztoči ( :D 105:)
.9 NS (:D 107*:)
.

(typhus muJ

D 082 Rickettsiózy přenášené klíšťaty · ( : D 104 *:)
.O R. rickettsii (Rocky Mountains, Sao Paulo J
.1 R. conori (fi~vre boutonneuse, Kenya, Marseille,
africká klíšťová skvrnivka)
'
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.2 R. sibirica ( severoasijská skvrnivka)
.9 Jiné·

D 083 Jiné rickettsiózy

.o R. akari ( Rickettsial pox J
.1 R. burneti (horečka QJ ( :D 108*:)
.2 R. quintana (volyňská horečka, zákopová ho·
rečka) ( :D 106:)
.8 Jiné
.9 · NS
D 084 Malárie1 )

.O Plasmodium falciparurri (zhoubná třídenní)
(:D 112:)
.1 P. vivax (nezhoubná

třídenní) ( :D 110: )
.2 P. malariae (čtyřdenní) (:D 111:)
.3 P. avale ( :D 113:)
.4 Biliózní hemoglobinurická ( Blackwaterská)
horečka ( :D 115:)
.5 Návratná malárie ( :D 117:)
.8 Jiné formy malárie ( :D 116 *: )
.9 NS (:D 116*: )

D 085 Leishmanióza. ( :D 120:) .
.O útrobní ( kala-azar a

středozemní

typ)

( :D 120.0*:)
.1 Kožní ( :D 120.1: )

.2 Kt"1že a sliznic (americká] ( :D 120.2:) .
.9 NS ( :D 120.3:)

D 086 Americká trypanosomiáza ( Chagasova nemoc)
( :D 121.1:)
1

)

Je-li zjištěno více typů současně, uvede se ten, . k terý
je v pořadí na 4. místě uveden dříve .

:n

.o

S postižením srdce

.8 S postižením jiných
.9 NS

orgánů

D 087 Jiná trypanosomiáza ( :D 121.0:)
.O Gambijská
.1 Rhodeská
.8 Africká NS
.9 NS

D 088 Návratná

horečka

-

typhus recurrens (D 071:)

Přenášená

vešmi ( :D 071.0:)
.1 Přenášená klíšťaty ( :D 071.1:)
.9 NS ( :D 071.2:)
.O

D 089 Jiné nemoci

přenášené členovci

.O Bartonel)osis (:D 138.1 *:)
.9 Jiné

SYFILIS
PŘÍJICE A JINÉ
VENERICKÉ NEMOCI.
( D 090-D 099)
D 090 Vrozená syfilis ( :D 020:)

.O
.1
.2
.3
.4

.5
.6
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čerstvá

vrozená syfilis, s příznaky (pod 5 let)
(:D 020.2*:)
čerstvá vrozená syfilis, latentní (pod 5 let)
( :D 020.2*:)
č~rstvá vrozená syfilis NS ( :D 020.2*:)
Kerat~tis interstitialis ( :D 020.0:]
Juvenilní neurosyfilis ( :D 020.1:)
Jina pozdní vrozená syfilis, s příznaky (od 5 let
výše) (:D 020.2*:)
·
Pozdní vrozená syfilis, la ten tni (od 5 let výše)
( :D 020.2*:)

.7 Pozdní vrozená syfilis NS
.9 Vrozená syfilis NS

D 091 čerstvá syfilis, s příznaky ( :D 021:)
.O Primární syfilis, mimo extragenitální tvrdý vřed
( :D 021.0:)
.1 Extragenitální tvrdý vřed ( :D 021.1:)
.2 Sekundární syfilis kůže a sliznic [ :D 021.2*:)
.3 Sekundární syfilis, recidiva (léčená nebo ne·
léčená) (:D 021.3*:)
.8 Jiná recentně získaná syfilis, s příznaky
.9 čerstvá syfilis NS ( :D 021A:)

D 092 Čerstvá syfilis, latentní ( :D 028.0:)
.O Sérologická recidiva po
.9 NS

léčení

D 093 Kardiovaskulární syfilis
.O

Výduť srdečnice

- aneurysma aortae
ná jako syfilitická ( :D 022:)
.9 Jiné ( :D 023:)

urče-

D 094 Syfilis centrálního nervstva
.O Tabes dorsalis ( :D 024:)
.1 Progresivní paralýza ( :D 025:)
.9 Jiná syfilis centrálního nervstva ( :D 026:)

D 095 Jiné formy pozdní syfilidy, s

příznaky

( :D 027*:]

D 096 Pozdní syfilis, latentní (trvání 2 roky a více)
(:D 028.l*:)

D 097 Jiná syfilis a NS
.O Pozdní syfilis NS
.1 Latentní syfilis NS ( :D 028.2:)
.9 Syfilis NS [ :D 029:)

D 098 Gonokoková

onemo cn ě ní

.O Akutní gonokokové onemocnění močového a pohlavního ústrojí ( :D 030 *:)
.1 Chro.n ické gonokokové onemocnění močového a

pohlavního ústrojí (trvání

přes

2

měsíce)

(:D 031*:)

.2 Gonokokové onemocnění oka ( :D 033:)
.3 Gonokokové onemocnění kloubu ( :D 032:)
.8 Gonokokové onemocnění jiných orgánů
(:D034:)
.9 Kapavka NS (:D 030*:)

D 099 Jiné pohlavní nemoci
.O Měkký vřed - ulcus molle ( :D 036:)
.1 Lymphogranuloma venereum (Nicolas Favre)
[ :D 037:)
.2 Gr anulorna inguinale (Dono van) ( : D 038:)
.9 Jiné a NS (:D 039 *:)

]INÁ

SP_IROCHÉTOVÁ

ONEMOCNĚNÍ

(D 100-D 104)
D 100 Leptospirosis ( :D 072:)
.O Leptospirosis ictero-haemorrhagica (Weilova
nemoc) ( :D 072.0: )
.8 Jiné ( :D 072.1 * :)
.9 NS (:D 072.1 *:)

D 101 Vincentov,a .angína ( :D 070:)
D 102 Frambézie ( :D 073:)
.O Solitární iniciální kožní projevy
.1 Diseminované kožní projevy typu
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papilomů

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

J.iné recentní příznaky na
Keratoderm ick é projevy
Gumóz ní uzle a v ředy
Gangóza
Postižení k ostí a kloubů
Jiné projevy
Latentní frambézie
Frambézie NS

k ů ži

D 103 Pinta ( carate) ( :D 074.1 *: )
.O Primární kožní projevy
.1 Sekundá rní diseminované kožní projevy
. . 2 Pozdní kožní projevy
.3 Smíšená form a
.9 NS

D 104 Jiná spirochétová

onemocnění

( :D 07 4 *: )

.O Bejel ( : D 074.1 *: )

.9 Jiné

M YKÓZY ( D 110-D 117)
D 110 Dermatophytosis ( :D 131 *: )
D 111 Dermatomycosis, jiná nebo NS ( :D 131 * :)
.O Pityriasis versicolor
.1 Tinea negra
.2 Tinea alba
.8 Jiné
.9 NS

D112 Candidosis (moniliasis) ( :D13 4.3: )
D 113 Actinomycosis ( :D 132:)
D 114 Coccidiomycosis ( :D 133:)
D 115 Histoplasmosis ( :D 134.2: )
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D 116 Blastomycosis ( :D 134.0: J
.O Evropská (cryptococcosis) (:D 134.1:)
.1 Severoamerická ( :D 134.0*:)
.2 Jihoamerická ( :D 134.0 *: )
.9 Jiné a NS (:D 134.0* : )
D ~17 Jiné g e~ erali:rované mykózy (: D 134.5 *:)
.O Rhinosporidiosis
.1 Sporotrichosis (: D 134.4:)
.2 Chromomycosis
.3 Aspergillosis
.4 Maduromycosis
.8 Jiné
.9 Jiné a NS [ :D 134.0*:)

HL Í STOVÁ · ONEMOCNĚNÍ
H E L M I N T I Á Z Y ( D 120-D 129)
D 120 Schistosomiasis ( bilharziosis ) ( : D 123:)
.O Schistosoma haematobium ( :D 123,0:)
Sem patří i sch. měchýře NS
.1 S. Mansoni, [ :D 123.1:)
Sem .patří i střevní sch. NS
.2 S. japonicum (:D 123.2:)
Sem patří i „Orientální sch."
.3 Kožnf ( :D 123.3*:)
Sem patří i Sch. cercar iae
.8 Jiné ( :D 123.3 *:)
.9 NS (:ů 123.3*:)

D 121 Jiné nemoci způsobené trematody ( :D 124: )
.O Opisthorchiasis [O. felineus, O. vi verrini)
( :D 124.2 *: )
.1 Clonorchias3s ( C. sinensis) ( :D 124.0:)
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.2 Paragonimiasis {P. westermani, P. ringeri )
[:D 124.1:)
.3 Fascioliasis [ :D 124.2*: )
.4 F asciolopsiasis [ : D 124.2 *:)
.9 Jiné a NS [:D 124.2 *:)

D 122 Hydatidosis ( echinococcosis) ( Taenia echinococcus - m ěcho ž il) ( : D 125: )
.O Jaterní
.1 Plicní
.8 Jiné lokalizace
.9 NS
D 123 Jiné nemoci způsob ené cestody ( :D 126:)
.O' Střevní forma napadení tasemnicí Taenia solium
.1 Cysticercosis (laryální forma T. solium)
.2 Tasemnice - T. saginata
.3. ·Taeniasis - napadení tasemnicí - NS
.4 Diphyllobothriasis (D. latum i jiné druhy},
střevní

.5 Sparganosis (larvální diphyllobothriasis)
.6 Hymenolepiasis (H . nana)
.9 Jiné

D 124 Trichinosis ( : D 128: )
D 125 Filariasis ( :D 127: )
.O Wuchereriasis [W. bancrofti)
.1 Napadení brugií (Brugia m<;1.layi
jiné druhy }
.2 Loiasis ( Loq loa)
.3 Onchocercosis (O. yulvulus)
.4 Acanthocheilonemiasis (A. perstans)
.5 Mansonellosis ( M. ozzardi)
.8 Jiná filariáza
.9 NS
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D 126 Ankylostomiasis (:D 129*: )
.Q Ankylostoma duodenale

.1 Necator americanus
.8 Jiná ankylostomiáza
.9 NS

D 127 Jiné

střevní

helmintózy

.o Ascariasis

(A. lumbricoídes) (:D 130.0: )
Strongyloidosis (S . stercoralis ( :D 130.3*: )
Trichuriasis (T. trichiura) ( :D130.3*:)
Enterobiosis [ oxyuriasis) [ :D 130.1: )
Jiná střevní onemocnění způsobená nematody
[ :D 130.3*:)
.5 Smíšená střevní helmintóza ( :D 130.2:)
.9 Střevní helmintóza NS ( :D 130.3*:)
.1
.2
.3
.4

D 128 Helmintózy jiné a NS
.O Larva migrans ( visceralis, peroralis) (: D 129*: )
- .8 Jiné ( ::D 130.3*:)
.9 NS (:D 130.3*: )

D 129

Střevní

parazitismus NS (:D 130.3*:)

J I N É I N F EK ČN Í .
A P ARAZ I TARNÍ NEMO CI
(D 130-:-D 136)
D 130 · Toxoplas·m osis ( :D 122.1:)
.O
.1
.2
.9

Získaná
Vrozená aktivní
Pozdní následky
NS

nitroděložní

infekce

D 131 Trichomoniasis urogenitalis (:D 122.2*, D 630.2*: )
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D 132 Zavšivení Nepatří

pediculosis (:D 136 *: )

sem phthiriasis (D 134.1)

D 133 Acariasis (scabies a j.)

.O Svrab - scabies ( :D 135:)
.9 Jiné [:D 137 • :)

D 134 Jiná nápadení (infestace)
.O Myiasis (: D 138.1 * :)
.1 · Phthi~iasis [: D 136 * :)
.2 Jiná napadení členovci
.3 Hirudiniasis
.9 Jiné a NS

D 135 Sarcoidosis ( :D 138.0*:)
D 136 Jiné

infekční

a parazitární nemoci
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11. NO V OTVARV
Položky pro zhoubné novotvary mnohočetných lokalizací byly zrušeny. Zhoubné novotvary více částí téhož
orgánu se zařazují do zbytkové položky příslušné položky, např. „rakovina tračníku vzestupného a příčného"
bude zařazena pod D 153.8. „Zhoubný novotvar tlustého
střeva bez bližšího určení sídla". Otázka mnohočetných
zhoubných novotvarů v různých orgánech bude řešena
v zařazovacích pravidlech.

ZHOUBNÉ NOVOTVARY
D U T I N Y A• H L T A N U .
( D 140__...;D 149)

ÚS TN Í

D 140 Zhoubný nov.otvar rtu ( :D 140:)

Nepatří s~m kožní rakovina postihující ret
(D 172..0. D 173.0)

.O Horní ret ( :D 140.0:)

.1 Dolní ret ( :D 140.1:)
.2 Oba rty ( :D 140.8:)
.9 Ret NS (včetně ústního koutku) (:D 140.9:)
D 141 Zhoubný novotvar jazyka ( :D 141:)
Kořen jazyka ( :D 141.0:)
.1 Hřbetní strana (:D 141.7*:)
.2 Okraje a hrot (:0141.7*:)
.3 Spodina jazyka (: D 141.7*:)
.9 Část NS (:D 141.9:)

.O

D 142 Zhoubný novotvar slinné žlázy ( :D 142:)
.O Příušnice - parotis ( :D 142.0:}
.8 Jiná určená slinná žláza ( :D 142.7:)

.9 Slinná žláza NS ( :D 142.9:)
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D 143 Zhoubný novotvar dásně (:D 144*: )
.o Horní dáse.ň
.1 Dolní dáseň
.9 Dáseň NS
D 144 Zhoubný novotvar ústní spodiny ( :D 143:)
D 145 Zhoubný novotvar jiné nebo NS části úst ( ~ D 144*:)
.O ústní sliznice (vnitřní strana tváří)
.1 Patro (tvrdé i měkké)
.8 Jiná určená část
.9 Část NS
D 146 Zhoubný novotvar ústní části h'1 tanu-orofaryngu
(:D 145: )
.O Mandle ( :D 145.0: )
.8 Jiná určená část ( :D 145.7: J
.9 Část NS ( :D 145.9:)
D 147 Zhoubný novotvar nosohltanu - nasofaryngu
(:D 146:)
D 148 Zhoubný novotvar hrtanové _části hltanu - hypofaryngu ( :D 147:)
.O Regio postcricoidea
.1 Fossa pyriformis
.8 Jiná určená část
.9 Část NS
D 149 Zhoubný 'novotvar NS části hltanu ( :D 148:)

ZHOUBNÉ NOVOTVARY
'Ú STROJÍ TRÁVICÍHO
A POBŘIŠNICE
( D 150-D 159)
D 150 Zhoubný novotvar jícnu ( :D 150:)
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D 151 Zhoubný novotvar žaludku ( :D 151:)
.O
.1
.8
.9

Kardie
Pylorus
Jiná určená
Část NS

část

D 152 Zhoubný 'novotvar tenkého střeva včetně dvanáctníku ( :D 152:)
. O Dvanáctník ( :D 152.0: )
.8 Jiná určená část ( :D 152.7:)
.9 Část NS ( :D 152.9:)

I .

D 153 Zhoubný novotvar tlustého střeva , vyjma konečník
(:D 153:)
.O Slepé střevo, červ a tračník vzestupný
(:D 153.0:)
.1 Tračník příčný . vč. pravého
levého ohbí,
(:D 153.1:)
.2 Tračník sestupný ( :D 153.2:)
.3 Tračník esovitý ( :D 153.3:)
.8 Tlusté střevo (vč. tračníku) bez bližšího určení
sídla ( :D 153.8:)
.9 Střevo bez bližšího určení sídla ( :D 153.9:)

D 154 Zhoubný novotvar
spojení ( :D 154:)

konečníku

a rektosigmoidálního

.O Rektosigmoidální spojení
.1 Konečník
.2 Řitní kanál

D 155 Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučo 
vých cest ur čený jako primární ( :D 155.0:)

.o Játra
.1 Intrahepatální žlučové cesty
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D 156 Zhoubný novotvar žlučníku a žlučových cest
(:D155.1*:)
.O Žlučník
.1 Žlučové cesty extrahepatální
.2 Vaterova ampula
.9 Žlučové cesty NS
D 157 Zhoubný novotvar slinivky

břišní

-

pankreatu

(:D 157:)

.O Hlava
.8 Jiná určená
.9 NS

část

D 158 Zhoubný noyotvar

pobřišnice

(: D 158:)

.O Retroperitoneum

.9 Jiná

část

a NS

D 159 Zhoubný novotvar.- NS

části

trávicího ústrojí

(:D 159:)

ZHOUBNt NOVOTVARY
ÚSTROJÍ DÝCHACÍHO
(D 160-D 163)
D 160 Zhoubný · novotvar nosu, nosních dutin,
ucha a obličejových dutin f :D 160:)
.O
.1
.2
.8
.9

středního

Nos (vchod) a nosní dutiny ( :D 160.0·:)
Eustachova trubice a střední ucho ( :D 160.1:)
Čelistní dutina - sinus maxillaris ( :D 160.2:)
Jiná určená obličejová dutina ( :D 160.7:)
Obličejová dutina NS ( :D 160.9:)

D 161 Zhoubný novotvar hrtanu ( :D 161:)
.O Glottis, pravé vazy hlasové
4
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.8 Jiné určené
.9 Část NS

části

D 162 Zhoubný novotvar
.O

Průdušnice

.1

Průdušky

průdušnice,

průdušek

a plic

( :D 162.0: )_
a plíce (: D 162.1 *:)

D 163 Zhoubný novotvar jiných a blíže
ústrojí dýchacího

neurčených částí

.O Pohrudnice ( :D 162.2:)
.1 Mezihrudí - mediastinum ( :D 164:)
.9 Lokalizace NS

ZHOUBNÉ NOVOTVARY
K O S T Í, P O J I V A, K ů Ž E A P R S U
(D 170-D 174)
D 170 Zhoubný novotvar kosti ( :D 196:)
.O
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9

a obličejové ( :D 196.0:}
( :D 196.1:)
Páteř (mimo kost křížovou a kostrč) (:D 196.2:)
žebra, kost hrudní a klíční ( :D 196.3:)
Dlouhé kosti horní , končetiny a lopatka
( :D 196.4:)
'
Horní končetina, krátké kosti ( :D 196.5:)
Pánev, kost křížová a kostrc ( :D 196.6:)
Dolní končetina, dlouhé kosti - ( :D 196.7:)
Dolní končetina, krátké kosti. ( :D 196.8:)
Lokalizace NS ( :D 196.9:)
Kosti
Dolní

lebeční

čelist

D 171 Zhoubný novotvar pojiva a jiných měkkých tkání
( :D 197*:)

.o

Hlava, obličej a krk (:D197.0*:)
.1 Trup ( :D 197.1 *:)
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.2 Horní končetina (včetně ramene) (:D 197.2*: )
.3 Dolní končetina (včetně kyčle) (:D 197.3*: )
.9 Lokalizace NS [ :D 197.9 • :)
D 172 Zhoubný melanom

kůže

[ :D 190: )

.O Rty (:D 190.0:)
.1 Oční víčka vč. koutků ( :D 190.1:)
.2 Ucho a zevní zvukovod ( :D 190.2:)
.3 Jiné nebo NS části obiičeje [ :D 190.3:)
.4 Vlasová část hlavy a krk ( :D 190.4:)
.5 šourek [ :D 179.1 *:)
.6 Trup mimo šourek [:D 190.5*: )
. .7 Horní končetina [ :D 190.6:)
.8 Dolní končetina ( :D 190.7:)
.9 Lokalizace NS ( :D 190.9:)
D 173 Jiné zhoubné novotvary
.O
.1
.2
.3
.4
:5
.6
.7
.8
.9

Rty ( ;D 191.0:)

kůže

( :D 191:)

c

Oční víčka vč. koutků ( :D 191.1:)
Ucho a zevní zvukovod t:D 191.2:)
Jiné nebo NS části obličeje [ :D 191.3:)
Vlasová část hlavy a krk ( :D 191.4:)
šourek ( :D 179.1 *: )
Trup mimo šourek [ :D 191.5 *:)
Horní končetina ( :D 191.6:)
Dolní konč~tina [ :D 191.7:)
Lokalizace NS ( :D 191.9:)

D 174 Zhoubný novotvar prsu ( :D 170:)

ZHOUBNÉ NOVOTVARY
ÚSTROJÍ MOČOVÉHO
A P O H L A V N Í H O ( D 180-D 189 )
D 180 Zhoubný novotvar
4•

čípku děložního

( :D 171:)
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D 181 Chorionepithelioma ( :D 173*:)
Sem patří též: choriokarcinom, zhoubný novotvar
placenty
U 182 Jiný zhoubný novotvar dělohy
Tělo děložní ( :D 172:)
Sem patří i zhoubné novotvary endometria, sarkom, karcinosarkom a zvrhlý fibrom dělohy
.9 Část dělohy NS ( :D 174:)

.O

D 183 Zhoubný novotvar vaječníku, vejcovodu a širokého

vá:1m (:D 175:)
.O Vaječník ( :D 175.0:)
.1 Vejcovod a široký vaz ( :D 175.1:)
.9 Část NS ( :D 175.9:)
D 184 Zhoubný novotvar jiných nebo blíže

neurčených

ženských pohlavních orgánů ( :D 176:)
.O Pochva ( :D 176.1:)
.1 Vulva ( :D 176.0:)
.8 Jiná určená lokalizace ( :D 176.7:)
.9 Lokalizace NS ( :D 176.9:)
D 185 Zhoubný novotvar

D186

předstojné

žlázy ( :D 177:)

Zhoubný novotvar varlete ( :D 178:)

D l87 Zhoubný novotvar jiných a NS částí mužského
pohlavního ústrojí
.O Pyj ( :D 179.0:)
.8 Jiná lokalizace ( :D 179.1.1 .7:)
.9 Lokalizace NS ( :D 179.9:)
D 188 Zhoubný novotvar

močového měchýře

D 189 Zhoubný novotvar jiného a NS

.O Ledvina mimo pánvičku (:D 180*:)
.1 Pánvička (:D 180*:)
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( :D 181.0:)

~očového

ústrojí

.2 Močovod (:D 180*:)
.9 Jiné a NS ( :D 181:)

ZHOUBNÉ NOVOTVARY JINÉHO
A BLÍŽE NEURČENÉHO UMÍSTĚNÍ
(D 190-D 199)
D 190 Zhoubný novotvar oka ( :D 192:)
D 191 Zhoubný novotvar mozku ( :D 193.0:)
D 192 Zhoubný novotvar. jiných

částí

nervové soustavy

Mozkové nervy vč. optiku ( :D 193.0*,
Mozkové pleny ( :D 193.2*:)
Mícha ( :D 193.1:)
Míšní pleny (:D 193.2*:)
.4 Periferní nervy (: D 193.3:)
.5 Sympatický nervový systém ( :D 193.4:)
.9 Lokalizace NS ( :D 193.9:)

.O
.1
.2
.3

q

192*:)

D 193 Zhoubný novotvar štítné žlázy ( :D 194:)
D 194 Zhoubný novotvar jiných žláz s

vnitřní

sekrecí

(:Dl95:)
.O Nadledvinky · - glandulae suprarenales
(:D 195.0:)
.1 Příštítná tělíska - glandulae parathyreoideae
(:D 195.1:)
.2 Brzlík - thymus ( :D 195.2:)
.3 Podvěsek mozkový - hypofýza - gl.. pituitaria
- a tractus craniopharyngeus (:D 195.3:)
.4 Šišinka epifýza - glandula pinealis
( :D 195.4:)
.8 Jiná určená žláza s vnitřní sekrecí ( :D 195~7:)
.9 NS žláza s vnitřní sekrecí
D 195 Zhoubný novotvar
(:D 199*:)

nepřesně určeného umístění
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· .O Břicho, nitrobřišní nádor
.1 Pánev, pánevní útroby, rektovaginální
.9 Jiné

přepážka

D 196 Sekundární nebo neurčéný zhoubný novotvar mízních uzlin ( :D 198:)
.O Hlava, obličej a krk ( :D 198.0:)
.1 Nitrohrudní ( :D 198.1 *:)
.2 Nitrobřišní ( :D 198.2*:)
.3 Podpaží a horní končetina ( :D 198.3:)
.4 Tříslo a dolní končetina ( :D 198.4:)
.7 Jiná určená lokalizace ( :D :198.7:)
.8 Mnohočetná lokalizace
.9 Lokalizace NS ( :D 198.9:)
D 197 Sekundární zhoubný novotvar dýchacího a trávicího ústrojí
.O
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9

D 198

Plíce - určený jako sekundární ( :D 165:)
Media?tinum - určený jako sekundární
Pleura - určený jako sekundární
Jiné respirační orgány - určený jako sekundární
Tenké střevo, vč. d~odena ~ určený · jako sekundární
Tlusté střevo a konečník - určený jako sekundární
Peritoneum - určený jako sekundární
Játra - určený jako sekundární ( :D 156*:)
Játra - neurčený jako primární nebo sekundární (:D 156*:)
Jiná lokalizace na trávicím ústrojí - určený"
jako sekundární
Sekundární zhoubný novotvar jiné lokalizace
.O Močový měchýř
.1 Jiné močové orgány

} určený jako
sekundární

.2 Kůže
.. 3 Mozek
.4 Jiné části nervové soustavy
.5 Kosti

j

určený jako
sekundární

.9 Jiné lokalizace

D 199 Zhoubný novotvar NS lokalizace ( : D 199 *:)
.O Mnohočetný ·
·
Karcinomatóza, diseminovaný karcinom, sarkoma tóza
.1 Jiný

NOVOTVARY MÍZNÍCH
A KRVOTVORNÝCH TKÁNÍ
(D 200-D 209)
D 200 Lymfosarkom a retikulosarkom
.O Retikulosarkom ( :D 200.0:)
.1 Lymfosarkom ( :D 200.1:)

(:D 200: J

D 201 Hodgkinova nemoc [ :D 201: J
D 202 Jiné novotvary mízní tkáně
.O Velkofolikulární lymfom (Brillova-Symmersova
nemoc) (:D 202.0:)
.1 Mycosis fungoides ( :D 205:)
.2 Jiné primární zhoubné. novotvary mízní tkáně
( :D 202.1 *:)
.9 Jiné formy retikulózy (: D 202.l *:)

D 203 Mnohočetný myelom ( plasmocytom) (: D 203:)
D 204 Lymfatická leukémie
.O Akutní [:D 204.3*:)
.1 Chronická (:D 204.0*:)
.9 NS [ :D 204.0*:)

D 205 Myeloidní leukémie
.O Akutní (:D 204.3*:)

55

.1 Chronická (:D 204.1*: )
.9 NS ( :D 204.1 *: )

D 206 Monocytární leukémie
.O Akutní (:D 204.3* :)
.1 Chronická (: D 204.2 * : ]
.9 NS (:D 204.2 * :)
D 207 Jiné leukémie a erytroleukémie
.O Akutní leukémie

nezařaditelná

pod D 204-D 206

( :D 204.3 *: )

.1 Chronická leukémie

nezařaditelná

pod

D 204-D 206 ( :D 204.4* :)
.
.2 Akutní, , erytrémie (Di Guglielmova nemoc)
( :D 204.4 * :)
.9 Leukémie NS nezařaditelné pod D 204-D 206 ,
( :D 204.4 * : J

· D 208 Polycythaemia vera (:D 294: )

sem sekundární polycytémie (D 289.0) ani.
akutní erytrémie (D 207.2)

Nepatří

( osteomyeloretikulóza, „chronická
neleukémická myelóza", megakaryocytická mye, lóza, m yeloskleróza (: D 292.3 * :)

D 209 Myelofibrosis

NEZHOUBNÉ N OV OTVARY
(D 210-D 228)
D 210 Nezhoubný novotvar ústní dutiny a hltanu
( :D 210 * :)
Nepatří

.O Ret
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sem

čelis tní

cysty (D 526.0- .2)

.1
.2
.3
.4
.5
.6

Jazyk ·
Slinná žláza
ústní spodina
)iná a NS část úst
Mandle
Jiná část orofaryngu
.7 Nosohltan - nasopharynx
.8 Hrtanová část hltanu .:_ hypopharynx
·.9 Hltan NS

D 211 Nezhoubný novotvar jiných

částí

trávicího ústrojí

(:D 211:)

.O Jícen
.1 žaludek
.2 Tenké střevo
.3 Tlusté střevo (kromě konečníku)
.4 Konečník
.5 Játra a žlučové cesty
,6 Slinivka břišní - pancreas
.7 Pobřišnice a retroperitoneum
.9 Lokalizace NS

D 212 Nezhoubný novotvar dýchacího ústrojí ( :D 212 : )
.O Nos, nosní dutiny, střední ucho a obličejové
dutiny
.1 Hrtan
.2 Průdušnice - trachea
.3 Průdušky a plíce
.4 Pohrudnice
.5 Mezihrudí - mediastinum
.9 Lokalizace NS
D 213 Nezhoubný novotvar kosti nebo chrupavky
( :D 225:)
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D 214 Lipom ( :D 226 : )
D 215 Jiné nezhoubné novotvary
n ·216 Nezhoubný novotvar

kůže

svalů

a pojiva ( :D 227: l

(:D 222 *:)

.O Pokožka
Patří sem i seborhoické bradavice a seborhoic·
ká keratóza ( :D 710.1 * :) a stařecké bradavice
(:D 711 * : )

.1 Vlasové váčky a mazové žlázy
.2 Potní žlázy a vývody
Patří sem i hidrocystom ( :D 714.0*:)
.8 Jiné
.9 NS
Nepatří sem nezhoubný melanom (D ·757.1)

D 217 Nezhoubný novotvar prsu ( :D 213:)
D 218 Fibromyom

dělohy

( :D 214:)

D 219 Jiné nezhoubné novotva_ry

d ělohy

( :D 215:)

.O Papilloma, polyp
.1 Nezhoubná cysta
.9 Jiné nebo NS
D 220 Nezhoubný novotvar

vaječníku

( :D 216 : )

Nepatří sem retenční cysty (D 615.2), ani nádory
ovaria spojené s hyperfunkcí (D 256.0)

D 221 Nezhoubný novotvar jiných ženských pohlavních
orgánů ( :D 217:)
.O Vejcovod a široký vaz
.1 Pochva
.2 Vulva
.8. Jiné určené lokalizace
.9 Lokalizace NS
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D 222 Nezhoubný novotvar mužských pohlavních orgánu
(:D 218:)

•

.o varle
Nepatří sem onemocnění spojená s hyperfunkcí
varlete (D 257.0)
.1 Pyj
.8 Jiné určené lokalizace
.9 Lokalizace NS

D 223 Nezhoubný novotvar ledviny a jiných
orgánů ( :D 219 :)
.O Ledvina mimo . pánvič ku
.1 Pánvička
.2 Močovo d
.3 Měchýř
.8 Jiná určená lokalizace
.9 Lokalizace NS
D 224 Nezhoubný novotvar oka ( :D 223 * :)

močových

D 225 Nezhoubný novotvar mozku nebo jiné ěásti nervového ústrojí (:D 223 * :)
Nepatří sem neurofibromatóza (D 743.4)
.O Mozek
.1 Mozkové nervy včetně opti-ku
.2 Mozkové pleny
·
.3 Mícha
.4 Míšní pleny
.5 Periferní nervy
.6 Sympatický n ervový systém
.9 Lokalizace NS
D 226 Nezhoubný novotvar žláz s vnitřní sekrecí
( :D224:)
Nepatř í

sem onemocnění spojená s hyperfunkc1
žláz s vnitřní sekrecí ( D 253-D 255, D 258)
.O Nadledvinky
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.1
.2
.3
.8
.9

BrzHk
Hypofýza a tractus craniopharyngeus
Epifýza
Jiná určená žláza .s vnitřní sekrecí
Lokalizace NS

D 227 Hemangiom a Iymfangiom ( :D 228:)
D 228 Nezhoubné novotvary ostatních nebo NS orgánů a
tkání (:D 229:)

NOVOTVARY NEURČENÉ POVAHY
(D 230-D 239)
D 230 Novotvar neurčené povahy trávicího ústrojí
(:D 230:)
.O Jícen
.1 Zaludek
.2 Tenké střevo
.3 Tlusté střevo (kromě konečníku)
.4

Konečník

.5 Játra a žlučové cesty
.6 Slinivka břišní - pancreas
.7 Pobřišnice
.9 Lokalizace NS

D 231 Novotvar

neurčené

povahy dýchacího ústrojí

(: 231:)
.O Nos, nosní dutiny, střední ucho a obličejové
dutiny
.1 Hrtan
.2 Průdušnice
.3 Průdušky a plíce
.4 Pohrudnice

60

.5 Mezihrudí -

mediastinum

.9 Lokalizace NS

D 232 Novotvar kůže, soustavy svalové a kosterní neurčené povahy ( :D 238:)
.O Kost nebo cl].rupavka
.1 Svalstvo a pojivo

.2

Kůže

D 233 Novotvar prsu
D 234 Novotvar

neurčené

povahy ( :D 232:)

dělohy neurčené

povahy ( :D 233:)

.O Carci:q.oma in sítu čípku
.1 Jiný novotvar čípku děložního
.9 Jiná ne'bo NS část dělohy

D 235 Novotvar

vaječníku neurčené

D 238 Novotvar
hlavních

orgánů

.O
.1
.2
.B
.9

povahy ( :D 234:)

neurčené

povahy jiných ženských po( :D 235:)

Vejcovod a široký vaz
Pochva
Vulva
Jiná určená lokalizace
Lokalizace NS .

D 237 Novotvar

neurčené

močových orgánů

povahy jiných pohlavní,c h a
( :D 236:)

.O Varle
.1 Pyj

.2 Jiné a NS mužské pohlavní . orgány
.3 Ledvina mimo pánvičku
.4 Pánvička
.5 Močovod
.6 Měchýř
.9 Jiné nebo neurčené močové orgány
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D 238 Novotvar neurčené povahy oka, mozku a jiných
částí ústrojí nervového (: D 237 : )
.O Oko
.1 Mozek
.2 Mozkové nervy včetně optiku
.3 Mozkové pleny
.4 Mícha
.5 Míšní pleny
.6 Periferní nervy
.7 Sympatický nervový systém
.9 Lokalizace NS
D 239 Novotvar

neur~ené

povahy

(:D 239:)

.O ústní dutina a hltan

.1 Žlázy s vnitřní sekrecí
.9 Jiné nebo ·NS lokalizace
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orgánů

jiných nebo NS

Ill. NEMOCI ŽLÁZ S VNITŘNÍ
S E K R E C í, P Ř E M Ě N V L Á T K O V É
A VYžlVY
NEMOCI ŠTÍTNÉ ŽLÁZY
( D 240-D 246)
D 240 Struma prostá -

struma parenchymatosa

[:D 250:)
.O Endemická
.1 Sporadická
.9 NS

D 241 Struma uzlová, netoxická [:D 251:)
.O Endemická
.1 Sporadická

struma nodosa

.9 NS

D 242 Tyreotoxikóza se strumou nebo bez ní ( :D 252:)
.O Struma toxická difúzní ( morbus Basedowi)
[D 252.0*:]
.1 Struma uzlová toxická (: D 252.1 *: )
.2' Tyreotoxikóza bez strumy, hypertyreóza bez
strumy
D 243 Kretinismus vrozený (:D 253*: )
Vrozená atyreóza a hypotyreóza, vrozená nedoštítné žlázy; kretinismus endemický,
sporadický

statečnost

D 244 Myxedém [ :D 253*:] .
Získaná atyreóza a hypotyreóza, získaná nedostaštítné žlázy, infantilní myxedém

tečnost
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D 245 Thyreoiditis (:D 254*:}

Hashimotova nemoc ( lymfadenoidní struma), Riedelova _struma nebo Riedelova thyreoiditida (struma lignea, thyreoiditis lignea), thyreoiditis de
Quervainova, thyreoiditis acuta nebo NS
D 246 Ostatní nemoci štítné žlázy (: D 254 *:)

NEMOCI OSTATNÍCH ŽLÁZ
S VNITŘNÍ SEKRECÍ

( D 250-D 258)
D 250 úplavice cukrová -

D 252 Nemoci

diabetes mellitus ( :D 260:)

vnitřní

sekrece slinivky břišní - panjiné než úplavice cukrová ( :D 270:)

D 251 Poruchy
kreatu -

příštítných tělísek

-

paratyreoidey

(:D 271:)

.O Hyperparatyreóza ( :D 271.0:)
.1 Hypoparatyreóza, paratyreoidní tetanie
( :D 271.1:)
.9 Jiné nebo NS ( :D 271.2:)

ll 253 Nemoci

podvěsku

mozkového -

hypofýzy ( :D 272:)

.O Hyperfunkce adenohypofýzy
Akromegalie, eozinofilní adenom hypofýzy, hypofyzární gigantismus, hyperpituitarism:.is
.1 Hypofunkce adenohypofýzy
Hypofyzárni ( pituitární} trpaslictví (nanismus J
Lorainova typu; pituitární infantilismus, pituitární kachexie, Simmondeova nemoc, Sheenanův syndrom, adiposogenitální dystrofie
Frohlichův syndrom
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.2 Chromofobní adenom hypofýzy
.9 Jiné nebo NS
D254 Nemoci brzlíku -

thymu (:D273:)

D 255 Nemoci nadledvinek ( : D 27 4 * :)
kůry nadledvinek
Aldosteronismus (primární) [:D 277 *:),
' hyperadrenokorticismus, hypersuprarenalismus.
Nepatří sem vrozený hyperadrenokorticismus
[D 273.6)
.1 Hypofunkce kůry nadledvinek
Addisonova nemoc, addisonská krize, adrenokortikální insuficience, hypoadrenokorticismus,
hyposuprarenalismus
.2 Feochromocytom
[produkující adrenalin nebo noradrenalin)
.9 Jiné nebo NS

.O Hyperfunkce

D 256 Poruchy

činno s ti vaj ečníků

( :D 275:)

.O Hyperfunkce

Ovariální hypergonadismus, hyperovarismus
.1 Hypofunkce
Ovariální hypogonadismus. (primární), hypoovarismus
.9 Jiné a NS
D 257 Poruchy

činnosti

varlat ( :D 276 : )

.O Hyperfunkce

Testikulární hypergonadismus
.1 Hypofunkce
Eunuchismus, testikulární hypogonadismus
.9 Jiné a NS
5

65

D 258 Poruchy činnosti několika žláz - polyglandulární
dysfunkce a ostatní nemoci žláz s vnitřní
sekrecí ( : D 277:)
Cushingův syndrom
Bazofilní adenom, bazofilismus (kortikoadrenální, hypofyzární, thymický)
.1 Polyglandu.lární dysfunkce
Deficience, dyskrazie
.9 Jiné nebo NS
Nepatří sem vrozené trpaslictví ( D 756.6)

.O

AVITAMINÓZY A JINÉ KARENČNÍ
ST A VY (D 260-D ?69)
D 260 Avitaminóza A (:D 286.1:)
.O
.1
.8
.9

šeroslepota - hemeralopie
Xeroftalmie, ~eratomalacie
Jiné projevy nedostatku vitaminu A
NS

D 261 Avitaminóza B1 -

karence thiaminu

(včetně

beri-

beri) (:D 280t D 286.2*:)
D 262 Avitaminóza PP - karence niacinu
pelagry) (:D 281.*:)

(včetně

D 263 Jiné avitaminózy B (: D 286.2 *:)
.O Ariboflavinóza
.1 Karence vitaminu B6
.8 Jiné
.9 NS

D 264 Avitaminóza C (včetně kurdějí)
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karence kyseliny askorbové
( :D 282, D 286.3:)

D 265 Avitaminóza D
.O Křivice - rhachitis - aktivní ( :D 283 : }
.1 Křiv i ce - pozdní následky ( :D 284: )
.2 Osteomalacie ( :D 285:)
.9 NS

D 266 Jiné avitaminózy (:D 286.7 * :)
.O Avitaminóza K
.8 Jiné
.9 NS

D 267 Proteinová karence ( kvašiorkor)

( : D 286.6 * :)

/

D 268

Nutriční

marasmus

Kachexie, chřadnutí, marasmus sledku podvýživy
D 269 Jiné

karenční

.O Primární
spělých

NS nebo

v du·

stavy

malabsorp č ní syndrom ( coeliakie doa tropická sprue, steatorrhoea jiného

původu) .
Nepatří

sem coeliakie dětí (751.3)
.1 Malabsorpční syndrom NS
.9 Jiné nebo NS

J INÉ NEMOCI PŘEMĚ N Y
LÁT K O V É {D 270-D 279J
D 270 Vrozené poruchy metabolismu aminokyselin
(:D 289.2*: )
.O Fenylketonurie

.1 Cystinurie
.2 Aminoacidurie
.3 Cystinóza
5•

6'i

.4
.5
.6
.8

Maple syrup disease
Poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu
Alkaptonurie
Jiné

.9 NS

D 271 Vrozené poruchy metabolismu

uhlovodanů

[ :D 289.2*:)

.O
.1
.2
.8

Von Gierkeova nemoc
Jiná glykogenová tesaurismóza
Galaktozémie
Jiné

.9 NS

O 272 Vrozené poruchy metabolismu

lipidů

[ :D 289.0*:)

Nepatří

sem amaurótická rodinná idiocie [D 333.0]
ani leukodystrofie [ D 333.1]
.o Xantomatóza
.8 Jiné
.9 NS

D 273 Jiné a NS vrozené poruchy metabolismu
[:D289.2*:) .

.O Cystická fibróza (mucoviscidosis)
.1 Poruchy metabolismu porfyrinu
.2 Hemochromatóza
.3 Hepatolentikulární degenerace [ :D 355*:)
.4 Jiné poruchy postihující metabolismus minerálů
.5 Neúplné vyměšování bilirubinu .6 Poruchy metabolismu steroidů
.8 Jiné
.9 NS

D 27 4 Dna -

arthritis urica ( : D 288: )

D 275· Anomálie plasmatických bílkovin
.O Agammaglobulinaemia
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.1
.2
.3
.4
. .5
.9

Hypogammaglobulinaemia
Analbuminaemia
Bisalbuminaemia
Cryoglobulinaemia
Macroglobulinaemia
Jiné a NS

D 276 Amyloidóza, amyloidní degenerace ( :D 289.1:)
D 277 Otylost (:D 287:)

obesi1as -

nikoli endokrinního

D 278 Jiná hyperalimentace
Nepatří

sem onemocnění vzniklá
lékft ( DN 963.6]
.O
.1
.2
.9

Hypervitaminóza A (:DN 979*:)
Carotinaemia (:D 289..2*:)
Hypervitaminóza D (:DN 979*:)
Jiné nebo NS

D 279 Jiné a NS nemoci

výměny

původu

l

předávkováním

alimentárního
původu

.

látkové (:D 289.2*:)

Nepatří sem vrozené poruchy metabolismu

( D 270-D 273)
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I V. N E M O C I K R V E

A KRV .OTVORNÝCH ORGANů
D 280 Chudokrevnost (:D291:)
D 281 Ostatní

karenční

anaemia -

z nedostatku železa

anémie

.O Zhoubná chudokrevnost ~ anaemia perniciosa
(:D 290:)
.1 Ostatní anémie z nedostatku vitaminu B 12
.2 Chudokrevnost z nedostatku kyseliny listové
.3 Chudokrevnost z nedostatku vitaminu B 6
.4 Chudokrevnost z nedostatku proteinů
.9 Jiné nebo NS

D 282

Dědičné

hemolytické anémie (:D 292 *: )

.O Ach'olurická familiární žloutenka
.1 Dědičná eliptocytóza
Dědičná ovalocytóza
.2 Anémie z nedostatku dehydrogenázy glukózo-6·fosfátu (:D 245* : )
Vrozená anémie s Heinzovými tělísky, hemolytická anémie z karence enzymů . (též vyvolaná
léky)
.3 Jiné dědičné nesférocytární hemolytické anémie
.4 Středozemní anémie ( :D 292.2*:)
Cooleyova anémie. talasémie
.5 Hemoglominopatie (:D 292.2*, .6*, D 293*:)
Hemoglobinopatie S (srpkovitá anémie), :t,iemoglobinopatie C, hemoglobinopatie · D, hemoglobinopatie E
.9 Jiné
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D 283 Získané hemolytické anémie

.O Akutní ( :D 292.1: J
Anémie Ledererova (ne u novorozencQ)
.9 Jiné ( :D 292.2* : J
Autoimunní idiopatické anémie, symptomatické
sekundární, hemolytické anémie, hemoglobi_nurie {noční, chladová, pochodová)
D 284 Aplastická anémie (:D 292.4:)
D 28.5 Anémie jiné a NS
.O Hypochromní anémie hyperside_~émické s ukládáním železa do tkání (: D 292 *:)
Dědičná hypochromní sideroblastická (hypersiderémická J anemie; získané, normochromní
sideroblastické anémie; symptomatické sideroblastické anémie
.8 Jiné určené anémie (:D 292*:)
.9 Anémie NS ( :D 293:)
D 286 Koagulační poruchy
.O Hemofilie ( :D 295:)
.1 Christmas disease (: D 296 *:)
Nedostatek faktoru IX (plasma thromboplastin
component), hemofilie B
.2 Karence PTA faktoru (plasma thromboplastin
antecedent)
Nedostatek faktoru XI, hemofilie C, Rosenthalova nemoc
.3 Vaskulární hemofilie
Angiohemofilie A, B, pseudohemofilie typu B,
von Willebrandova nemoc
.4 Hemoragická fibrinolýza ( fibrinogenolýza)
.5 Cirkulující antikoagulancia
Án tithrombinaemia, an ti thromboplastinogenaemia, hyperheparina·emia
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.9 Ostatní

Afibrinogenaemia, nedostatek faktoru V, VU, X,
XII, Hagemanova faktoru, hypofibrinogenaemia,
h ypoproth.r om binaemia

D 287 Purpura a ostatní hemoragická on emo c n ění
( :D 296 *:)
.O Alergická purpura
Henochova nemoc, peliosis rheumatica
Schč:inleinova

.1 Trombocytopenie
.2 Hemoragická trombocytémie
.3- Trombocyťopatie

Trombastenie Glenzmann, trombopatie BernardSoulier
.9 Jiné a NS
Dědičná fragilita kapilár, hemoragická diatéza
NS

D 288 Agranulocytóza ( :D 297:) - těžká neutropenie
D 289 Ostatní nemoci krve a krvotvorných orgá nů
.O Sekundární polycytémie ( :D 294: ).
Polycytémie získaná, hyp0xémická, způsobená
velkou nadmořskou výškou
.1 Chronický zánět mízních uzlin - lymphadenitis chronica [ :D 468.0:)
.2 Nespecifický zánět mízních uzlin okruží lymphadenitis mesenterica ( :D 468.1:)
.3 Zánět mízních . uzlin - lymphadenitis - NS,
kromě mesenterického ( :D 468.2:)
.4 Nemoci sleziny ( :D 298:)
Nepatří sem hepatolienální fibróza (D 571) ani
splenomegalie ( D 782.8)
.8 Jiné
·
.9 NS
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V. D U Š EV N f P O R U C H V
Tato třída je určena především pro klasifikaci přijetí
do psychiatrických nemocnic, na psychiatrické kliniky,
do ústavů pro duševně zaostalé atd. Proto jsou tu zařa
zeny všecky formy duševních poruch, i když jsou sdruženy se somatickými onemocněními nebo jsou jejich
následke111, jak je tomu u položék D 292-D 294, D 309D 315. Při primární klasifikaci úmrtnosti i při klasifikaci nemocnosti, pokud nejde hlavně o duševní stav,
nemá se těchto položek užívat pro označení základní
příčiny.

PSYCHÓZY (D 290-D 299)
D 290 Senilní a presenilní demence
.O Senilní demence ( :D 304:)
.1 Presenilní demence ( :D 305:)
D 291 Alkoholická psychóza ( :D 307:)
.O
.1
.2
.3
.9

Delirium tremens
Korsakovova psychóza (alkoholická)
Jiná alkoholfcká halucinóza
Alkoholická paranoia
Jiné a NS

D 292 Psychóza na
.O
.1
.2
.3
.9

podkladě

nitrolební infekce

Progresivní paralýzy
Jiné formy příjice centrální nervové soustavy
Epidemického zánětu mozku
Jiného nebo NS zánětu mozku
Jiné nebo NS nitrolební infekce

D 293 Psychóza na
nění mozku

podkladě

jiného organického onemoc-
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.O
.1
.2
.3
.4

Mozkové arteriosklerózy [ :D 306:)
Jiných cerebrovaskulárních poruch (:D 308.2 *: )
Epilepsie ( :D 308.1:)
Nitrolebního novotvaru ( :D 308.0: )
Degenerativního onemocnění centrální nervové
soustavy ( :D 308.2*:)
.5 úrazu mozku (lebky) (:D 308.2 *:)
.9 Jiných nebo NS onemocnění mozku ( :D 308.2 *:)

„ .

D 294 Psychóza na

podkl a dě

jin.ého somatického onemoc-

nění

Endokr inních poruch
Poruch přeměny látek a výživy
Celkových infekcí
Intoxikací l~!< Y nebo jedy
Nepatří sem alkoholická ps~chóza (D 291)
.4 Porodu - puerperální psychózy
Nepatří sem psychóza vzniklá během šestine.O
.1
.2
.3

dělí

.8 Jiných somatických onemocnění
.9 Somatických onemocnění NS

.n 295
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Schizofrenie ( :D 300: J
.O Typ simplexní · ( :D 300.0:)
.1 Typ hebefrenický ( :D 300.1: )
.2 Typ kata tonický ( :D 300.2:)
.3 Typ paranoidní ( :D 300.3:)
.4 Akutní schizofrenická epizoda ( :D 300.4:)
Nepatří sem akutní schizofrenfe typů uvede ·
ných výše
.5 Schizofrenie v remisi (: D 300.5 *:)
.6 Schizofrenie s residuem ( :D 300.5*:)
.7 Zvláštní periodická (smíšená) psychóza
(:D 300.6 : )

Schizoafektivní psychóza
.8 Jiné ( :D 300.7 *: )
.9 NS (:D300.7 *: )

D 296 Afektivní psychózy
.O Inv·oluční melancholie (:D 302 : )
.1 Maniodepresivní psychóza, manický typ

( :D 301.0*:)
.2 Maniodepresivní psychóza, depresivní typ
( :D 301.1:) ~ patří sem i endogenní deprese

.3 Maniodepresivní psychóza, cirkulární typ
( :D 301.0*:)
~8 Jiné ( :D 301.1:)
.9 NS ( :D 301.2*:)
Afektivní porucha NS, maniodepresivní
psychóza NS
D 297 Paranoidní stavy ( :D 303:)
.O Paranoia
.1 ~nvoluční parafrenie
.9 Jiné

D 298 Jiné psychózy ( :D 309 * : )

.O Reaktivní depresivní psychóza
.1 'Reaktivní excitace
.2 Reaktivní .zmatenost
Akutní nebo subakutní stav zmatenosti
.3 Akutní. paranoidní reakce
„Bouffée délirante"
.9 Reaktivní psychóza NS
D 299 Psychóza NS ( :D 309*:)

Demence NS
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NEURÓZY, . PO R UCHY ó SOB NO ST I
A JINÉ NEPSYCHOTICKÉ
DUŠEVNÍ

P O R U C H Y ( D 300-D 309)

D 30Q N eur6zy
.O
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7
.8
.9

úzkostná neuróza (: D 310:]
Hysterická neuróza ( :D 311:]
Fobická neuróza [ :D 312:]
Nutkavá (obsedantní] neuróza ( :D 313:]
Depresivní neuróza (: D 314:)
Neurasténie [:D 318.3*:]
Depersonalizační syndrom [ :D 318.1:]
Hypochondrická neuróza [:D 318.0:)
Jiná neuróza [:D 318.2, .4, .5*:]
Neuróza z povolání, písařská křeč
Neuróza NS (:D 318.5*:]

D 301 Poruchy osobnosti -

psychopatie

.O Pa.ranoidní ( :D 320.1:] ,

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

Afektivní ( cyklotymní) (: D 320.2:)
Schizoidní ( :D 320.0:)
Explozivní
Anankastické (obsedantní)
Hysterické, histrionské ( :D ~20.7*:)
Astenické
Sociálně maladaptivní ( :D 320.4: j"
Jiné (:D320.3,.5,.7*:)
NS ( :D 320.7*:]

D 302 Sexuální úchylky ( :D 320.6:)
.O Homosexualita
.1 Fetišismus
.2 Pedofilie
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.3 Transvestitismus
.4 Exhibicionismus

.8 Jiné
Sadismus, masochismus, narcisismus, erotomanie
.9 NS

D 303 Alkoholismus ( :D 322:)
.O Občasné nadměrné pití
.1 Návykové nadměrné pití
.2 Alkoholická toxikomanie
.9 Alkoholismus jiný a NS

D 304 Narkomanie a toxikomanie ( :D 323:)
Sem nepatří psychóza přidružená k narkomanii
(D 294.3)
.O Opium, opiové alkaloidy, a jejich deriváty
.1 Syntetická analgetika s účinkem podobným
jako morfium
.2 Barbituráty
.3 Jiná hypnotika, sedativa a trankvilizancia
.4 Kokain
.5 Cannabis sativa (hašiš, marihuana)
.6 Jiná psychostimulancia
.7 Halucinogeny
.8 Jiné drogy
.9 Drogy NS

D 305 Somatické poruchy, u nichž se předpokládá
psychogenní původ ( :D 315-D 317:)
.O
.1
.2
.3
.4

Kožní ( :D 317.2, .3:)
Kostní a svalové ( :D 317.4: J
Dýchací (:D 317.0:)
Oběhové ( :D 315: J
Krevní a mízní (:D 317.5*:)
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.5 žaludeční a střevní ( :D 316:)
.6 Močové a pohlavní ( :D 317.1:)
.7 Endokrinní (:D 317.5*:)
.8 Smyslových orgánů (:D 317.5*:)
.9 Jiné ( :D 317.5*:)
D 306 Zvláštní

příznaky,

pokud nejsou

zařazeny

jinde

Této kategorie se použije, není-li možno stanovit
určitější diagnózu .
•O Poruchy řeči ( :D 326.1, .2, D 781.5, .6:)
.1 Specifická neschopnost v učení
.2. Tik ( :D 780.4:)
, .3 Jiné psychomotorické poruchy
.4 Poruchy spánku
.5 Poruchy výživy
.6 Enuresis ( :D 321.3:)
.7 Encopresis
.8 Cephalgia ( :D 791:)
.9 Jiné
D 307

Přechodné- situační

poruchy ( :D .326.3*:)

D 308 Poruchy chování v dětském věku (:D 324:)
D 309 Duševní poruchy, neurčené jako psychotické, na
podkladě somatických onemocnění, jinam nezařa·
ditelné
.O
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
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Nitrolební infekce
Intoxikace léky, jedy nebo autointoxikací
úrazu mozku
Poruch oběhu krevního
Záchvatovitých onemocnění
Poruch přeměny látek, růstu nebo výživy
Senilní nebo presenilní nemoci mozku
Nitrolebního novotvaru

.8 Degenerativních nemocí centrální nervové soustavy kromě senilních a presenilních
.9 Jiných nebo NS somatických onemocnění

O L I G O F R E N I E ( D 310-D 315)
D 310 Mírná duševní zaostalost, slaboduchost (:D 325.3*:)
IQ 68-85
D 311 Lehká slabomyslnost (oligofrenie), debilita
(:D 325.2*:)
IQ 52-67
D 312

Středně těžká

slabomyslnost (oligofrenie), imbe-

cilita (: D 325.1 *:)
IQ 36-51
D 313

Těžká

slabomyslnost (oligofrenie), prostá idio_cie

·( :D 325.1 *:)

IQ 20-35
· D 314

Těžká

slabomyslnost (oligofrenie),

těžká

idiocie

(:D 325.0:)

IQ pod 20
D 315 Oligofrenie blíže neurčená ( :D 325.4, .5*:)
U položek D 310-D 315 se používá dále uvedeného členění na 4. mťstě .
.O Po infekcích a intoxikacích
Např.: prenatální infe.kce jako zarděnková
embryopatie, kongenitální syfilis; postnatálni
infekce jako mozková hlíza nebo .zánět mozku;
intoxikace jako jádrový ikterus nebo otrava
olovem
.1 Po úrazech nebo fyzikálních vlivech
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.2

.3

.4

.5

.6
.7
.8
.9
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Např.: poranění mozku při porodu, novorozenecká hypoxie; postnatální poranění mozku
Při poruchách výměny látek, rf1stu nebo výživy
Např.: thesaurismy [Tayova-Sachsova choroba,
fenylketonurie, hypotyreóza)
Při makroskopických lézích mozku (novotvarem, degenerací, postnatální sklerózou)
Např.:
neurofibromatóza ( Recklinghausenova
choroba), tuberózní skleróza, Schilderova choroba
Při nemocech a stavech způsobených jinými a
NS prenatálními vHvy
Např.:
vrozená porencefalie, vrozený hydrocefalus, hypertelorismus
Při anomáliích chromosomů
Např. : nemoc Langdonova-Downova (mongolismus) (:D 325.4* :)
Při nezralosti
Po vážné duševní poruše
Při psychosociální deprivaci
JinP. a NS

V I.

N E M O C ~ N E R V O V IÉ S O U S TA V V
A SMYSLOVÝCH ORGANO

ZÁNĚTLIVÉ

NEMOCI CENTRÁLNÍ
N ER V O V É S O U ST A VY ( D 320-D 324J
.D 320

Zánět

mozkových a míšnfch plen - meningitis mimo meningokokový, tuberkulóznií a wircvý zánět
(:D340:)
Způsobené:

.O Haemophilus influenzae ( :D 340.0:)
.1 Pneumococcus ( :D 340.1:)
.2 Jiný ~rčený organismus ( :D 340.2:)
.9 Neurčený organismus ( :D 340.3:)

D 321 Phlebitis a thrombophlebitis nitrolebních
žilních ( :D 341:)

splavů

D 322 Nitr~lební a nitropáteřní hlízy (:D 342:)

D 323

mozku, mfchy a mozku i míchy - encephali1is, myelitis a encephalomyelitis (: D 343:·) .mimo
následky akutních infekcí ( D 000-D 136)

Zánět

D 324 Pozdní následky nitrolebních hlíz nebo hnisavých
infekcí ( :D 344:}

DĚDIČNÉ

A FAMILIÁRNÍ N'EMOCI

NE R V O V É S O U ST A VY
D 330

Dědičné

poruchy

nervů

a

(D 330-D 333)

svalů

.O Neuropatické svalové atrofie (:D 356.2*:)
Nemoc Charcotova-Marieova-Toothova, peroneální (progresivnl) atrofie svalů.
6
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.1 Familiární progresivní spinální atrofie

svalů

(D : 356.2":)

Syndrom Werdnigův-Hoffmannův
.2 Vrozená amyo tonie ( :D 744.1 *: )
Oppenheimova nemoc
.3 Progresivní svalová dystrofie ( :D 744.1 * :)
Erbova, Landouzyho-Déjérineova ( facioskapulohumerální), Duchennova pseudohypertrofická
.9 Jiné ( :D 744.1 *:)
Myotonie a trofická (Steinertova nemoc) a vrozená ( Thomsenova nemoc)
D 331

Dědičné

nemoci striopallidového systému

Nepat ř í

sem hepatolentikulární degenerace

(D 273.3)
Dědičná chorea (:D 355 *:)
Také dědičná chorea chronická (progresivní,
Huntingtonova)
.1 Torsní dystonie - torsní spasmus ( :D 355:)
.2 Progresivní familiární myoklonická epilepsie
(Unverrichtova-Lundborgova) ( :D 353.3*:)
.9 Jiné
Athetosis duplex (:D 351 * :)

.O

D 332

Dědičná

.O

ataxie

:Cědičná

spinální ataxie ( Friedreichova)

(:D 357*:)

.1

Dědičná

cerebelární ataxie lMarieova)

(:D 355 *:)

.9 Jiné nebo NS
D 333 Jiné dědičné a familiární nemoci nervové soustavy
.O Amaurotická familiární idiocie ( :D 325.5 *:)
Nemoc Tayova-Sachsova, Bielschowskyho, Spiel-
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meyerova-Vogtova, Kufova; mozková lipidóza
( :D 289.0*:)
.1 Progresivní mozková leukodystrofie ( :D 355':)
Nemoc Krabbeho, Greenfieldova, Peli.zaeovaMerzbacherova, Sch olzova; leukoencefalopatie
(progresivní)
.9 Jiné nebo NS

JINÉ NEMOCI CENTRÁLNÍ
NERVOVÉ SOUSTAVY
( D 340-D 349)
D 340

Mnohočetná

skleróza -

sclerosis muHiple;r

( :D 345:)

D 341 Jiné demyelinizujfoí nemoci centrální nervové soustavy ( :D 355*:)
D 342 Paralysis agitans -

Parkinsonova nemoc ( :D 350:)

D 343 Mozková spastická dětská obrna (: D 351:) ( perinatální encefalopatie)
D 344 Jiné mozkové obrny ( :D 352:)
D 345 Padoucnice -

epilepsia (: D 353 *: )

.O Generalizovaná nekonvulzivní ( :D 353.0:)

Epileptická absence, petit mal
.1 Generalizovaná konvulzivní ( :D 353.1:·)

Epileptické záchvaty: klonické, myoklonické,
tonické, tonicko-klC?nické; grand mal
;2 Status epilepticus ( :D 353.2:)
.3 Lokalizovaná (ohnisková)
Jacksonova ( :D 780.3:), psychomotorická
(:D 353.3*:), psychosenzorická, viscerální
.9 NS ( :D 353.3:)
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D 346 Migréna ( :D 354:)
D 347 Jiné nemoci mozku

•

.O Ka taple xie a nar ko lepsie ( :D 355 *, D 780.7*: )
.9 Jiné n emoci mozku

Cerebelární ataxie NS ( :D 780.5 *: ), atrofie n ebo
degenerace mozku ( :D 35~ * :), k uru, ostatní
nemoci mozku nezařazené jinam

D 348 Nemoci periferního i centrálního neuronu
( :D 356*:)
.O Amyotrofická l a terální sk.l eróza ( :D 356.1:)
.1 Progrésivní bulbární obrna ( :D 356.0 *:)
Glosso-la bio-fa ryngeální paralýza
.2 Jiná prog r esivní svalová atrofie
Aranova-Duchenneova, rnyelop atická ( :D 356*: ),
spin ální ( :p 356.2 *: )
·
Sem nepat ř í dědičné progresívní svalové atrofie
(D 330.0)
.9 Ji!lé (:D356.3 *: ) nebo NS
Nepatří sem primární svalová atrofie (D 733)
D 349 Jiné nemoci míchy ( :D 357:)
.O Syringom.yelie a syringobulbie
.9 Jiné (:356.3*:)
Hematomyelie, spinální skleróza (celková,
ná, NS)

NEMOCI P ERI.FERNÍCH
A VEGETATIVNÍCH NERVŮ
A G.A N G L I I ( D 350-D 358)
D 350 Obrna nervu lícního ·( :D 360:]
D 351 Neuralgie n ervu trojklaného ( :D 361 : )
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příč

D 352 Neur itis
Nepatří

pl eteně .pažní ( :D 36~ * :)
sem radiculitis brachialis ( D 728.3)

D 353 Ischias ( :D 363*:)
Nepatří sem: výhřez nebo protruse meziobratlové
ploténky ani vertebrogenní bolestivý syndrom

(D 728).

D 354 Polynemrttis a polyradiculitis (: D 364 * : )
Patři

sem též Landryho obrna (:D 357*:)

D 355 Jiná a blíže

·neurč ené

formy neuralgií a neuritid

( :D 365, 366:)
Patří sem neuralgie a neuritidy mozkových a .jiných nervu mimo nptikus, okulomotorius, akustikus a mimo stavy sub D 350-D 354

D 356 Jiné n emoci mozkových
D 357 Jiné nemoci pe r iferních
tativní ( :D 368:)

nervů

(: D·367:)

n ervů

vyjma nervy vege-

D 358 Nemoci periferní soustavy :veg'e tativního nervstva
(:D 369 *:)

ZÁNĚTLIVÁ

ONEMOCNĚNÍ

OKA

(D 360-D 369)
D 369

Zán ět

spojivky -

conjunc tivitis -

a oftalmie

(:D 370*:)
Patří sem též konjunktivitida alergická ( :D 245 *:)
D 361

Zánět víč ek

D 362 Ječné zrno -

-

blef~ritis

( :D 371:)

hordieolum ( :D 372: )
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D 363

Zánět

D 364

Zánět

rohovky - kefatitis ( :D 374, D 381:)
.O S ulcerací (rohovkový vřed - ulcus corneae a ostatní záněty rohovky s vředem) (:D 374*,
D 381:)
.9 Bez vředu (:D 374*:)
Patří

duhovky - iritis ( :D 373*:)
sem též cyclitis a iridocyclitis ( :D 376*:)

D 365 Zánět cévnatky D 365 Jiné

Nepatří

D 367

chorioiditis ( :D 375:)

záněty

uveálního traktu (:D 376*:)
sem cyclitis a iridocyclitis ( D 354)

Zánět očního

nervu a sítnice ( :D 377:)

D 368 Zánět slzných_žláz a slzovodů ( :D 378:)
D 369 Jiná

zánětlivá onemocnění

oka ( :D 379:)

JINÉ NEMOCI A STAVY OKA
(D 370-D 379)
D 370

Refrakční

vady ( :D 380:)

D 371 Zákal rohovky ( :D 382:)
D 372 Pterygium ( :D 383:)

D 373 Šilhání - strabismus ( :D 384 *:)
Nepatří sem vrozené šilhání (D 744.8)
D 374 Zákal

čočky

- cataracta ( :D 385:)
sem zákal způsobený zářením (DN 990),
zákal diabetický (D 250) a vrozený (D 744.3).
Nepatří

D 375 Zelený zákal - glaukom [ : D 387: )
.O Primární akutní, kongestivní, „úzký úhel"
(narrow angle) i NS
.1 Chronický (primární) prostý i kongestivní,
„otevřený úhel" ( open angle) i NS
.2 Sekundární (způsobený jinou oční nemocí; též
buftalmus a hydroftalmus mimo vrozený --
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- D 744.2
.9 NS

D 376 Odchlípení sítnice Patří

ablatio retinae ( : D 386 *:)

sem též retinoschisis

D 377 Jiné nemoci sítnice a zrakového nervu (: D 388 *: )
.O Cévní poškození sítnice (hematom sklivce,
krvácení do sítnice nebo sklivce, krvácení preretinální, uzávěr sítnicové tepny)
.1 Degenerace sítnice (skvrnitá, stařecká)
.2 Amblyopie
.3 Barvoslepost
.9 Jiné a NS
D 378 Jiné nemoci oka (: D 388 *:)

.O Chalazion
.8 Jiné
D 379 Slepota ( :D 389:)
.O .Slepota obou očí objektivně zjištěná
.l Slepota obou očí praktická
.2 Slepota jednoho oka objektivně zjištěná
.3 Slepota jednoho oka praktická
V našich podmínkách musí být diagnóza slepoty
vždy podložena řádným odborným vyšetřenim.

NEMOCI UCHA A

VÝČNĚ .LKU

B R A D A V K O V É H O ( D 380-D 389)
D 380 Zánět vnějšího ucha -

D 381

Zánět středního
nětu výčnělku

otitis externa ( :D 390:)

ucha - otitis media bradavkového í :D 391:)

bez zá-

.O Akutní ( :D 391.0:)
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.1 Chronický ( :D 391.1:)
.9 NS ( :D 391.2:)
výčnělku

bra-

D 383 Zánět výčn ělku br adavkového - mastoiditis zánětu středn ího uclrn (:D 393:)

bez

D 382

Zánět

středního ucha se
davkového ( :D 392 : )

zánětem

.O Akutní ( :D 392;0: 1
.1 Chronický ( :D 392.1 :)
.9 NS ( :392.2:)

.O Akutní (:D 393.íl:)
.1 Chronick ý ( :D 393.1:)

.9 NS ( :D 393.2: l
D 384 Jiné zánětlivé nemoci ucha ( : D 394 *: )

Otitis interna,

zánět

Eustachovy trubice aj.

D 385 Nemoc Ménierova ( :D 395: J
D 386 Otosclerosis ( : D 396 * : J

D 367 Jiné nemoci ucha a

výčn ělku

br adavkového

(:D 396 *:)

.O Gholesteatom ucha
.1 Mazová zátka v uchu .9 Jiné
D 388

Hluchoněmot a

Sem

cerumen

( :D 397:)

hepatří hluchoněmota

psychogenního

původu

(D 305.8)

D 389 Jiné hluchoty ( :D 398:]
.O Hluchot a obou uší ( :D 398.0: J
.1 Hluchota jednoho ucha a nedoslýchavost druhého ( :D 398.1: l
.2 Hluchota jednoho ucha ( :D 398.2:]
.3 Nedoslýchavost jednoho ucha nebo obou
(:D 398.3:)
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V I I. N E M O C I

0

ST RO Jf

OBEHOVR:HO
AKTIVNÍ REVMATICKÁ HOREČKA

( D 390-D 392)
D 390 Revmatická

horečka

-

febris rheumatica -

NS

(:D 400:)

Této kategorie se použije, jestliže se ani po podrobném vyšetření nezjistí známky postižení srdce
revmatismem.
D 391 Revmatická horefka s posjifením srdce•)
(:D 401:)
.O Aktivní revmatický zánět osrdečníku - perl·
carditis ( :D 401.0:)
.1 Aktivní revmatický zánět nitroblány srdeční endocarditis ( :D 401.1:)
.2 Aktivní revmatický zánět svalu srdečního
myocarditis ( :D 401.2:)
.9 Jiné aktivní revmatické postižení srdce (s jiným, NS nebo mnohočetným postižením srdce);
carditis, pancarditis ( :D 401.3:)

D 392 Chorea•) (:D 402:)

.O S postižením srdce ( :D 402.1:)
.9 NS (:D 402.0 ; )
*) Pod

značku D 391 nebo 392.1 patří, jestliže je trvání
kratší než 1 rok, nebo je-li trvání NS, ale pacient
je mladší než 15 let. Jestliže trvánl je · delšI než
1 rok, nebo je-li trvání NS, ale pacient je starší než
15 let, patří pod značku D 393-D 398.

89

CHR _O NICKÉ REVMATICKÉ
NEMOC I S R DC E (D 393-D 398)*)
D 393 Nemoci osrdečníku (perikardu) revmatického nebo
NS původu r: D 416: )
Srůsty osrdečníku

Chronická mediastinopericarditis
rnyopericarditis
pericarditis
D 394 Postižení

chlopně

dvojcípé ( :D 410*:)

Patří

sem i stavy sdružené s postižením
pulmonální nebo trojcípé
.O Revmatického původu

chlopně

.9 NS
Nepatří

sem vady, u nichž je bezpečně prokázán jiný než revmatický původ.

D 395 Postižení

.O

Určené

chlopně

aortální ( :D 411:)

jako revmatické

.9 NS
Patří

sem, i když jsou sdruženy s postižením
pulmqhální nebo trojcípé.

chlopně

D 396 Kombinované postižení
tální ( :D 410*:)
Patří

chlopně

dvojcípé

sem i stavy sdružené s postižením
pulmonální nebo trojcípé .
.O Revmatického původu
.9 NS

Viz pozn. u D 394
*) (viz pozn. na str. 89 J
9:)

aorchlopně

D 397 Postižení jiných částí srdeční nitroblány ( chlopne
trojcípé, chlopně pulmonální aj.)
( :D 412*, D 413, D 414:)
Patří

sem jen stavy

prokázaně

revmatického

pů

vodu
. D 398 Jiná neaktivní revmatická postižení srdce ( : D 415,

D 416*:]

HYPERTENSNÍ NEMOC
(D 400-D 404)
Do položek D 400-D 404 patří vyjmenované stavy
i v případech, kdy jsou sdruženy s arteriosklerózou; nepatří sem však, jsou-li sdruženy s ischemickou chorobou
srdeční ( D 410- D 414)
D 400 Zhoubná (maligní) hypertense

.O Bez určení postižení orgánů ( :D ·145*·: )
.1 S postižením srdce (tj. s kterýmkoliv onemocněním uvedeným pod D427-D429) (:D441*:)
.2 S cévním onemocněním mozku (tj. s kterýmkoliv onemocněním uvedeným pod D 430-D 438)
.3 S postižením ledvin (tj. s kterýmkoliv onemocněním uvedeným pod D 58'J-D 581, D 593.2
nebo D 792)
·

.9 S mnohotným orgánovým postižením ·
D 401 Hypertemmí choroba esenciální, nezhoubná

( be-

nigní hypertense)
Patří

sem pouze stadium I. (:D444, D447*:)
sem stavy sdružené s postižením mozku

Nepatří

( D 430-D 438)
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D 402 Hypertensní choroba s n ásledným postižením srdce
(hypertensní choroba srdeční) ( :D 440; D 443:)
Patří sem kterýkoliv stav, uvedený pod D 427D 429, je-li sdružen s hypertensí [nezhoubnou).
Nepatří sem stavy uvedené
pod D 403, D 404,
D 584) .

D 403 Hypertensní choroba spojená s postižením ledvin
(vaskulární nefroskleróza) (: D 446 : )
D 404 Hypertensní choroba spoj ená se
žením srdce a led vin· ( : D ·142: )

současným

posti-

Patří sem kte.r ,ékoliv onemocnění, uvedené pod
D .402, sdružené s kterýmkoliv onemoc n ěním uvedeným pod D 403.

I SCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ
(D 410-D 414)
Do položek D 410-D 414 patří vyjmenované. stavy, sdružené s arteriosklerózou nebo s hypertensí (zhoubnou
i nezh oubnou) nebo NS. U všech t ěchto položek se používá tohoto ,čfenění pomocí čtvrté číslice:
.O S hyper tensí (zhoubnou nebo nezhoub n ou)
.9 Bez h ypertense

D 410 Akutní infarkt myokardu (: D 420.1 * :·)
Infarkt myokardu se považuje za akutní, trvá-li
méně než osm týdnů: .

D 411 Jiné akutní nebo subakutní formy ischemické choroby srde ční ( :D 420.l *: )
Patř í

sem: int ermediá rní k or onární
( akutní k oronární insuficience)
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syndrom

, D 412 Chronická ischemická choroba

srdeční

(:D 420.0, .1*, .2*:)
Patří sem aneurysma srdeční, koronární aterioskleróza; difúzní fibróza myokardu, arteriosklerotická choroba srdeční, chronický srdeční infarkt.
Dále sem patří stavy po prodělaném infarktu
myokardu, jestliže od (posledního) infarktu uplynula doba 8 týdnů nebo delší.

D 413 Angina pectoris (:D 420.2*:)
Nepatří

sem stavy s anginou pectoris
pod D 412

D 414 Ischemická choroba srdeční bez
ptomatická) (zjištěná EKG)

zařazené

příznaki1

(asym-

JINÉ FORMY SRDEČNÍCH NEMOCÍ
(D 420-D 429)
D 420 Akutní zánět osrdečníku - nerevmatický ( D: 432:)

pericarditi" acuta

D 421 Akutní a subakutní zánět nitroblány srdeční
endocarditis acuta :.._, subacuta ( :D 430: j
.O Bakteriální ( :D 430.0:)
.9 Jiný (:D ·130.1:)

D 422 Akutní

zánět srdečního

svalu -

myocardiiis acuta

(:D 431:)

D 423 Chronické nemoci

osrdečníku

(: D 434.3 *:)

Pericarditis adhezivní, konstriktivní.
Nepatří sem nemoci osrdečníku revmatického pů ·
vodu
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D 424 Chronické
neurčené

onemocnění srdeční nitroblány
jako revmatické ( :D 421:)

NS anebo určená jako následek hypertense či
arteriosklerózy. Je-li postižena více než jedna
chlopeň, zařazuje se podle pořadí: chlopeň dvojcípá, aortální, jiná
.O Dvojcípá (mitrální] chlopeň, onemocnění urče
né jako nerevmatické ( :D 421.0:)
.1 Aortální chlopeň, nerevmatického původu
.( :D 421.1:)
.9 Ostatní části srdeční nitroblány
( :D 421.2, .3, .4:)
D 425 Cardiomyopathia
Familiární, idiopatická, NS; endomyokardiálhí
fibróza, fibroelastóza

D 426 Cor pulmonale ( :D 435:)
Je-li známo základní onemocnění, toto číslo se
jako základní příčina smrti neuvádí.
Patří sem Ayerzova nemoc; car pulmonale při
skleróze plicních tepen; plicní forma endarteritis
obliterans, primární plicní hypertense
D 427 Symptomatické nemoci srdce

sem nemoci sdružené se zhoubnou hy·
pertensí ( ( D 400.1), nezhoubnou hypertensí ( D 402),
ischemickou chorobou srdeční (D 410-D 414)
nebo revmatickými chorobami srdce (D 394D 398)
O. Městnavá
(kongestivní, chronická) srdeční
insuficience ( :D 434.1:)
.1 Insuficience levého srdce ( :D 434.2:)
.2 Srdeční blok ( :D 433.0:]
,9 Jiné poruchy srdečního rytmu ( :D 433.1:)
Nepatří
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D 428 Jiné choroby

srdečního

svalu (: D 422.0\ .2 *:)

sem stavy sdružené se zhoubnou hypertensí ( D 400.1), nezhoubnou hypertensí ( D 402),
arteriosklerózou .nebo revmatickými chorobami
srdce ( D 394- D 398).
Patří sem: atrofie, kalcifikace, degenerace (hnědá,
tuková, svalová, pigmentózní aj.), glykogenová
·infiltrace srdce nebo srdečního svalu; osifikace
srdce, chronická myokarditida .
.u S arteriosklerózou
.9 Jiné
Nepatří

D 429

Nepřesně určené

nemoci srdce (:D 434.3*, .4*:)

I\epatří

sem nemoci sdružené se zhoubnou hypertensí ( D 400.1), nezhoubnou hypertensí ( D 402),
ischemickou chorobou srdeční (D 410-D 414).
Patří sem rozšíření, hypertrofie, zvětšení srdce;
akutní nebo subakutní onemocnění srdce, rozšíření komor; nemoc srdce NS.

CÉVNÍ

ONEMOCNĚNÍ

MOZKU

(D 430-D 438)
Do položek D 430-D 438 patří vyjmenovaná onemoci když jsou sdružena s arteriosklerózou nebo nezhoubnou hypertensí. Nepatří sem, jsou-li sdružena se
zhoubnou hypertensí ( D 400.2). U všech těchto položek
se používá tohoto členění pomocí 4. číslice:
.O S hypertensí (nezhoubnou)
.9 Bez hypertense
nění,

D 430 Subarachnoidální krvácení ( :D 330:)

D 431 Mozkové krvácení (:D 331:)
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D 432 Mozkový infarkt s okluzí

mimolebeč ních

tepen

(:D 332 * :}

Embolie nebo trombóza
tické nebo vertebrální.

tepny

bazilární, k aro-

D 433 Mozková trombóza (:D 332 *: )
Trombóza mozku, nitrolební. Trombotic"ká apoplexie. Malacie mozková.

D 434 Mozková embolie (:D 332 * :)
Okluse mozkové arterie NS. ' Embolická apoplexie, nit rolební embolie. Mozková embolie NS.
D 435 lntermitentní mozková ischemie (: D 333 * :)
Spasmy mozkových tepen
D 436 Akutní cé vní

onemocnění

mozku,

nepřesně urěen é

l:D334* :)

· Mrtvice mozková, bultiární nebo blíže neurčená ;
apóplektický: iktus, záchvat, apoplektická hemiplegie, apoplektiformní kř eče, mozkový záchvat.
D 437 Generalizovsné ischemické cévní onemocnění
mozku (:D 334* :f
· Aterom mozkových tepen ; mozková: arteriosk ler óza, endarteritis, thromboangiitis obliterans;
cerebrovaskulární degenerace nebo skleróz~ .
D 438 Jiná a nepřesně definovaná cévní
mozku (:D 332*, D 334*:)

onemocnění

Měk nu ti mozku (i nekrotické), mozečku , mozku
a míchy; mozk ová a rteriitis, hemiplegie, př ekrvení,
monoplegie, nekróza, edém, paralýza, paréza;
trombóza míchy.
Nep at ří sem hemiplegie (stará nebo dlouho trvající) neur čeného původu (D 344), ale patří sem
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hemiplegie určená jako následek h ypbrtens e nebo
a rteriosklerózy.

NE M O'C I. TEPEN, TEPÉNEK
A VLÁSEČNIC (D 440-D 447)
D 440 Arteririskleróza (: D 450.0:)
Nepatří

sem arterioskleróza; je-li sdružená s ně
kterým z .onemocnění uvedených pod D 400D 404, D 410-D 414. D 430-D 438, nebo je-li považována za základní příčinu hemiplegie ( D 438 J,
kteréhokoliv on'emocnění uvedeného pod D 434,
D 441 nebo gangrény ( D 445.0)
.O Aorty
.1 Ledvinné tepny
.2 Tepen končetinových
.3 Jiných přesně označených tepen mimo věnčité
(D 412) a mozkové (D 437) ·
.9 Povšechná a NS
D 441 Výduť aorty - a n"eurys ma a or tae tick á ) ( :D 451 *: )

( nesyfili-

Uvedená onemocnění sem patří, i když jsou následkem hypertense nebo arteriosklerózy
.O Disekující výduť kterékoli části aorty
.1 Výduť hrudní aorty nebo NS
.2 Výduť břišní aorty
.9 Jiné
D 442 Jiné t epenné

výdut ě

(: D 452 * : )

Sem náleží aneurysmata jiné lokalizace
Nepatří sem výduť srdce. (D 412) ani aorty (D 441)
7
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D 443 Jiné nemoci periferních tepen ( :D 453:)
.O Raynaudův syndrom ( :D 453.0:)
.1 Thromboangiitis obliterans (Buergerova nemoc)
(:D 453.1:)
.2 Oznobeniny - pernio ( :D 453.2:)
.8 Jiné ( :D 453.3:)
.9 NS
D 444 Arteriální vmetky a trombózy

.O
.1
.2
.3
.4
.9

D 445

Abdominální aorty
Jiné části aorty
Tepny mezenterické (:D 570.2*:)
Tepny renální (:D 454*:)
Končetinových tepen
Jiných tepen, jinam nezařazených

Sněť

-

gangréna

Sem nepatří gangréna diabetická (D 250), plynová ( D 039.0) a gangrény určitých lokalizací
.O Gangréna arterioskleroti cká ( : D 450.1:)
.9 Gangréna z jiných a neuvedených příčin
(:D 455:)
D 446

Zánětlivá onemocnění

tepen (: D 456 *:)

Polyarteriitis nodosa
Hyperergická angiitis
Wegenerova granulomatóza
Arteriitis intracranialis
.4 Trombózující mikroangiopatie
.9 Jiné
D 447 Jiné nemóci tepen a tepének
.O
.1
.2
.3

D 448 Nemoci vlásei!nic ( :D 467.1:)
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NEMOC I ŽIL A LYMFATICKÝCH
CEST A JINÉ NEMO CI
OB ĚH OV É H O ÚSTR O J Í
( D 450-D 458)
D 450 Vmetek do plícníce a plicní záhať - embolia
pulmonalis a infarctus pulmonum f :D 465:)
D 451

Z á nět

žil -

phlebitis a tltrombophlebitis

.O Dolní k ončetiny ( :D 463: )
.9 Jiné loka lizace ( :D 464:)

D 452. Trombóza vrátnice (:D 583*: ]

thrombosis venae portae

D 453 Jiné · žilní vmetky a trombózy ( :D 466:)
D 454 Žilní m ěstky (:D 460: )
.O S vředy
.9 NS

varixy -

na dolních

končetinách

D 455 Hemoroidy ( :D 461:)
D 456 Žilní

městky

jiných lokalizací ( :D 462: )

.O Jícen ( :D 462.1:)
.1 šourek ( :D 462.0:)
.9 Jiné lokalizace ( :D 462.2:)

D 457· Neinfekční nemoci lymfatických cest (

:n468.3: )

Nepatří

sem lymphangitis s cellulitidou ( D 682),
a lymphadenitis acuta (D 683), chronica (D 289.2),
mesenteriální ( D 289.3) , NS ( D 289..1 )

D 458 Jiné nemoci

oběhového

ústrojí

.O Hypotense ( :D 467.0:)
.9 Jiné a NS
7*
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V I II. NEMOCI ÚSTROJI
DÝCHACÍHO
AKUTNÍ INFEKC E DÝC H ACÍHO
ÚSTROJÍ (M IM O CHŘIPKU)
(D 460-D "466)
Sem patří i virové infekce (pro jejich odlišení v rámci
jednotliyých položek lze použít podrobnějšího třídění
pomocí čtvrté číslice) .
D 460 Akutní z ánět nosohltanu (rýma) gitis acuta (:D470:}

rhinopharyn-

D 461 Akutní zánět vedle jš ích dutin n osních acuta ( :D 471:)
D 462 Akutní

zánět

hltanu -

sinusitis

pha ryng itis a cuta ( :D 472:)

D 463 Akutní zánět mandlí -

tonsillitis acuta ( :D 473: )

D 464 Akutní zán ět hrta nu a

průdušni c e

-

. laryngitis

e t t r acheitis acuta ( :D 474:)
D 465 Akutní z á nět horních cest d ýchacích n a ví ce m ís tech nebo NS ( :D 475:}

D 466 Akutní zánět průdušek a pr ůdušin ek - bronchitis
et bronchiolitis ·a cuta ( :D 500, D 491 * :)

CHŘI P KA

(D 470-D 474 )

D 470

Chřipka

N S ( :D 481 *:}

D 471

Chřipka

se

z án ě t e m

plic ( :D 480:)

D 472 Chřipka s jiným .11ostižením d ýchacího ústrojí
(:D 481 *:)
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D 473

Chřipka

s postižením zažívacího ústrojí

(:D 482 : )

D 474

Chřipka

s postižením nervového ústrojí

. (:D 483:)

ZÁ N Ě T

P L I C, P N E U M O N I A

( D 480---" D 486)
( :D 490, D 491 *, D 492, D 493:)
D 480 Virový

zánět

plic

Pneumonie a bronchopneumonie způsobené respiračními viry.
Nepatří sem pneumonie způsoben á c hři p k ovým
virem ( D 471), spalničková ( D 055), psitakotická
(D 073).

D 481 Pneumokokový

zánět

plic

Lalokový zánět plic ( :D 490:) a pneumonie kteréhokoliv typu způsobená pneumok okem .
D 482 Jiný bakteriální zánět plic

.O
•. 1
.2
.3
.9
D 483

FriedHinderův bacil
Haemophilus influenzae
Streptococcus
Staphylococcus
Jiný

Zánět

plic

způsob e ný

jiným

určeným

organism:em

Nepatří

sem pneumonie pri kokcidio~ykóze
(D 114), histoplasmóze (D 115) , Q horečce (D 083.1)
a jiných nem ocech, jež jsou za řa zeny mezi infekční.

D 484 Akutní intentitiální pneumc.nie ( :D 492: )
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Il 485 Bronchopneumonie NS (:D 491 *:)
Patří

mus

sem stavy, kde nebyl vyvolávající organisurčen.

Nepatří

sem bronchiolitis ( 466) ani lipoidní pneumonie ( 519.2).

D 486 Pneumonie NS (:D 493:]
Pneumonie bez určení vyvolávajícího organismu

Z Á N Ě T P R ú D U š E K,
ROZEDMA PLIC A ASTMA

( D 490-D 493)
Nepatří sem ákutní zánět průdušek (D 466)

D 490

Zánět průdušek
Nepatří

-

bronchitis -

NS ( :D 501:)

sem stavy spojené s emfysemem (D 491)

D 491 Vleklý z'ánět průdušek -

bronchitis chronica

(:D 502:)

D 492 Rozedma plic -

emphysema ( :D 527.1:)

Nepatří

sem stavy sdružené s bronchitidou chronickou nebo NS

D 493 Astma ( :D 241:)
Nepatří sem stavy sdružené s bronchitidou: akutní (466), chronickou (491), NS (490) nebo s emfysemem ( 492).

JINÉ NEMOCI HORNÍCH CEST
DÝCHACÍ,CH (D 500-D 508).
D 500

Zbytnění
tkáně

mandlí adenoidní -

hypertrophia tonsillarum vegetationes adenoideae

a

(:D 510*:)
Patří
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sem též adenoidektomie a tonsilektomie NS

D 501 Peritonsilární hlíza

abscessus peritonsillaris

(:D 511: )
zánět hltanu a nosohltanu · pharyngitis
.et rhinopharyngitis chronica ( :D 512:)

D 502 Vleklý

.O Chronická pharyngitis ( :D 512.0: )
.1 Chronická nasopharyngitis ( :D 512.1:)
D 503 Vleklý zánět vedlejších dutin nosních -

sinusitis

chronica (: D 513:)
D 504

Vybočení

nosní

přepážky

-

deviatio septi nasi

(:D514:)
D 505 Nosní polypy (:D 515:)

D 506 Vleklý zánět hrtanu -

laryngitis chronica

(:D 516:)
D 507 Senná horečka ( :D 240:)

Senná rýma, senný katar

D 508 Jiné nemoci horních cest '1ýchacích ( :D 517:)

J INÉ .NEMOCI ÚSTR OJÍ
DÝCHAC Í HO (D 510-D 519 )
D 510 Empyém hrudníku D 511

Zánět

pohrudnice -

empyema thoracis ( :D 518:)
pleurms ( :D 519 : )

.O Bez výpotku nebo tuberkulózy ( :D 519.0:)
.1 S výpotkem - bakteriálního p ův odu,· ne však ·
tuberkulózního ( :D 51~.1:)
.2 Jiné specifikované formy výpotku, ne však tuberkulózního

D 512 Spontánní pneumotorax ( :D 520:)
D 513 Plicní hlíza - abscessus pulmonum ( :D 521 : l
Patří sem i gangréna plic
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D 514 Plicní překrvení a městnání krve v plicích plicní kongesce a hypostáza (: D 522:)
D 515 Zaprášení plic (pneumokoniózy] způsobené kyslič
níkem křemičitým a křemičitany (: D 523 *:)

.O Silicosis (:D.523.0*:)'
.1 Anthracosilicosis ( :D 523.1 *:)
.2 Asbestosis (:D 523.2*:)
.9 Jiné, včetně pneumokoniózy NS ( :D 523.3*:)
D 516 Jiná zaprášení plic (pneumokoniózy) a

příbuzné

nemoci ( :D 524 *:)
.O Způsobená vdechováním nerostného prachu
Fibróza bauxitová a grafitová, berylióza
.1 Způsobená vdechováním jiného prachu
Bagasóza, bysinóza „farmářské plíce"
.2 Způsobená vdechováním dýmu
Nemoc plničů sil
D 517 Jiné vleklé

vmezeřené

(intersticiální)

záněty

plic

( :D 525*:)

D 518

Rozšíření průdušek

-

bronchiektázie ( :D 526:)

D 519 Jiné nemo.r.i dýchacího ústrojí

.O Atelectasis pulmonum ( :D 527.0*:)
.1 Akutní edém plic bez onemocnění srdce
(:D 527.2*:)

.2 Jiné nemoci plic
.9 Jiné ( :D 527.2*: J
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I X. N E M O C I O S T R O J f
TRAVICfHO
N E M O C I DUTINY ·ú S T N Í,
SLINNÝCH ŽLÁZ A ČELISTÍ
(D 520-D 529)
D 520 Poruchy vývoje a erupce

zubů

.O Anodoncie (:D 533.5*:)
Nepatří sem chybějící zuby s abnormálními mezerami ( D 524.3)
.1 Přespočetné zuby (:D 533.5*:)
Nepatří sem přespočetné zuby působící stěsnání
(D 524.3)
.2 Abnormality velikosti a tvaru (:D533.7*:)
.3 Skvrnité zuby ( :D 533.6:)
.4 Hypoplazie skloviny (:D 533.7*:)
.5 Dědičné poruchy ve struktuře zubů, neuvedené
jinde
Amelogenesis imperfecta, dentinogenesis imperfecta
.6 Poruchy erupce zubů (:D 533.2*-5*:)
Dentes praelactales novorozenecké zuby,
opožděná erupce, předč~sIÍá erupce, impaktované zuby, retinované zuby, persistující ctOčasné zuby
Nepatří sem retinované nebo impaktované zuby
s abnormální polohou vlastní nebo zubů sousedních ( D 524.3)
.7 Soubor příznaků při prořezávání zubů
( :D 533.1":)
.9 Jiné nebo. NS
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D 521 Nemoci tvrdých tkání zubních (:D 530 *, 535 *:)
.O Zubní kaz - caries dentium (:D 530 *:)
.1 Ožvýká ní
Patří sem i okluzní a interproximální opotřebení
.2 Abraze
.3 Eroze
.4 Resorpce
.5 Hypercementóza
.6 Ankylóza
.7 Posterupční změny barvy
.8 Změny skloviny vzniklé ozařováním
.9 Jiné a NS

D 522 Nemoci

dř en ě

-

pulpy -

a periapikálních tkánD:

.O Pulpitis ( :D 530.3*: )
Dřeňový (pulpální) absces
.1 Nekróza dřeně
.2 Degenerace dřeně
.3 Abnormální tvorba tvrdé tkáně v dřeni
( dentikl)
.4 Akutní apikální periodontitis ( :D 532.1 * : )
.5 Periapikální absces ( :D 531.1 *, .2*: )
Zubní absces
.6 Chronická apikální p~riodontitis (gran uloma)

( :D 532.1*:)
sem i apikální periodontitis NS
.7 Píštěl z periapikálních patologick ých pochodt1
Patří sem · i zubní píštěl NS
.8 Kořenová cysta - cystis ra_d icularis (:D 532.3*:)
.9 Jiné a NS
Patří

D 523 Ne moci paradontu
.O Akutní gingivitis' (:D 532.0 * :)
.1 Chronická gingivitis ( :D 532.0 *:)
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Patří sem i gingivitis NS
ústup gingivy
l'arodontitis ( :D 532.1 *:)
Párodontosis (:D 532.2*:)
Parodontální absces (: D 531.1:)
.6 Zubní kámen, měkké povlaky na zubech
( :D 535*:)
.9 Jiné a NS

.2
.3
.4
.5

D 524 Dentofaciální anomálie

věetně

vad skusu

( :D 533.0*, .5\ .7*:)
.O Větší anomálie v rozměrech čelistí
Mikrognacie (maxilární nebo mandibulární hypoplazie)
makrognacie ( maxilární nebo mandibulární
hyperplazie)
.1 Anomálie polohy čelistí vůči lebce
Mandibulární retrognacie nebo progenie, maxilární prognacie nebo retrognacie, asymetrie
.2 Anomálie vzájemné polohy zubních oblouků
Distokluze, meziokluze, nadměrný vodorovný
předkus, nadměrný převislý skus, nedovíravý
skus, zkřížený skus v oblasti laterální, lingvální okluze zubů dolní čelisti v oblasti late··
rální
.3 Anomálie polohy zubů
Mezery mezi zuby, stěsnání, rotace, nespr~vné
postavení zubů, retinované nebo zaklíněné zuby
s abnormální polohou vlastní nebo zuťů sousedních
.4 Vadný skus NS
.5 Funkční abnormality dentofaciální
Kontraktura čelistí, abnorniáJní polykání, ná-
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zlozvyků
(kousání jazyka,
dýchání ústy, bruxismus)
.9 Jiné nebo NS

s ledky

rtu

nebo

prstů,

D 525 Jiné nemoci a stavy
[ :D 535*:)
.O Získaná ztráta

zubů

a

podpůrných

tkání

zubů

Nepatří

sem chybění zubů působících vadný
skus [zuby extrahované z ortodont. důvodů)
[D 524.3)
.1 Atrofie bezzubého alveolárního hřebene
.9 Jiné nebo NS
D 528 Nemoci

čelistí

.O Vývojové zubní cysty [: D 210*:)
Cysta folikulární obsahující zub, erupční, primordiální
Nepatří sem kořeriov á cysta ( D 522.8)
.1 Fisurální cysty [ :D 210*:)
Cysta palatinální, globulo-maxilární
.2 Jiné cysty čelistí (: D 733 *:)
Traumatická, aneurysmatická, NS
.3 Granulom z obrovských buněk
.4 Zánětlivá onemocnění [ :D 730*:)
Ostitis nebo osteomyelitis čelistí
.5 Alveolitis [suché lůžko)
.9 Jiné nebo NS
(>

D 527 Nemoci slinných žláz ( :D 537:)
.O
.1
.2
.3
.4
.5
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Atrofie
Hypertrofie
Sialoadenitis
Absces
Píštěl

Sialolithiasis·

.6 Mucocele (ranula)
.7 Poruchy sekrece slin

Xerostomie, ptyalismus
.8 Sialosis
Benigní lymfo-epiteliom slinné žlázy, Mikuliczův syndrom nebo nemoc, Sjogrení'.1v syndrom [sicca-syndrom)
.9 Jiné a NS
D 528 Nemoci měkkých tkání ústních mimo dáseň
a jazyk
.O Zánět sliznice - stornatitis (katarální, vředo 4
vitý, NS) (:D 536*:)
.1 Cancrum oris· (noma) (:D536*:)
.2 Recidivující afty . (:D 536*:)
Periadenitis mucosa necrotica recurrens
.3 Flegmona, cellulitis a absces (:D 538":)
.4 Cysty (:D 538*:)
Cysta v měkkých tkáních ústních, nasopalatinální
.5 Nemoci rtů
Cheilitis, cheilosis ( :D 538*:)
Nepatří sem angulární cheilóza při nedostaLku
vitaminů

.6 Leukoplakie ústní sliznice (: D 538 *:)
.7 Jiné poruchy keratinizace ( :D 538*:)

Leukokeratosis nicotinica palati, bílý houbovitý
naevus úst, eryťroplakie úst
.8 Hyperplazie podslizničního vaziva
.9 Jiné a NS
Vřed (i traumatický) ústní sliznice, zánětlivá
hyperplazie sliznice, granuloma pyogenicum
D 529 Nemoci jazyka a jiná

onemocnění

úst (:D 538*:)

.O Glossitis
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Sem

patří

i hlíza a traumatická ulcerace jazyka

.1 Mapovitý jazyk (stěhovavá glossitis)
.2 Glossitis rhombica mediana
.3 Hypertrofie jazykových papil

Jazyk černý, chlupatý, povleklý
.4 Atrofie jazykových papil
.5 Jazyk zbrázděný
.6 Glossodynie (glossopyrosis)
:i. Leukoplakie jazyka a jiné poruchy kera·anizace
.9 Jiné nebo NS
Jazyk zvětšený, hypertrofický

NEMOC I JÍCNU, ŽAL U D K U
A DVANÁCTNÍKU (D530-D537)
D 530 Nemoci jícnu ( :D 539:)
O Funkční poruchy jícnu
.9 Jiné

D 531 Žaludeční vřed -

ulcus ventriculi (:D 540*:)

sem peptický vřed NS
.O S perforací ( :D 540.1 *:)
.9 Bez perforace (:D 540.0*:)
Nepatří

D 532 Dvanáctníkový

vřed

-

ulcus duodeni ( :D 541:)

.O S perforací ( :D 541.1:)
.9 Bez perforace ( :D 541.0:)
D 533 Peptický

vřed _

blíže

neurčeného umístění

.O S perforací
.9 Bez perforace
D 534 Gastrojejunální

vřed

( :D 542:)

(rozumí se vřed s lokalizací na jejunu)
.O S perforací ( :D 542.1:)
.9 Bez perforace ( :D 542.0:)
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D 535

Zánět

žaludku a dvanáctníku d enitis ( :D 543:)

gastritis et duo-

Sem patří jen gastritis a d u odenitis k linicky prokázané
D 536

Funkční

poruchy žaludku ( : D 544:)

.O Poruchy ž a ludeční sekrece [ :D 544.0:)
.1 Poruchy hybn osti žaludku ( :D 544.1:)
.9 Jiné ( :D 544.2:)
Sem patří žalude č ní dyspepsie bez urči té orga·
nické příč i ny
D 537 Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku ( :D 545 : )

ZÁNĚT
D 540 Akutní

ČERVU -

A PP EN DI C I T IS
(D 540-D 543)

zánět červu

( :D 550: )

.O Se zánětem pobř išnice ( :D 550.1 * :)
.9 Bez zánětu pobřišnice ( :D 550.0*:)
D 541

Zánět červu

D 542 Jiné

blíže

záněty červu

D 543 Jiné nemoci

červu

neurčený

( :D 551:)

( :D 552: j
{ :D 553: )

BŘišN í' KÝL Y (D 550-D 553)
D 550. Tříselná kýla -

hernia inguina lis - _ průchodn á

nebo NS [ :D 560.0:)
D 551 Jiné

břišní

kýly

pr ů chodné

n ebo NS

.O Steh enn í - he rnia femoralis ( :D 560.1:)
.1 Pu peční - h ernia umbilicalis ( :D 560.2:)
.2 Epigastrická - hernia ventralis ( incisionalis)
( :D 560.3: )
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.3

Brániční hernia diaphragmatica (:D 560.4*:)
Sem patří klouzavá hiátová kýla, paraezofageální kýla a tzv. krátký jícen
.8 V jiných určených místech (: D 560.4 *:)
.9 V místě NS ( :D 560.5:)

D 552

Tříselná

D 553 Jiná
.O
.1
.2
.3
.8
.9

kýla

břišní

neprůchodná

kýla

( :D 561.0:)

neprůchodná

Stehenní ( :D 561.1:)
Pupeční ( :D 561.2:)
Epigastrická ( :D 561.3:)
Brániční (:D 561.-1*:)
V jiných určených místech {:D561.-i*:)
V místě blíže neurčeném ( :D 561.5: J

JINÉ NEMOCI STŘEV
A POBŘIŠNICE (D 560-D 569)
D 560

Neprůchodnost střev

.O
.1
.2
.3
.9
D 561

bez kýly ( :D 570:)

Invaginace ( :D 570.0:)
Paralytický ileus ( :D 570.1:)
Volvulus (:D 570.3:)
Střevní obstrukce (stolicí, kameny) ( :D 570.4: J
Jiné a NS ( :D 570.5:)

žaludku a tenkého . střeva ( gastroenterith),
tlustého střeva ( colitis) (vyjma zánět vře
dovitý„ colitis ulcerosa) - néinfekčního původu

Zánět
zánět

(:D571*:)
sem colitis, průjem, enteritis a gastroenteritis infekční nebo NS (D 009). Tato onemocnění sem patří, je-li určen jejich neinfekční, alergický, dietetický nebo toxický původ.
Nepatří
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D 562

Střevní

divertikuly -

diverticulitis, diverticulosis

(:D 572.1:)
.O Duoden a , jejuna, t en k éh o
.1 Tlustého s t ř e va , NS

st ř eva

D 563 Chronický z án ět tenkého střeva a vředovitý z án ět
tlusté ho střev a - enteritis chronica, colitis ulcerosa ( :D 572 *:]
.O Enteritis regiona lis ( :D 572.0:)
Patří sem jen Crohnova nemoc lokalizovaná na
tenkém stře v ě, p ř i jiné lokalizaci n utno uvést
u p říslušného orgánu
.1 Colitis ulcerosa ( :D 572.2:)
Rektální a kolitic ký syndrom
.9 Jiné .
Kterékoli onemocnění zm ín ě né pod D 561, označe né jak o chronické a neza řa zené pod D 563.1
D 564

Funkční

poruchy

střevní

( :D 573:)

.O .Zácpa ( :D 573.0:]
.1 Funkční stře vní dyspepsie ( :D 573.1, .2, .3 *:}
Dráždivý tračník, s p astick á zácpa, funkční prů 
jem
.9 Jiné
D 565 Řitní trhliny a píštěle ( :D 574 : )
.O Řitní trhlina
.1 Řitní píštěl
D 566 Hlíza ( abscessus) krajiny

řitní

a

konečníkové

(:D 575:)

D 567

.Zánět

pobřišnice

D 568

Si:ůsty pobřišnice

D 569 Jiné nemoci
8

střev

-

peritonitis ( :D 576:)

( :D 577:]
a

pobřišnic e

( :D 578 : )
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NE MO C I J AT E R, ž t U Č N Í K U
A SLIN I. V K Y B Ř I š NÍ ( D 570~D 577)
D 570 Akut n í a subakutní nekróza (žlutá atrofie) jater
(:D 580:)
D ~71 Jaterní cirhóza -

cirrhosis hepatis (:D 581*: )

.O Alkoholická ( :D 581.1 : J
.9 Jiná (:D 581.0, D 298.0 *:)
D 572 Hnisavý zánět jater - hepati:is suppurativa jaterní hlíza - absc essus hepatis ( :D 582 : J

a

D 573 Jiné nemoci jater ( :D 583 : )
D 574 .Žlučové kaménky, cholelithiasis ( :D 584:)
D 575 Zánět žlučníku -

c est -

cholecystitis - a žlučových
cholangitis - bez kaménků [ :D 585 : )

D 576 Jiné nemoci

žlu čníku

D 577 Nemoci slinivky

a

břišní

žlu č ových

-

cest [ :D 586:)

pankreatu [ :D 587* : )

.O Akutní zánět slinivky břišní - pancreatitis
acuta (:D 587.0; )
Sem patří také a k utní recidivující pankreatitida
.1 Chronický zánět slinivky břišní - pancraatitis
chronica ( :D 587.1:)
Sem pat ř í t aké c h ronická, recidivující pankreatitida
.9 Jin é nemoci slinivky b ř išní [:p 587.2*:]
Nepatří sem fi brocystická nemoc pank reatu
[D 273.0]
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X. NEMOCI OSTROH MOČOV~HO
A POHLAVNÍHO
ZAN~TY

LEDVIN A NEFRÓZY
N E P H R I T I S, N E P H R O S I S

( D 580-D 584)
Pod značky D 580-J? 583 (ne však D 584) patří uvedená onemocnění, i když jsou sdružena s (nezhoubnou)
hypertenzí; nepatří tam, jsou-li sdružena se zhoubnou
hypertenzí ( D 400.3).
D 580 Akutní zánět ledvin -

glomerulonephritis acuta

(:D 590:)
D 581 Nefrotický syndrom ( :D 591:)
zánět ledvin chronica ( :D 592:)

D 582 Chronický

glomerulonephi'itis

Nepatří

sem chronický intersticiální
a vaskulární nefroskleróza

. D 583. Zánět ledvin
Nepatří

Svraštělá

ledvin

NS (:D 593:)

sem intersticiální
kulární nefroskleróza

D 584

zánět

zánět

ledvin nebo vas-

ledvina ( :D 594 *:)

Nepatří

sem stavy, určené jako arteriosklerotické
nebo jako následek onemocnění µvedeného pod
D 440 (patří pod D 403) neb© sdružené s onemocněním uvedeným pod D 401 nebo D 403 (patří
pod D 403) nebo se zhoubnou hypertenzí ( D 400.3).
Nepatří sem ani svraštělá ledvina při hydronefróze (D 591) nebo pyelonefritidě (D 590.0) .
Patří
sem: sv·raštělá ledvina, atrofie ledviny,
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dnavá nefropathie, interstic iální nefritis, cirrhosis
renum.

JINÉ

MOČ O VÉHO'

NE MOC I

ÚSTROJÍ (D 590-D 599)
D 590 Infekce ledvin ( :D 600:)
.O
.1
.2
.9

Chronická pyeloneffitis
Jiné pyelonefritidy, pyelitis a pyelocys titis
Absces led.viny a paranefritický absces
Jiné

D 591 Hydronefróza ( :D 601:)
D 592 Kaménky (ko:nkremen ty ) v ledvině a v močovodu
- nephrolithiasis, ureterolithiasi§ ( :D 602 : )
D 593 Jiné n e moci ledvin a

močovodu

( :D 603:)

.O Renální „trpaslictví" -

.1

.2
.3
,4
.5

nanismus
Akutní tubulární insuficience
Nepatří sem traumatická anurie ( crush syndrome) (DN 996.7)
Jiné nemoci ledvin
Obstrukce mofovodu, 13okud ne pat ř í jinam
Hydroureter
Jiné nemoci močovodu

D 594 Kaménky v jiných

částech mo č ového

ústrojí

(:0604:)

D 595

Zánět močového měch ýře

-

cystitis ( :D 605:)

D 596 Jiné nemoci močového měchýře

D 597

Zán ět

Jrubice

mo č ové

-

( :D 606: )

urethritis ( nikoli vene-

rická) ( :D 607:)
D 598 Zúžení (striktura)
D 599 Jiné nemoci
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močové

močov ého

trubice ( :D 608:)

"@strojí ( :D 609: )

NEMOC I MUŽS K Ý C H
POHLA V N Í C H OR GÁNŮ
(D 600-D 607 )
D 600

Zbytnění

žlázy předstojné prostatae ( :D 610 : )

D 601

Záně t

žlázy

předstojn é

D 602 Jiné nemo ci

předstojné

-

hypertrophia

prostatitis ( :n 611:)

žlázy ( :D 612:)

D 603 Vodní kýla ....:... hydrocele ( :D 613:)

D 604

Zánět

varlat a nadvarla t rnitis (:D 614:)

orch!tis et epididy-

D 605 Fimóza, parafimóza, hypertrofi.e

předkožky

(:D 615 : )

D 606 Mužská neplodnost ( :D 616: l
D 607 Jiné nemoci mužských pohlavních orgánů (:D 617: )

.O Lelikoplakie pyje
.1 Erytroplazie pyje
.2 Chronický vřed pyje
.3 Balanitis
.4 Zánět váčků semenných .5 Jiné zánětlivé nemoci
.6 Spermatocele
.7 Torze varlete
.8 Atrofie varlete
.9 Jiné

vesiculitis seminalis

N EMO C I P R S ů, V A J E Č N Í K ů,
V E J COV O DŮ A P A RAMETR I A
( D 610.:_ D 616 )
D 610 Chronická cystická nemoc prsů :__ mastopathia
cystica chronica ( :D 620: ]
11 7

D 611 jiné nemoci prsů ( :D 621:)
zánět p r~rn mimo laktaci acuta non puerper alis ( :D 621.0:)
.1 Hypertrofie prsu (:D 621.1:)
.2 Trhlina bradavky ( :D 621.2*: )
.9 Jiné ( :D 621.2 *:)

.O Akutní

mastitis

D 612 Akutní.

salpin-

D 613 Chronický zánět vejcovodů a vaječníků gitis et oophoritis .chronica ( :D 623: )

salpin-

zánět vejcovodů a vaječníků
gitis et oophoritis acuta ( :D 622: )

D 614

Zánět vejcovodů

.O

.1
.2

.9

vaječníků

NS ( :D 624:)
a vejcovodů (: D 625: )
Snížení vaječníku, torze stopky vaječníku
Hydrosalpinx, pyosalpinx, haernatosalpinx
Ovariální cysta, retenční cysta
Cysta: žlutého . tělíska , folikulární, cysty bez
ho rmonální činno sti
Jiné

D 615 Jiné nemoci

a

vaječnfkd

D 616 Nemoci parametria a pánevní pobřišnice (ženské)
( :D 626:)
.O Zánětlivá

onemocnění pánve ·
Hlíza širokého vazu, Douglasova prostoru, pararnetria, parauterinní; cellulitis širokého vazu;
difúzní zánět vnitřních ženských org ánů ; para·
metrHis; z á nět pá nevní pob řišnice (ženské)
.1 Srůsty pánevní pobřišnice (ženské)
.2 Pánevní přek rv ení
.9 · Jiné
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NEMOCI DĚLOHY A JINÝCH
ŽENSKÝCH POHLAVNÍCH
ORGÁN ú (D 620-D 629)
D 620

Zánětlivá , onemocnění děložního

hrdla ( :D 630.0:]

Nepatří

sem trichomonádové infekce (D 131)
.O Chronický zánět děložního hrdla
Gervicitis a endocervicitis určená jako chronická
.9 Jiný zánět děložního hrdla
Absces děložního hrdla, akutní cervicitis, endocervicitis nebo trachelitis (ne venerická)

D 621 Jiná

.o
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.9

D 62_2

onemocnění čípku děložního

( :D 633*:)

Leukoplakie čípku
Erytroplazie čípku, léze epitelu
Hyperplastická endometritis čípku
Erosio vera a ulcerace čípku
Stará lacerace čípku
Striktura čípku
Atrofie čípku

Jiné

Infekční onemocnění dělohy

(mimo

čípek),

pochvy a vulvy
Nepatří sem trtchomonádové . infekce ( D l31)
.O Infekční onemocnění dělohy mimo čípek
(:D 630.1:)
.1 Vaginitis a vulvitis ( :D 630.2:)
D 623

Výhřez dělohy

a pochvy vaginae ( :D 631:)

prolapsu.s uteri et

.O Cystocele
.1 Rectocele
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.2 tirethrocele
.3 Enterocele vaginalis
.9 Jiné

D 624 úchylky v poloze dělohy ( :D 632:)
~o

Retroverze a retroflexe

.8 Jiné
.9 NS

D 625 Jiné nemoci d ěloh y (:D 633*:)
.O Atrofie dělohy
.1 Subinvoluce dělohy
.2 Hyperplazie endometria
.3 Endometriosis
.8 Jiné
D 626 Poruchy menstruace _( :D 634:)
.O Vynechání menstruace
Amenorrhoea
.1 Slabá menstruace
Hypomenorrhoea
.2 Nadměrná menstruace
Menorrhagia
. 3 Bolestivá menstruace
Dysmenorrhoea, intermenstruální potíže
.4 P ř íliš častá menstruace
Polymenorr hoea
.5 Nepravidelná menstruace
Oligomenorrhoea
.6 Dysfunkční krvácení
Metrorrhagia
.7 Krvácení po přechodu
Postklimakterické krvácení
.9 Jiné
D 627 Příznaky přechodu - climacterium (:D 635:)
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D 628 ž enská neplodnost a subfertilita (:D 636 *:) .
D 629 Jiné nemoci ženských pohlavních orgánů (: D 637 ":)
.O Leukoplakie pochvy (: D 637.1 * : J.
.1 Erytroplazie pochvy a vulvy
.2 Krauróza vulvy ( :D 637.1 *:)
.3 Bělotok - leucorrhoea ( :D 637.0:)
.4 Infekce NS
.5 Poševní krvácení (:D 637.1 * :)
.6 Stará (i poporodní) lacerace pánevní spodiny,
perinea, pochvy, vulvy, rektovaginální
( ~D 637~ 1 *: )
.7 Striktura nebo atrézie pochvy nebo hymenu
( :D 637.l *:)
.8 Rektov aginální

píštěl

( :D 626 *:)

.9 Jiné ( :D 637.1 *:)
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I

Í

X I. PO R O DV, K O M P LI K AC E
T IÉ H O T E N S T V Ís P O R O D U
A šESTINEDi':ll

KOMPLIKACE

TEHOTENSTVÍ

(D 630-D 634)
D 630 Infekce pohlavního ústrojí v těhotenství (: D 641 *:)
Kterékoli onemocnění,· jinak patřťcí pod D 612,
D 613, D 614, D 616.0, D 620 nebo D 622, jestliže
vznikne v těhotenství
D 631

Mimoděložní

těhotenství

-

graviditas extraute-

rinai, ectopica ( :D 645:)

.o ·Abdominální.
. .

l

.1 Tubární
.2 Ovariální
.3 Jiné nebo NS

„.... . ,„

„

.4
.5
.6
.7

Abddminálrií
Tubární
ovariální
Jiné nebo NS

D 632 Krvácení v

neinfikované ( :D 645.0:)

J

l
}

infikované ( :D 645.1:)

J

těhotenství

:o

Vcestné

.1

Předčasné odloučení lůžka

.2
.3
.4
.9
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}

lůžko

-

placenta praevia ( :D 643:)
(:D644 *:)
Ablatio, abruptio placentae, .náhodné k rvácení
před porodem
Krvácení ze sinus marginalis
Hrozíci potrat ( :D 648.0:)
Krvácení následkem afibrinogenémie
Jiné nebo NS (:D 644*:)

D 633

Těhotenská

chudokrevnost -

anaemia ( :D 616 : )

.O Makrocytární
.1 Z n edostatku železa
.9 Jiná nebo NS

D 634 Jiné komplikace

těhotenství

d ěl o z e ( :D 647:)
sem porod s nepravidelnou polohou
plodu [ D 656)
.1 Ruptura těhotné dělohy ( :D648.3": )
.2 Zásnět hroznová - mola hydatidosa ( :D 648.1:)
.3 Nepravidelnosti lůžka · nezařaze né . jinam
( :D 648.2:)
.4 Hydramnion (:D 648.3 * :)
.5. Vzduchová embolie za těhotenstv í ( :D 648.3*:)
.6 Molární těhotenství, nevypuzen é ( :D 648.3*: ) ·
Mola carnosa, nevypuzená
.9 Jiné a NS ( :D 648.3*:)

.O Nepravidelná poloha plodu v
Nepatří

INFE K CE MOC O VÉ H O ÚS TR OJÍ
A GES TÓ Z Y V TĚHO T EN S T V Í
A ' Š ESTI N E D Ě L Í (D 635-D 639)
D 635 Inf ckce močového ústrojí vzniklé v těh9tenství a
šestinedělí

.O Pyelitis a pyelonefrit is [ :D 640, D 680 * :)
.9 Jiné ( :D 641 *, D 680 * :)

Abs ces měchýře; cystitis septica, cystitis
s u ppu r a tiva, infekce močo výc h cest
D 636

Onemocnění
nedělí

ledvin vzniklé v
( :D 642.1: )

Kterék oliv

onemocnění

jinak

těhotenství

p a třící

a šesti-

pod D 580,
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D 581 nebo D .583, jestliže vznikne v těhotenství
nebo šestinedělí. Tato onemocnění sem nepatří,
jsou-li sdružena s preeklampsií (D 637.0) nebo
eklampsií (D 637.1).
D 637 Preeklampsie, eldampsie a gestózy NS
.O Preeklampsie ( :D. 642.0 - 2:)
Preeklamptická
albuminurie nebo gestóza
vzniklá za těhotenství nebo šestinedělí, hypertenze vzniklá za · těhotenství
.l Eklampsie ( :D 642.3, D 685:)
Eklamptické křeče, eklamptická urémie vzniklá
za těhotenství nebo šestinedělí
.9 Gestózy NS ( :D 642.5*:)
D 538 Hyperemesis gravidarum ( :642.4:)
Sem

patří

též enuresis v

těhotenství

.O S neuritidou
.9 Bez neuritidy nebo NS

D 639 Jiné gestózy v

těhotenství

nebo

šesU.n~dělí

(:D 642.5*:, :D 686:)
.O Akutní a subakutní nekróza jater

Akutní žlutá atrofie jater, hepatitis (ne infekč
ní), icterus gravis, nekróza jater, vzniklé v tě
hotenství nebo v šestinedělí
.9 Jiné

P O T R A T ( D. 640-D 645}

(:D 650-D 652:)
Do položek D 640-D 645
těhotenství

před

patří

ukončením

každé
týdnů

přerušení

s mrtvým
plodem. Pro položky D 640, D 641 a D 643-D 645
se použfvá tohoto třídění na 4. místě:
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28

.O Infikovaný ( :D 651 *:) Též s kterýmkoliv onemocněním

uvedeným

pou

položkami

D 635,

D 670, D 671 nebo D 673.9

.1 S gestózou (:D 652:)
.2 Infikovaný s gestózou ( :D 631 *:)
.9 Bez infekce a gestózy ( :D 650:)

D 640 Potrat provedený ze zdravotních

důvodů

. (: .1 *:)

Terapeutický potrat, indikovaný potrat NS
Této položky se nepoužívá pro prim_á rní klasifikaci úmrtí, je-li známa komplikace těhotenství
nebo jiné předchc,zí onemocnění, které si vyžádalo
přerušení těhotenství.

D 641 Potrat provedený ·z jiných zákonných

důvodů

( :.2*:)

D 642 Potrat provedený z jiných

důvodů

(: .2 *:)

Potrat krimináJní, přivoděný těhotnou, provedený
bez zdravotních nebo zákonných důvodů
.O Inf ek'ční \( :D 651 *: J
.1 S krvácením (0650*, D652*:)
.2 Infekční s krvácením ( :D 651":)
.3 S lacerací některého pánevního orgánu (infekční, s krvácením nebo bez nich)
(:D 650* - D 6521\:)
.9 Bez infekce, krváce.ni nebo lacerace

D 843 Potl!"&t

určený

jako samovoh1ý (: .O*:)

úplný, neúplný, s náhodným krvácením v těho
tenství, habituální, NS
D 644 Potrat NS ·(:.O":)
D645 jiný potrat (:.3*:)

Molární

těhotenství

označené

(mola carnosa, mola cruenta),
jako potrat placenty, residua po potratu
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P O R O D ( D 650-D 662)
Do položek D 650-D 662 patří všechny porody živých
dětí a porody mrtvých plodů po uplynutí 28 týdnů tě
hotenství. Pro všechny tyto položky se užívá tohoto čle
nění na 4. místě:
.O Samovolný ( :.0:)
.1 Operativní bez nástrojů ( :.1:)
.2 Kleště střední nebo vysoké ( :.3:)
.3 Kleště východové ( :.2:)
.4 Kleště.NS (:.6*:)
.5 Vakuumextraktor ( :.4*:)
.6 Císařský řez ( :.5:)
.8 Jiné výkony chirurgické nebo instrumentální
( :.4*:)

.9

Způsob

porodu NS (:.6*:)

D 650 Porod bez komplikací ( :D 660:)
D 651 Porod komplikovaný vcestným
porodním krvácením ( :D 670:)

lůžkem

nebo

před

D 652 Porod komplikovaný zadrženým · rnžkem ( :D 671:)
D 653 Porod kompliko·v aný jiným porodním krvácením
(:D 672:)

D 654 Porod komplikovaný nepravidelností
(:D 673:)
Sem patří i

případy

sdružené s

kostěné

pánve

nepoměrem

D 655 Porod komplikovaný nepoměrem (:Q 674*:)
Porod komplikovaný: abnormální velikostí plodu,
nepoměrem plodu a pánve, fetální deformitou,
hydrocefalickým plodem.
Uvedené 1Jřípady sem patří, i když jsou sdruženy
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s nepravidelnou polohou plodu; nepatří sem,
jsou-li sdruženy s nepravidelnostmi pánve ( D 554}.
D 656 Porod

komplikovaný

nepravidelným

naléháním .

plodu ( :D 674*:)
Porod komplikovaný: nepravidelnou polohou nebo
naléháním plodu v děloze nebo během porodu,
příčnou polohou, koncem pánevním, deflekčním
držením plodu.
Nepatří sem případy sdružené s nepoměrem
(D 655).

D 657 Porod prodloužený jiného

D 658 Porod s

poraněním

původu

( :D 675:)

hráze bez jiného

poranění

n.e bo

NS (:D 676:)
Nepatří

sem epiziotomie

D 659 Polt'od s trhlinou -

I s trhlinou

rupturou -.., dělohy (: D 677 *: )
hrdla a těla

děložního

D 660 Porod s jiným porodním

poraněním

(:D 677*:)

D 661 Porod s jinými komplikacemi ( :D 678:)
D 662 úmrtí následkem anestezie

při

nekomplikovaném

porodu
Nepatří

sem smrt následkem anestezie
kovaných porodech (D 651-D 661)

při

kompli-

š ES TINE D Ě L íl)
(D 670-D 678)

K OM P Ll K A CE

D H70 Horečka omladnic, infekce při porodu nebo v šestinedělí

Népatří
1

)

(: D 681 *:)
sem infekce

šestinedělím

močového

ústrojí ( :D 635:)

se obyčejně rozumí doba šesti týdnů po

porodu.
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D 671

Zánět

D 672

Horečka

žil a trombóza v
v

šestinedělí

šestinedělí

neznámého

( :D 682:)

původu

( :D 683:)

D 673 Plicní vmetek v šestinedělí ( :D 684: J
.O Vzduchová embolie
.1 Embolie amniální tekutinou
.9 Jiné a NS
D 674 Mozkové krvácení v
D 675 Krevní dyskrazie v

šestinedělí

( :D 687:)

šeslinedělí

Afibrinogenémie, agamaglobulinémie a jiné koagulopatie po porodu
.D 676 Anémie v še§tinedělí ( :D 688.0:)
D 677 Jiné a NS komplikace šestinedělí
.O Náhlé úmrtí z neznámé příčiny v

šestinedělí

(:D 688.2:)

.9 Jiné ( :D 688.3:)

D 678
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Zánět

prsu a jiné poruchy laktace ( :D 689:)

X I I. N E M O C I K Ů Ž E
A PODKOŽNÍHO VAZIVA
I N F .E K C E

Kú Ž E A

PODKOŽN í HO

V A Z I V A ( D 680-D 686)
D 680 Furunkl, karbunkl, furunkulóza (: D 690: )
Obličeje ( :D 690.0: J
Krku ( :D 690.1:)
Trupu (:D 690.2:)
Paže ( :D 690.3:)
Ruky ( :D. 690A:)
Hýždí (:D 690.5:)
Dolní končetiny ( :D 690.6 : )
.8 Jiné nebo vícečetné lokalizace ( :D 690.7:)
.9 Lokalizace NS ( :D 690.8:)

.O
.l
.2
.3
.4
.5
.6

D 681

Zán ět

podkožního vaziva
p a na ritium ( :D 691:)

D 682 Jiný

zán ět

prstů

ruky nebo nohy -

(fleg móna ) n ebo hlíza podkožního va-

ziva ( :D 692, D 693:)
.O Hlavy nebo krku ( :D 692.0, D 693.0:)
.1 Trupu ( :D 692.1, D 693.1:)
.2 Paže ( :D 692.2, D 693.2:)
.3 Ruky mimo prsty ( :D 692.3, D 693.3:)
.4 Dolní končetiny mimo nohu ( :D 692.4, D 693.4:)
.5 Nohy mimo prsty ( :D 692.5, D 693.5:)
.9 Jiné, mnohočetné nebo NS lokalizace ( :D 692,6 *,
D 693.6 *: J
D 683 Akutní z án ět mízních uzlin (:D 694:)

lympha denitis acuta

D 684 Impefigo ( :D 695:)
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D 685 Pilonidální cysta
D 686 Jiné místní infekce

kůže

a podkožního vaziva

(:D 698 *:)
.O Pyoderma
.1 Pyogenní gl'élnulom
.9 Jiné

JI N

Á Z Á N Ě T L I V Á ·O N E M O C N Ě N Í
KúŽE A PODKOŽNÍHO VAZIVA
(D 690-D 698)

D 690 Seboroický

zánět kůže

-

dermatitis seborrhoica

[:D 700:)

D 691 Infantilní ekzém a

příbuzná onemocnění

Dermatitis atopie a, pmrigo Besnier [ :D 244*:],
eczema infantile [:D 701•:); neurodermatitis dif·
fusa [Brocq], eczema atopicum [:D 708.3*:), eczema flexurarum

D 692 Jiný ekzém a dermatilis
Sem patří i alergický ekzém a kontaktní dermatitida zpi'1sobené:
.O Čisticími prostředky
.1 Oleji a tuky ( :D 702.1, D 703.1:)
.2 Rozpustidly [ :D 702.2, D 703.2:) .
. 3 Léčivy ( :D 702.3, D 703.3:)
.4 Jinými chemikáliemi (:D 702.4*, D 703.4*:)
.5 Potravinami
Rybami, ovocem, masem, mlékem, jiný.rp.i potravinami
.6 Rostlinami (mimo potraviny) (:D 702,0*,
D 703.0*:)
l!W

.7 Zářením kromě slunečního ( :D 702.5, D 703.5:)
.8 Jiným určeným činitelem ( :D 702.6*, D 703.6*: J
Také slunečním zářením ( DN 981.4 *:)
.9 Činitelem NS (:D 703.7*:)
Alergie· NS, dermatitis NS; ekzém (akutní
i chronický, jakékoliv lokalizace) NS; alergický
{erytématózní, mokvavý, ragadiforn)ní, skvamózní); pompholyx

D 693 Dermatitis herpetiformis ( :D 704.0:)
D 694 Pemf_igus ( :D 704.1:)
D 695 Erytémová
.O
.1
.2
.3
.4
.9

onemocnění

( :D 705:]

Erythema toxicum ( :D 705.0:)
E. multiforme ( :D 705.1:)
E. nodosum ( :D 705.2:)
Rosacea ( :D 705.3:]
Erythematodes ( :D 705.1:)
Jiné nebo NS ( :D 705.5*:)

D 696 Lupénka -

psoriasis -

a podobná

onemoc n ění

(:D 706 : ]

.O
.1
.2
.3

Psoriasis artropatická ( :D 706.0*:)
Psoriasis jiná ( :D 706.0*:]
Parapsoriasis ( :D 706.1:)
Pityriasis rosea ( :D 706.2:)
.4 Pityriasis rubra pHaris ( :D 706.3*:)
.5 Pityriasis jiná nebo NS ( :D 706.3*:)
.9 Jiné (:D 706.4:)
D 697

Lich~m

( :D 707:)

Nepatří sem lichen simplex chronicus (D 698.3)

.O Lichen ruber planus
.1 Lichen nitidus
.9 Jiný nebo NS
' 9*
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D 698 Pruritus a podobná

.O
.1
.2
.3

·
.4
.9

onemocnění

(: D 708 *:)

Svědění řiti

- pruritus ani ( :D 708.0:) .
Svědění zevních pohlavních orgáni'I pruritus
vulvae, scroti ( :D 708.1:)
Prurigo ( :D 708.2:)
Lichenifikace a lichen simplex ·c hronicus
( :D 708.3 *: )
Nepatří sem difúEní neurodermatitis ( Brocq) a
atopický ekzém ( D 691)
·
Dermatitis factitia ( artefacta) ( :D 708.4:)
Jiné ( :D 708.5:)

JINÉ NEMOCI KÚŽE
A PODKOŽNÍHO VAZIVA
(D 700-D 709)
D 700

Kuří

oko a mozol -

clavus et callus ( :D 709:)

D 701 Jiná hypertrofická a atrofická

onemocnění

kůže

(:D 710*:)

.O Sclerodermia circumscripta .( :D 710.0*:)
Morf ea a jiné formy lokalizované sklerodermie
.1 Keratodermie ( :D 710.1 *:)
Nepatří sem vrozené stavy (D 757.2)
.2 Striae atrophicae ( :D 710.3:)
.3 Keloidní jizva, spontánní keloid ( :D 710.4:)
.9 Jiná ( :D 710.5:)
D 702 Jiné dermatózy (: D 711 *: ]'
Nepatří

~ené

sem stařecké bradavice ( D 216.0) a vrostavy ( D 757.2, .9.)

D 703 Nemoci nehtů (:D 712*:)
Nepatří
I
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sem vrozené stavy (D 757.4, .9)

D 704 Nemoci
Nepatří

vlasů

a vlasových váčků { :D 713 * :)
sem vrozené stavy (D 757.3, .9)

D 705 Nemoci potních žláz ( :D 714.0:)
.O Anidrosis
Potničky sudamina
Miliaria rubra, m. crystallina„ syringadenitis
suppurativa tropicalis
.9 Jiné

.1

D 706 Nemoci mazových žláz
.O Acne varioliformis, necrotica (:D 714.1 *: )
.1 Jiná trudovina - acne (: D 714.1 * :)

Acne pustulosa, vulgaris, NS; uher (blackhead),
comedo
.2 Mazový váček - cystis sebacea ( :D 714.2 * :)
.3 Mazotok - seborrhoea ( :D 714.2* :)
.9 Jiné ( :D 714.2 * :)
D 707 Chronický kožní
D 708

Kopřivka

-

vřed

( :D 715:)

urticaria

.O Angioneurotický edém ( :D 242 : )
.9 Jiná (:D 243: )

D 709 Jiné kožní nemoci ( :D 716 *: )
N epatří

sem vrozené stayy (D 757]
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X I I I. N E M O C I K O S T í
A POHYBOVÉHO ÚSTROJÍ
Z kN Ě T L I V Á A

D E G E N E R AT I VN Í
KLOUBO
-ARTHRITIS, ARTHROSIS MIMOKLOUBNÍ REVMATISMUS
( D 710-D 719* *)
ONEMOCNĚNÍ

Sem ne pa tří revmatická

horečka.

D 710 Akutní hnisavý zánět kloubní *) ( :D 720:)
.O Postanginózní a jiné poi'nfekční artritidy streptokokové, stafylokokové, meningokokové, pneumokokové a ostatní bakteriologicky specifikované hnisavé záněty kloubní.
.9 Bakteriologicky neurčené, nespecifikované hnisavé artritidy.
Nepatří sem gonoroická artritida
( D 098.3},
spálová artritida ( D 034.1)
D 711 Akutní nehnisavý infekční zánět kloubů*)
(:D 721 : )

.O Nehnisavé záněty kloubů navazující na infekci
organismu (např. potyfové, postdysenterické,
postbrucelózní a další infekce určené bakterio·
logicky)
'
.1 Polyarthritis ureterica simplex Reiter - ureteroarthritis, Reiterova choroba
.9 Bakteriologicky nespecifikované nehnisavé poinfekční aťtritidy

*) čtvrtá číslice na základě odchylné československé

úpravy.
** ) Odchylná českos~ovenská úprava: Značka D 712.4
.je nahrazena samostatnou značkou D 719.
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Nepatří

sem specifické
D 095, tbc - D 019.3)

artritidy

( luetická

D 712 Polyarthritis chronica progressiva - vleklý postupující zánět kloubů a příbuzná onemocnění** J
.O Polyarthritis progressiva juvenilis ( morbus
Still] - 'juvenilní progresivní polyartritida
.1 Atypické formy - Polyartritida progresivní se
. splenoadenomegalií (morbUs Chauffard)
Polyartritida progresivní se splenoadenomegalií
a leukopenií ( morbus Felty), polyartritida psoriatická
.2 Speciální formy - Hydrops articulorum intermittens, rheumati$mus palindromicus, arthritis
recurrens
.. 3 Polyarthritis chi.'Ónica progressiva adultorum progredující palyartritida dospělých
.5 Fibrositis nodularis chronica
D 713 Osteoarthrosis a příbuzná onemocnění - degenerativní změny kloubů
.O Osteortróza kloubů ( :D 723.0:)
.1 Osteoartróza páteře - spondylosis deformans
(degenerativní změny těl obratlů], degenerace
meziobratlové ploténky (nikoli výhřez ploténky
- D 725), spondylarthrosis (degenerativní změ
ny intervertebrálních kloubí'1)
.2 Poúrazové degenerativní změny pátefe - Kiimmelova-Verneuillova posttraumatická kyfóza
D 714 Jiné

určené

druhy kloubních

.O Poúrazový

zánět

zánětů

kloubní -

arthritis posttrau-

matica
* * ) Odchylná československá úprava: Značka D 712.4
je nahrazena samostatnou značkou D 719.
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.1 Fokální artritidy ( arthritides f ocales) * * *)
.2 Kloubní záněty spojené s jinou chorobou: sarkoidózou [D 135), intermitující polychondritidou, revmatickou purpuréiu, ulcgrózní kolitidou,
regionální ileitidou, intestinální lipodystrofií
Whipple, brucelózou***)
.3 Polyarthritis et dacryo-sialo-adenopathia atroficans Sjogren ( epitheloxerosis) ** *)
.9 Jiné artritidy
Nepatří sem sérová artritida ( D 999.5)
D 715 Kloubní
D 716

záněty

blíže nespeeifikované ( :D 725:)

Mnohočetný zánět svalů

-

polymyositis

Sem nepatří infekční myositidy [D 732), ossificans [D 733.9) ani rheumatica [D 717.9)
.O Dermatomyositis
.1 Mnohočetný zánět svalů - polyrnyositis
D 717 Mimokloubní revmatismy culares

affectioncs extraarti-

.O Lumbago (:D 726.0: J
.1 Periarthritis humeroscapularis.
Patři sem všechna stadia onemocnění: cj.ystrofické změny šlach, sval li (hlavně rota torů),
subdeltová a subakromiální bursitida, skapulohumerální fibróza - zmrzlé rameno; jiné periartritidy ramene. ( :D 726.1:)
.2 Torticollis ze změn svalových a úponových.
Nepatří serri torticollis vrozená, psychogenní,
traumatická a vertebrogenní ( :D 726.2:)
***) Rozšířené členěni na základě odchylné českoslo

• vEinské
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úpr~vy.

.3 Úponové dystrofické změny entesopathia,
myoentesis.
Patří sem i epicondylitis , styloiditis, calcar calcanei aj. ** *)
.4 Panniculitis akutní a chronická *** )
fibrositis ,
.9 Jiný mimokloubní revmatismus myalgia a myogelózy. Periartritidy_ ostatních
lokalizací.
Nepatří sem myositidy, tendinitidy, tendovaginitidy, zánětlivé bursitidy.
Z měny

D 718

kloubní blíže nespecifikované ( : D 727: )

D 719 Spondylarthritis ankylopoetica (B_e chtěrevova cho roba)** )

ZÁNĚT KOSTN Í DŘENĚ
(OSTEOMYELIT I S) A J INÉ
NEMOCI KOSTÍ A KLOUBŮ
(D 720-D n9)
D 720

Zán ět

osteomyelitis a
kostní dřeně a okostice
perios tilis (:D 730 *:)
Nepatří sem osteomyelitida a periostitida čelisti
.O Osteomyelitis acuta ( :D 730.0: )
.1 Osteomyelitis chronica ( :D 730.1:)
.2 Osteomyelitis NS ( :D 730.2:)
.3 Periostitida bez osteomyelitidy ( :ff 730.3:}

D 721 Os teitis deformans -

Pagetova nemoc [ :D 731:)

D 722 Aseptické nekrózy (osteochondrózy) ( :D 732:)
* *) Odchylná československá úprava: Znač k a D 712.4
je nahrazena samostatnou zna~kou D 719.

* * *)

R o zšířené čl en ění

venské úpravy.

na

základě bdchylné čes koslo -

·
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Nepatří

sem osteochondróza m 3ziobratlové ploténky
.O Juvenilní aseptická nekróza páteře (Scheuermannova choroba)
.1 Juvenilní aseptická nekróza kyčle (MaydlovaCalvéova-Leggova-Perthesova choroba)
.2 Jiné juvenilní aseptické nekrózy
.3 Aseptické osteonekrózy dospělých *** )
.8 Jiné určené aseptické nekrózy, osteochondro·
dystrofie
.9 NS

D 723 Jiné nemoci kostí (: D 733: ) ·
.O Osteoporosis
.1 Hypertrofická osteoartropatie plicní
.9 Jiné nemoci kostní
Jiné metabolic ké poruchy kostní
Chondroca lcinosis ( arthritis pseudourica J
Nepatří sem polyostotická fibrózní dysplazie
kostní ( D 756.6) ani cysta čelisti ( D 526.0D 526.2)

D 724

Vnit řn í

poruchy

klo u b ů

.O Loket ( :D 738 *:)
.1 Koleno ( :D 734:]
.9 Jiné (:D 738 *: )

D 725

Vý hř ez

nebo protruse meziobratlové ploténky

[:D 735:)

.O V

krční páteři

.1 V bederní

páteři

nebo v

přechodu

lumbosakrál -

ním
* * *) Rozš ířené
venské úpravy.
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členě ní

na

z ákladě

odchylné

č eskoslo 

.8 V jiné lokalizaci
.9 NS

D 726

Změny

ve skloubení kosti pánevní s kostí křížo
vou* ) (:D 736 : )
.O Ostitis condensans ilei
.8 Ostatní změny
Nepatř( sem záněty zařazené pod značku D 711
a další.
,

D 727 Kloubn í ztuhlost -

ankylosis ( :D 737:)

.O Obratlů ( :D 737.0:)
.1 Ramen ( :D 737.1:)
.2 Lokte ( :D 737.2:)
.3 Zápěstí ( :D 737.3:]
.4 Prstu (:D 737.4:}
.5 Kyčle ( :D 737.5: J
.6 Kolena ( :D 737.G:)
.7 Kotníku ( :D 737.7:)
.8 Jiných nebo mnohočetných lokaUzac.í ( :D 737.8:)
.9 Lokalizace NS ( :D 737.9:)
·

D 728 Vertebrogenní bolestivé syndromy
Nepatří sem onemocnění, u n.i chž bylo dokázáno,
že jsou vyvolána výhřezem meziobratlové ploténky
( D 725) nebo jinou dokázanou příčinou kompresivního syndromu kořenového. Nepatří sem dále
spondylarthritis ankylopoetica Bechtěrev [D 719),
spondylopatie u progresivní polyartritidy hlavně
juvenilní ( D 712.0), osteoporóza ( D 723.0], nebo
jiná metabolická porucha kostního metabolismu
( D 723.9], ani onemocnění souvisící s pokračová
nípl vývoje Scheuermannovy choroby (D 722.0),
* ) čtvrtá číslice na základě odchylné československé

úpravy .
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hyperostotickou spondylózou a spondylartrózou
(D 713.1) nebo s poúrazovou spondylopatií
(D713.2) .
.O Cervicalgia
.1 Cerviko-kraniální syndrom
Patří sem syndrom komprese zadního krčního
sympatiku
.2 Difúzní syndrom cerviko-brachiální
.3 Kořenový syndrom horních končetin
Patří sem i radiculitis brachialis
Nepatří sem netlritis brachialis NS (D 352)
.4 Myelopathia cer vicalis
Spondylogenní komprese míchy; hypoxické léze
míchy z komprese cév; syndrom komprese
obratlové tepny .
.5 Bolesti v hrudní páteři (i s kořenovými a útrobníJ,Tii bolestmi)
.6 Myelopathia thoracalis
.7 Lumbalgie vertebrálního původu
.8 Kořenový syndrom dolr.ích končetin vertebrálního . původu
Patří sem i radiculitis lumbosacra lis
Nepatří sem · neur.itis ischiadica NS ( D 353)
.9 Jiné a NS (Syndrom komprese cauda equina)

D 729 Jiné nemoci

kloubů

JI NÉ NEMOCI POHYBOVÉHO
ÚSTROJ Í (SVALŮ I KOST Í )
(D 730-D 738 )
D 730 Otlatienina [:D 740:)
140

D 731 Synovitis, bursitis, tendosynovitis, tenosynovitis
( :D 741:, :D 742:)
Nepatří sem entesopatie ani blíže . určené záněty
burs a šlachových pochev patřící do obrazu ně
které polyartritidy
D 732

Infek č ní

jiná

z ánět

svalů

-

myositis infectiosa š lach a povázek

a

zán ětlivá on e mocn ění

(:D 743:) .

D 733 Jiná on e mo c n ě ní svalů , š lach a povázek
.O Myasthenia gravis ( :D 744.0 : )
.1 Svalová atrofie {idiopatická]
Sva lová atrofie primární, NS; myopatie dystrofická, NS
.9 Jiné (:D 744.2 *:)
Nepatří sem vrozené neuromuskulární poruchy
( D 330) · ani pr ogresívní svalová . atrofie
( D 348.1, .2)
D 734 Difúzní onemocn ě ní pojivové tkáně (tzv. kolagenní
choroby )
Nepatří sem polyarteritis nodosa (D 446 .0), dermatomyositis [D 716.0)
.O Progresívní systémová skleróza
·Chronická sklerodermie generalizovaná, acroscleroderma, scleroderma adultorum ( Buschka)
.1 Lupus erythemat osus generalisatus
Libmanův-S a chsův syndrom, lupózní hepatitida
nebo nefritida
.9 Jiná nebo NS difúzní onemocnění pojiv·J vé
tkáně

D 735 DeformHy páteře* ) (:D 745 *:)
* ) čtv r tá číslice na základě odchylné českoslovens k é

úpravy.
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.O
.1
.2
.3
.9

Skolióza páteře
Zvýšená kyfóza páteře
Zvýšená lordóza páteře
Plochá páteř
Jiné
Nepatří sem vrozené deformity
[D 756.1)

páteře

D 736 Plochá noha [ :D 746:)
Nepatří

D 737

Vbočení

sem vrozená [ D 7$5.7 J

a

vybočení

palce nohy -

hallux va!gus

et varus ( :D 747:)
Nepatří

sem vrozené [D 755.7)

D 738 Jiné deformity
Nepatří
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sem vrozené [D 755-D 756.9)

X I V. V R O Z E N É V AD V
~D

740 Anencephalia (:D 750*:)

D 741

Rozštěp páteře

-

spina bifida (rachischiza)

[:D 751 *:)
Nepatří sem spina bifida occulta ( D 756.1]
.O. S hydrocefalem
.9 Bez hydrocefalu

D 742 Vrozená vodnatelnost mozku
congenitus [: D 752 *:]
Nepatří

sem, je-li sdružena s

hydrocephalus
rozštěpem

páteře

(D 741.0)

D 743 Jiné vrozené vady nervové soustavy (: D 753.1 *:)
.O
.1
.2
.3
.4
.8
.9

Encephalocele
Microcephalia
Jiné ?pecifikované vady mozku
Jiné specifikované vady míchy
Neurofibromatosis [ :D 223 ' :)
Jiné určené v a cly nervové · soustavy
Vady mozku, míchy nebo nervové soustavy, NS

D 744 Vrozené vady oka ( :D 753.1 * :)
.O
.1
.2
.3
.4

.5
.8
.9

Anophthalmus
Microphthalmus
Buphthalmus
Vrozený šedý zákal [ cataracta congenita)
[:D 753.0:)
Coloboma
Aniridia
Jiné specifikované vady oka
Vacly oka NS
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D 745 Vrozené vady ucha,

obličeje

a krku ( :D 753.1 *,

D 759 *:)

sem rozštěp rtu (D 749.1), vady kr č ní p á[ D 756.1), štítné žlázy ( D 758.2), příštítný c h
tělísek (D 758 .3) a hrtanu (D 748.2 a .3)
.O Vady ucha působící snížení sluchu ( :D 753.1 * :)
.1 V ý růstek před tr agem (:D 753.1 *:)
.2 Jiné specifikované vady ucha ( :D 753.1 *:)
.3 Vady ucha NS ( :D 753.1 *: )
.4 Branchiogenní rozštěp, cysta nebo píštěl; sinus
praeauricularis ( : D 759.3*:)
.5 Pterygium
.8 Jiné specifikované vady obličeje a . krku
.9 Vady obličeje a krku NS
Nepatří

teře

D 746 Vrozené vady srdce
.O Truncus communis (:D 754.5 *:)
.1 Tr anspozice velkých cév ( :D 754.7 *:)
.2 Fa llotova tetralogie ( :D 754.0: )
.3 Defekt komorového septa ( :D 754 .2:)
.4 Defekt síňového septa ( :D 754.3:)
.5 Os ti um atrioventriculare commune ( :D 754.5 *)
.6 Vady s r dečních chlopní ( :D 754.5 *:)
.7 Fibroelastosis cordis ( :D 754.4:)
.8 Jiné specifikované vady srdce ( :D 754.5 *: )
.9 Vady srdce NS ( :D 754.5*:)
D 747 Jiné vrozené vady ústrojí oběhu krevního
.O Persistence arteriózní dučeje - ductus arteriosus (Botalli) patens ( persistens) (:D 754.1:)
.1 Koarktace aorty (stenóza istmu aorty)
(:D 754.6:)
.2 Jiné vady aorty ( :D 754.7 *: )
.3 Stenóza nebo atrézie artérie pulmom1.lis
( :D 754.7 *:)
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.4 Anomálie velkých žil (_:D 754.7":)
.5 Defekt ne.b a hypoplazie pupeční tepny
(:D 754.7*:)
.6 Jiné vady periferní cévní soustavy (:D 754.7*:)
.8 Jiné specifikované vady ústrojí oběhu krevního
(:D 751;7*:)
.9 Vady ústrojí oběhu krevního NS ( :D 754.7*:)

D 748 Vrozené vady dýchacího ústrojí ( :D 759.0:)
Atrézie choany
Jiné anomálie nosu
Diafra3ma laryngis
Jiné anomálie hrtanu, průdušnice a průdušek
Cystická degenerace plic
Ageneze plic
Jiné anomálie plic
Jiné specifikované vady dýchacího ústrojí
.9 Anomálie dýchacího ústrojí NS

.O
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.8

D 749

Rozštěp

patra - palatoschisis cheiloschisis ( :D 755:)

.O
.1
.2

Rozštěp
Rozštěp
Rozštěp

patra
rtu
patra s

rozštěpem

Q 750 Jiné vrozené vady horní

a rtu -

rtu

části

trávicího ústrojí

( :D 756.2*:)

.O AnomáliJ jazyka
.1 Stenóza pyloru ( :D 756.0:)
.2 Tracheoezofageální píštěl, atrézie a stenóza
jícnu
.8 Jiné specifikované vady horních částí trávicího
ústrojí
.9 Vady horních částí trávicího ústrojí NS
10
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D 751 Jiné vrozené vady trávicího úsirojí (: D 756.2 *:

1
]

.O Meckelúv divertikl
.1 Atrézie a stenóza tenkého střeva
.2 Atrézie a stenóza konečníku a řitního kanálu
[ :D 756.1:]
.3 Hirschsprungova nemoc
.4 Vady polohy a fixace střev
.5 Jiné anomálie střev
.6 Anomálie žlučníku, žlučovodú a jater
.7 Anomálie pankreatu (slinivky břišní)
.8 Jiné specifikované anomálie trávicího ústrojí
.9 Anomálie trávicího ústrojí NS

D 752 Vrozené vady pohlavního ústrojí
Nepatří sem mužský hypogonadismus ( Klinefelterl!v syndrom) ( D 759.5), hypogeneze gonád (Turnerí'tv syndrom] ( D 759.5)
.O Neurčité pohlaví
.1 Nesestouplé varle ( :D 757.0:)
.2 Hypospadie [:D 757.2*:]
.3 Epispadie ( :D 757.2*:)
.4 Hydrokéla (vodní kýla] ( :D 757.3*:]
.5 Vady vaječníku, vejcovodu a dělohy [ :D 757.3*:]
.6 Vady pochvy a vnějších ženských pohlavních
orgánů ( :D 757.3*:)
.7 Pseudohermafroditismus ( :D 757.2 *:)
.8 Jiné specifikované vady pohlavních orgání'1
[:D 757.2*, .3*:)
.9 Vady pohlavních orgánú NS ( :D 757.2*, .3*:]
D 753 Vrozené vady močového ústrojí ( :D 757.3 *:)
.O Ageneze ledvin
.1 Cystická dysgenese ledvin [ :D 757.1:)
.2 Atrézie a stenózy močovodů
.3 Jiné specifikované anomálie ledvin
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.4 Jiné , specifikované anomálie močovodu
.5 Ex trofie [ ektopie J močového měchýře

.6 Atrézie . a stenóza

močové

roury a hrdla

mě

chýře

.8 Jiné specifikované anomálie měchýře a
roury
.9 Anomálie močového ústrojí NS

močové

D 754 Pes equinovarus ( congenitalis) ( :D 748:)
D 755 Jiné vrozené vady končetin
.O Polydaktylie ( :D 758.6 *:)
.1 Syndaktylie [ :D 759.1 *:)
.2 Chybění části kostry horní
(:0759.3*:J

.3

Chybění čás~i

končetiny

.

kostry dolní

končetiny

[:D759.3*:]

.4 Chybění části kostry končetiny NS (:D 759.3*:)
.5 Jiná vad.a horní končetiny (vč. pletence pažního) (:D 758 .6*, D 759.3*:)
.6 '/rozené vykloubení ~yčelního kloubu
( :D 758.0:)

.7 Jiná vada dolní končetiny (vč. pletence pánevního) (:D758.6*, D759.3*:]
.8 Generalizovaná flekční kontraktura končetino 
vých kloubl1 ( :D 758.6:]
.9 Jiné a NS vady NS končetin [ :1D 758.6* ·,
D 759.3*:]

D 756 Jiné vrozené vady soustavy svalové a kosterní
.O Vady lebky a obličejových kostí ( :D 758.2,
D758.6*:]
.1 Vady páteře (:D 75.8.5*,
.2 Krční žebro [ :D 758.4: J

.6~:)

.3 Jiné vady žeber a hrudní kosti ( :D 758.6 *:)
.4 Cl10ndrodystrofie ( :D 758 .l:'J
10 *
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.5 Osteogenesis imperf ecta (: D 758.3 *:)
.6 Jiné celkové vady kostry ( :D 758.6 *:)
Sem patří i vrozené „trpaslictví"
.8 Jiné specifikované vady svalfl, šlach a povázek
(:D 759.2, .3*:)
.9 Vady soustavy svalové a kosterní NS
D 757 Vrozené vady kůže, vlasů a nehtů
.O Dědičný otok dolních končetin - Milroyova
nemoc (:D 710.2:)
.1 Naevus pigmentosus - pigmentový névus
(:D 220 *:)
.2 Jiné specifikované vady kí'lže ( :D 759.1 * :)
.3 Specifikované vady vlasí'l
.4 Specifikované vady nehtí'l
.9 Vady kí'lže, vlasí'l a nehtů NS
D 758 Jiné a NS vrozené vady (: D 759.3 * :)
.O Vady sleziny
.1 Vady nadledvinek
.2 Vady štítné žlázy
.3 Vady jiných žláz s vnitřní sekrecí
.8 Jiné 'specifikované vroze~é vady
.9 Vrozené vady NS
D 759 Vrozené syndromy postihující n ěkolik systémů
.O Situs inversus ( :D 759.3 *:)
.1 Srostlá dvojčata
.2 Jiné zrůdy (:D750 *:)
Nepatří s~m anencefalie (O 740}
.3 Langdonova-Downova nemoc ( :D 325.4:)
.4 Jiné syndromy, vyvolané ·anomálií autosomí't
.5 Syndromy vyvolané anomálií pohlavních
chromosomů

.6 Sclerosi;:; tuberosa ( :D.753.1:)
.8 Jiné specifikované syndromy ( :D 759.3 *: )
'.9 Mnohočetné vrozené vady NS ( :D 759.3 * :)
148

X V. N Ě KTERÉ P Ř í č I N V
PERINATÁLNÍ NEMOCNOSTI
A ÚMRTNOSTI

D 760 Chronick á on e mocnění oběh o vého ústrojí nebo
ús trojí močového a pohlavního . u matky
(:D769.4 *, .9 *:)
Uvedená onemocnění · sem patří, i když jsou sdružena s asfyxií, anoxií nebo hypoxií plodu nebo
novorozence .
•O Chronická revmatícká choroba srdeční
.1 Vrozené srdeční vady
.2 Chronická hypertense
.3 Jiná chronická onemocnění oběho v ého ústrojí
.4 Chronický zánět ledvin
.5 Jiná chronická onemocnění močového a pohlavního ústrojí
D 761 Jiná onemocnění a stavy matky, nesouvisící s
tenstvím

těho 

Uvedená onemocnění sem patří, i k dyž jsou sdružena s asfyxH, anoxií nebo hypoxií plodu nebo
novorozence .
.O Příjice (:D769A *, .9*: )
.1 Úplavice cukrová [:D 769.1 *, .6 *: )
.2 Chřip k a (:D769.4*, .9 *:)
.3 Zarděnky ( :D 769.2 *, .7 *:)
.4 Toxoplasmóza ( :D 769.3 *, .8 * : J
.5 úraz
.6 Operace
.7 Chemick é lá tk y, k teré pronik ly placentou
.9 Jin.é ma teřské pří či ny
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D 762 Gestózy
(:D 769.0*, .5„:)

Uvedená onemocnění sem patří, i když jsou sdru·
žena s asfyxií, anoxií, nebo hypoxií plodu nebo
novorozence .
•O Onemocnění ledvin, vzniklé v těhotenství
.1 Preeklampsie v těhotenství
Patří sem i hypertense vzniklá za těhotenství
.2 Eklampsic v těhotenství
.3 Gestóza NS
.4 Hyperemesis gravidarum
.5 Akutní nebo subaku.ní nekróza jater vzniklá
v těhotenství
.9 Jiná gestóza v těhotenství
D 763 Infekce matky vzniklé

před

porodem neb9

při něm

( :D 769.4 ", .9*:)

Uvedená• onemocnění sem patří, i když jsou sdružena s asfyxií, anoxií nebo hypoxií plodu nebo
novorozence .
•O Pyelitis nebo pyelonefritis v těhotenství
.1 Jiné infekce močového a pohlavnfho ústrojí
v těhotenství
.9 Jiné
Patří sem i
th.rombophlebitis, peritonitis nebo
sepse vzniklá během těhotenství
D 764 Kompliko•vaný porod s nepravidelností pánevních
kostí, orgánů nebo tkání
.O S porodním poraněním mozku ( :D 760 *: )
.1 S porodním poraněním míchy (:D 760*:)
.2 S porodním poraněním kostí nebo nervli
[:D 761 *: )

.3

15().

s

porodním
[:D 761 *: )

poraněním

jiným nebo NS

.4 S asfyxií, anoxií nebo hypoxií [ :D 762*:)
.9 Bez porodního poranění, asfyxie, anoxie nebo
hypoxie

D 765 Komplikovaný porod při nepoměru, ale bez nepravidelnosti pánve
.O S porodním poraněním mozku [ :D 760*:)
.1 S porodním poraněním míchy [ :D 760*:)
.2 ·S porodním poraněním kostí nebo nerv('1
[:D 761 *:)

.3 S porodním

poraněním

jiným nebo NS

[ :D 761 *:)

.4 S asfyxií, anoxií nebo hypoxií (: D 762 *:)
.9 NS, bez porodního .poranění, asfyxie, anoxie
nebo hypoxie
D 766 Komplikovaný porod s nepravidelnou polohou
plodu
Uvedené stavy sem patří, i když jsou sdruženy
s nepoměrem
.O · S porodním poraněním mozku ( :D 760*:)
.1 S porodním poraněním míchy ( :D 760*:)
.z' S porodním poraněním kostí nebo nerv('1
(:D761*:)

.3 S porodním

poraněním

jiným nebo NS

(:D761*:)

.4 S asfyxií, anoxií nebo hypoxií ( :D 762*:)
.9 NS, bez porodního · poranění, asfyxie, anoxie
nebo hypoxie

D 767 Porod komplikovaný nepravidelnou činností
porodní
.O S porodním poraněním mozku [ :D 760*:)
.1 S porodním poraněním míchy ( :D 760*:)
.2 S porodním poraněním kostí · nebo nervli
(:D 761*:)
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.3 S porcdním poraněním jiným nebo NS

[ :D 761 *:)
.4 S asfyxií, anoxií nebo hypoxií ( :D 762 *:)
.9 NS, bez porodního· poranění, asfyxie, ~ anoxie

nebo hypoxie
D 768 Porod s jinými n ebo NS komplikacemi
.O S porodním
.1 S porodním
.2 S porodním

poraněním
poraněním
poraněním

mozku (:D 760 *:)
míchy {:D 760 *:)
kostí nebo nerví't

(:D761 *:)
.3 S porodním p0:raněním jiným nebo NS
(:D 761 *:)
.4 S asfyxií, anoxíí nebo hypoxií ( :D 762 *: )
.9 NS, bez porodního poranění, asfyxie, anoxie
nebo hypoxie
D 769 Jiné komplikace

těhot en s tví

a porodu

Uvedené stavy sem patří, i když jsou sdruženy
s asfyxií, anoxií a hypoxií plodu nebo . novorozence
.O Inkompetence děložního hrdla
.1 Předčasné puknutí blan
.2 Hydramnion
.3 Mimoděložní těhotenství
.4

Mnohočetné těhotenství

.5 úmrtí matky NS
.9 Jiné
D 770 Nepravidelnosti

lůžka

Uvedené stavy sem patří, i když jsou sdruženy
s· asfyxií, anoxií nebo hypoxií plodu nebo novorozence
.O Vcestné lůžko
.1 P ředčasné odloučeni lůžka
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.2 Infarkty placenty
.8 Jiné
.9 NS
Patří sem
krvácení ze sinus marginalis a
krvácení matky NS

D 771 Nepravidelnosti

pup ečníku

Uvedená onemocnění sem patří, i když jsou sdru žena s asfyxií, anoxií nebo hypoxií plodu nebo
novorozence .
.o Komprese - stlačení - pupečníku
.1 Výhřez pupečníku bez stlačení
.9 Jiné
D 772 Porodní

poran ění

z

n ezjišt ěn é příčiny

.O Mozku

.1 Míchy
.2 Kostí nebo
.9 Jiné a NS

D 773

nervů

Přeruš ení t ěhotenství

(interrupce)

Nesmí se užívat pro primární klasifikaci úmrtnosti, jestliže důvod ukončení je znám a lze·li
jej zařadit pod jinou položkou této třídy.
·D 774 Hemolytická nemoc novorozenců s jádrovým ikte-

rem ( :D 770.1 *, .6 *: )
.O S inkompatibilitou Rh
.1 S inkompatibilitou ABO

.2

s

jinou nebo NS krevní inkompatibilitou

.9 NS

D 775 Hemolytická n emoc novorozenců bez zmínky
o jádrovém ikteru (:D770.0 *, .2*, .5*, .7*:)
.O S inkompatibilitou Rh
.1 S inkompatil?ilitou ABO
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.2 S jinou nebo NS krevní inkompatibilitou
.9 NS
D 776 Anoxické a hypoxické stavy
jinde ( :D 762 *:)

dítěte nezařazené

.O Vdechnutí

.1
.2
3
.1
.9

obsahu porodních cest ( amniáln:
tekutiny, poševního hlenu, krve atd.)
Hyalinní blanky
Pozdní asfyktický syi:idrom
Ohrožení plodu před ukončením porodu
Nitroděložní anoxie NS
Asfyxie novorozence NS

D 777 Nezralost NS (:D 776*:]
D 778 Jiná

onemocnění

a stavy plodu

před narozením
.1 Přezrálost NS
.2 Hemoragická nemoc · novorozenců ( :D 771:)
.3 Syndrom z podchlazení

.O Fetální ztráta krve

D 779 Fetální úmrtí z neznámé
.O S macerací
.9 Jiné
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příčiny

X V I. C H O R O B N É P Ř í Z N A K V
A ETIOLOGICKY NEOBJASNĚNÉ
STAVY
CHOROBNÉ PŘÍZNAKY URČITÉHO
ÚSTROJÍ NEBO ORGÁNU
(D 780-D 789)
D 780

Některé

chorobné

příznaky

soustavy nervové nebu

čidel

.O
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

Kóma a stupor
Delirium
Křeče
Bezděčné pohyby
Poruchy koordinace
Závratě

Poruchy spánku
Poruchy paměti
Meningismus

D 781 Jiné chorobné
.O
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

příznaky

soustavy nervové a

čide l

Poruchy vidění (mimo vadu zraku}
Poruchy okulomotorické
Photophobia - světloplachost
Poruchy sluchu (mimo hluchotu}
Poruchy nerví'1 mozkových vyjma nervy:
opticus, oculomotorius a acusticus
Poruchy řeči včetně alexie a agrafie
Jiné poruchy čití
Encefalopatie
Halucinace
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D 782 Chorobné příznaky ústrojí kardiovaskulárního
a lymfatického

.O Prekordiální bolest
.1 ' Palpita,ce - bušení srdce
.2 Tachykardie
.3 Pallor - bledost - a cyanóza
.4 Náhlé selhání srdce NS
.5 Synkopa nebo kolaps
.6 Edém nebo hydrops
.7 Zvětšení lymfatických uzlin
.8 Splenomegalie - zvětšení sleziny
.9 Šok ( netraumatický)
D 783 Chorobné

příznaky

ústrojí dýchacího

.O Epistaxe
.1 Hemoptýza
.2 Dušnost - dyspnoe
.3 Kašel
.4 Nadměrná expektorace
.5 Poruchy fonace
.6 Stridor
.7 Bolest na prsou
D 78~ Chorobné

příznaky

horní fásti ústrojí trávicího

.O Nechutenstv-í
.1 Nausea a zvracení
.2 Pylorospasmus - křeč vrátníku
.3 Pyrosis - pálení žáhy
.4 Dysphagia - poruchy polykání
.5 Haematemesis - zvracení ·krve nebo krevních
sraženin
.6 Singultus - škytavka
.7 Eruc tatio - ř1hání
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D 785 Chorobné
trávicího

příz naky

bři cha

a dolní

části

ústrojí

břišní plynatost (příčina neznáma)
Hepatomegalie :____ zvětšení jater
Ictenis - žloutenka (ne u novorozence)
Ascites
Flatulence
Bolesti břicha
Incontinentia alvi - inkontinence stolice
Meléna (ne u novorozencl't)
Viditelná střevní peristaltika

.O Ballonnement -

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

D 786 Chorobné příznaky ústrojí močového a pohlavního

.O
.1
.2
.3

.4
.5
.6
.7

Bolest přičítaná ústrojí močovému
Retence moči
Inkontinence moči
Pollakisurie - časté nucení na moč, nykturie
- hojné močení v noci
Polyurie - nadměrné močení
Oliguria, anuria - snížení nebo zastaven~
močení (ne u novorozenců)
Priapismus - bolestivé ztopoření pyje
Bolest přičítaná pohlavnímu ústrojí, vč. dyspareunie

D 787 Chorobné pffznaky končetin a kloubů
.O Přechodná obrna končetiny, úplná · nebo
tečná , z neznámé příčiny
.1 Bolest končetiny
.2 Otok končetiny
.3 Bolest kloubu
.4 Zduření kloubu
.5 Obtížná chůze
.6 Anomálie chůze (spastick á, ataktická aj .)

čás-
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D 788 Jiné celkové chorobné
.O
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

Nadměrné pocení
Exantém
Podkožní uzlíky
Váhový úbytek
Tetanie
Acidóza
Alkalóza
Horečka neznámého původu
Jiné určené příznaky nezařaditelné jinam

D 789 Abnormální obsah

.O
.1
.2
. .3
.4
.5
.6
.9

příznaky

Dehydrace

moči

neznámého

původu

Albuminurie NS
Pyurie a bakteriurie
Chylurie
Hematurie
Hemoglobinurie
Glykosurie
Acetonurie
Jiné

STAŘECKÁ

SEŠLOST A NĚKTERÉ
NEPŘESNĚ
URČENÉ
CHOROBNÉ
ST A VY (D 790-D 796)
D 790 ,,Nervozita" a chorobná slabost

.O „Nervozita"
.1 Astenie - nadměrná únava
.2 Ochablost, pokles aktivity

D 791 Bolesti hlavy

D 792 Urémie
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D 793 Pozorování pro

určité příznaky,

nevyžadující další

lékařské péče

.O Vyšetření duševního stavu
.1 Podezření na zhoubný nádor
.2 Z jiného určeného důvodu
.3 Dí'1vod NS
D 794

Stařecká

sešlost bez psychózy

D 795 Náhlé úmrtí z neznámé
D 796 Jiná
činy

příčiny

nepřesně určená onemocnění

a neznámé

pří

smrti

.O Jiné nepřesně určené stavy
.1 Simulace
.2 Nález mrtvoly (příčina smrti neznámá]
.3 úmrtí bez známek choroby
.9 Jiné, neznámé a neurčené příčiny
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E. X V li. ú R A Z V, OTRA V V A NÁS I L f
( V N ~ J Š Í P Ř f č I N A ) •)
Ú .R A Z Y N A Ž E L E Z N I C Í C H
(DE 800-DE 807 )
U položek DE 800-DE 807 lze používat tohoto
pomocí 4. číslice :

tř í dění

.O Železniční zaměstnanec

.1
.2
.3
.8
.9

Cestující po železnici
Chodec
Cyklista
Jiná osoba
Osoba NS

DE 800 Srážka se

železničními

vozidly v pohybu

DE 801 Náraz n~ jiný předmět
Náraz na zarážku; vrata, rampu atd.
DE 802 Vykolejení bez
DE 803 Výbuch,

oheň ,

předchozí

srážky (nárazu)

popálení

DE 804 Pád ve vlaku nebo z vlaku
Patří sem i pády při nastupování a vystupování.
DE 805 Zachycení železničním vozidlem v pohybu
DE 808 Jiný blíže popsaQ.ý úraz na železnici
Patří sem též udeření předmětem spadlým
z vlaku. ·
DE 807 úraz na železnici NS
* ) Odpovídající položk y 7. revize uvádíme jen, pokud

je

uvádějí
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DOPRAVNÍ ÚRAZY MOTOROVÝM I
V O Z I D L Y (DE 810-DE 819 J
U položek DE 810-DE 819 lze používat tohoto třídění
pomocí 4. číslice:
.O Řidič motorového vozidla jiného než motocykl
.1 Spolujezdec v motorovém vozidle jiném než
motocykl
.2 Motocyklista
.3 Spolujezdec na motocyklu
.4 Osoba jedoucí ve voze pouliční dráhy
.5 Jezdec na zvířeti nebo osoba jedoucí ve vo ·
zidle taženém zv í řaty
.6 Cyklista
.7 Chodec
.8 Jiná blíže určen á osoba
.9 Osoba NS
DE 810 Srážka motorového vozidla s vlakem
DE 811 Srážka motorového vozidla s vozem
dráhy

pouliční

DE 812 Srážka motorového vozidla s jiným motorovým
vozidlem
DE 813 Srážka motorového vozidla s jiným vozidlem
Sem patří i srážka s jízdním k olem-, zvířetem

nebo vozidlem taženým

zvířetem.

DE 814 Srážka motorového vozidla s chodcem
DE 815 Náraz motorového vozidla na n e pohyblivý
předm ět

DE 816 úraz motorovým . vozidlem beze srážky následkem ztráty vlády nad vozidlem
11

161

DE 817 úraz motorovým vozidkm
vystupování (beze srážky)

při

nastupování nebo

DE 818 Jiný úraz motorovým vozidlem beze srážky
DE 819 úraz motorovým vozidlem NS

ÚRAZY MOTOROVÝMI VOZIDLY
MIMO D O P R A V U ( DE 820- DE 823)
U položek DE 820-DE 823 lze používat téhož třídění
pomocí 4. číslice jako u položek DE. 810-DE 819.
DE 820 Srážka motorového vozidla s pohybujícím se
předmětem mimo dopravu
Patří sem srážka s jiným vozidlem, chodcem
i zvířetem.
DE 821 Náraz motorového vozidla n.a nepohyblivý
mět mimo dopravu
DE 822 úraz motorovým vozidlem
vystupování mimo dopravu

při

před

nastupování nebo

DE 823 Jiný nebo NS úraz motorovým vozidlem mimo
dopravu

.J I N É ú R A Z Y S I L N I
V O Z I D LY

Č N

íMI

(DE 825-DE 827)

DE 825 úraz způsobený pouli~ní drahou, mimo · srážku
s motorovým vozidlem
.O
.1
.2
.8
.9
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Zranění
Zranění
Zranění

Zranění
Zranění

chodce
cyklisty
osoby jedoucí ve voze
jiné blíže určené osoby
osoby NS

pouliční

dráhy

DE 826 ú raz způsob ený jízdním kolem, mimo srážku .
s motorovým vozidlem nebo vozem
.O Zranění chodce
.1 Zranění cyklisty
.8 Zranění jiné blíže určené osoby
.9 Zranění osoby NS

pouliční

dráhy

ÓE 827 Or a z způsobený jiným silničním vozidlem bez
motoru
.O

Zranění

.8
.9

Zranění
Zranění

chodce
jiné blíže
osoby NS

určené

osoby

ÚRAZY PŘI VODNÍ DOPRAVĚ
(DE 830-DE 838)
U položek DE 830-DE 838 lze používat tohoto třídění
pomocí 4. číslice:
.O Osoba v malém člunu
.1 Osoba na jiném plavidle, patřící k posádce
.2 Osoba na jiném plavidle, nepatřící k posádce
.3 Přístavní dělníci, dokaři atd .
.8 Jiná blíže určená osoba (např. celník, lodivod,
návšt~vník lodi, vodní lyžař)
.9 Osoba NS
DE 830 Nehoda pla vidla (srážka, ztroskotání,
mající za následek potopení

převržení) ,

DE 831 Jiný tiraz při nehodě plavidla {sráika,
tání, převržení)
DE 832 Jiné potopení nebo utonutí
DE 833 Pád na schodech nebo se

př~

vodní

ž ebříku

ztrosk~ 

dopravě
při

vodní

d oprav ě

11 *
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DE 834 Jiný pád s výšky (do hloubky} při vodní
DE 835 Jiný a NS pád při vodní dopravě
DE 836 Oraz u stroje
DE 837 Výbuch,

při

oheň ,

vodní

popálení

dopravě

dopravě
při

vodní

dopravě

DE 833 Jiný nebo NS úraz při vodní dopravě
Sem patří náraz člunu na osobu, sevření mezi
loďmi, sevření mezi lodí a nábřežím atd.

ÚRAZY PŘI DOPRAVĚ VZDUCHEM
A M I MOVZDUŠNÝM PROSTOREM
( DE 840-DE 845)
U polož.e k DE 840-DE 846 lze používat tohoto třídění
pomocí 4. číslice :
.O Osoba v kosmické lodi
.1 Osoba ve vojenském letadle
.2 Osoba v dopravním letadle patřící k posádce
.3 Jiná osoba v dopravním letadle
.4 Osoba v jiném nebo NS letadle
.5 Pozemní posádka, zaměstnanec aerolinií
.8 Jiná blíže určená osoba
.9 Osoba NS
DE 840 Nehoda motorového letadla
stání ·

při

startu nebo

při-

DE 841 Jiná nebo NS nehoda motorového letadla
DE 842 Nehoda letadla bez motoru
DE 843 Pád v letadle, na letadle nebo z letadla
Sem pa t ří i pády při nastupování a vystupování
DE 844 Jiný blíže popsdný úraz při dopravě vzduchem

DE 845 Nehoda kosmické lodi

164

N ÁH ODNÉ O TRA VY DR OG AMI
A LÉKY (DE 850-DE 859)
DE 850 Náhodné otravy antibiotiky a jinými
proti infekcím

prostředky

.O Peni cilin jakéhokoli druhu
.1 Antifungální antibiotika

.2 Chloramfenikol
.3 Erythromyciny, .streptomyciny, tetracykliny

.4 Jiná antibiotika
.5 Sulfonamidy
.6 Deriváty arsenu
.7 Stříbro a jeho sloučeniny
.8 Deriváty chinolin u a hydroxychinolinu
.9 Jiné prostředky proti infekcím

DE 851 Náhodné otravy hormony a jejich syntetickými
náhradami
.O Hormony nadledvinek
.1 Androgeny a anabolika

.2
.3
.4
.5
.6
.7

Estrogeny
Insuliny a antidiabetické faktory
Výtažky z předního laloku hypofýzy
Výtažky ze zadního laloku hypofýzy
Gestageny
Hormony štítné žlázy
.8 Antityreoidní látky
.9 Jiné hormony a syntetické náhrady

DE 852 Náhodné otravy látkami primárně
celý organismus a složky krve

působícími

na

.O Antihistaminika a antiemetika
.1 Cytostatika
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.2 Jiné prostředky ovlivňující elektrolytovou,
kalorickou nebo vodní rovnováhu
.3 Vitaminy
.4 Jiné látky primárně působící na celý organismus
.5 železo a jeho sloučeniny
.6 Antikoagulancia
.7 Deriváty vitaminu K
.8 Jiná koagulancia '
.9 Jiné prostředky působící primárně na složky
krve

DE 853 Náhodné otravy analgetiky a antipyretiky
.O Opiáty a jejich syntetické deriváty
.1 Salicyláty a příbuzné látky
.2 Cinchofen ~· příbuzné látky
.3 Kolchicin
.4 Deriváty anilinu
.8 Jiné deriváty uhelného dehtu
.9 Jiná analgetika a antipyretika
DE 854 Náhodné otravy jinými sedativy a hypnotiky
.O Barbituráty

.1
.2
.3
.9

Chloralhydrát
Paraldehyd
Bromidy
Jiná sedativa a hypnotika

DE 855 Náhodné otravy léky působícími primárně na
autonomní nervovou soustavu a psychofarmaky
.O Antidepressiva
.1 Ataraktika
.2 . Jiná psychofarmaka
.3 Parasympatomimetika
.4 Parasympatolytika
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.5 Sympatomímetíka
.6 Relaxancía autonomní nervové soustavy
.9 Jiné

\_

DE 856 Náhodné otravy jinými ataraktiky a stimulancii
CNS
.O Antikonvulsiva
.1 Myorelaxancia

.2
.3
.4
.8
.9

Anestetické plyny
Jiná ataraktíka CNS
Amfetamin
Jiná stimulancia CNS
Jiné a NS

DE 857 Náhodné otravy látkami
oběhu krevního

působícími

na ústrojí

.O Látky tlumící .myokard
.1 Kardiotonika
.2 Prostředky snižující hladinu cholesterolu

.3
.4
.5
.6
.9

Ganglioplegika
Vasodilatancia
Jiná hypotensiva
Antisklerotika
Jiné

DE 858 Náhodné otravy léky

působícími

na ústrojí trávicí

Antacida a protiprůjmové léky
Projímadla dráždící střevo
Projímadla změkčující
Projímadla salinická
Rehydratancia
.5 Jiná projímadla
.6 Emetika
.9 Jiné
.O
.1
.2
.3
.4
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DE 859 Náhodné otravy jinými a NS

léčivy

.O Místní anestetika
.1 Rtuťová diuretika
.2 Deriváty xanthinu
.3 Jiná diuretika
.4 · Prostředky působící přímo na soustavu svalovou a kosterní
.5 Mazání
.6 Masti
.7 Jiná léčiva k zevnímu použití
.8 Jiné specifikované léky
.9 Léky NS

N ÁH ODNÉ OTRAVY JI NÝMI
PEVN Ý M I NEBO TEKU T ÝM I
LÁT KAM I [DE 860.;_DE 869)
DE 860 Alkohol (:DE 880:)
DE 8'61 Cisticí a leš ticí prostředky
Bělicí prostředky (vč. louhu), leštidla (na podlahy, nábytek), mýdla, mýdlové prášky, syntetické čisticí prostředky

DE 862

Desinfekční prostředky

Lysol, fenol atd.
DE 863 Barvy atd.
Laky, barvy, barvené

předměty,

fermeže.

DE 864 Výrobky z ropy a jiná rozpustidla ( :DE 881,
DE 882: )
DE 865 Pesticidy,
rostlin
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um ělá

hnojiva,

prostředky

pro výživu

DE 866

Těžk é

kovy a jejich páry

Olovo (mimo barvy),

r tuť,

arsén atd.

DE 867 Zíravé a leptavé látky nezařaditelné jinam
DE 868 škodlivé potraviny a jedovaté rostliny
DE 869 Jiné a NS látky

p~vné a tekuté

NÁHODNÉ OTRAVY PLYNY
A PARAMI (DE 870-DE 877)
DE 870 Plyn

rozvád ěn ý

potrubím

Plyn na svícení a topení rozváděný potrubím
(přírodní nebo umělý J, zkapalněný plyn z ropy
rozváděný potrubím, uhelný plyn NS, užitkový
plyn NS; kysličník uhelnatý vzniklý neúplným
spalováním potrulmího plynu
DE 871

.Zkapaln ěný

plyn z ropy rozvážený v

př enosnýc h

nádobách
Butan, propan, jiné zkapalněné uhlovodíky, rozvážené v přenosných nádobách; kysličník uhelnatý vzniklý neúplným spalováním těchto plyní1
DE 872 Jiný užitkový plyn

Acetylén, vodní plyn, jiný plyn používaný na svícení, topení, vaření
DE 873 Výfukový plyn motor ových vozidel ( :E 891:)
DE 874

DE 875

Kysličník uhelnatý vzniklý neúplným spalová ním
domácích paliv, tj. dřeva, koksu, petroleje atd.
v domácích kamnech, krbech atd .

Kysličník

uhelnatý vzniklý jiným

způsobem

např.

z kychtového plynu, pecních výparů, z neúplného spalování paliv v průmyslu
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DE 876 Jiné plyny a páry (:DE 893, DE 894:)
DE 877 Plyny a páry NS (:DE 895:)

N Á H ODN É

PÁ D Y

(DE 880-DE 887)
schodů

DE 880 Pád na schodech nebo se
DE 881 Pád na

žebříku

nebo se

žebříku

nebo

stupňů

nebo lešení

DE 882 Pád z budovy nebo jiné stavby
půdě

DE 883 Pád do jámy nebo jiného otvoru v
DE 884 Jiný pád s jedné

úrovně

na jinou

DE 885 Pád na rovině následkem uklouznutí, zakopnutí
nebo klopýtnutí
DE 886 Pád na
strčení

rovině následkem srážky s jinou osobou,
jinou osobou apod.

DE 887 Jiný pád na rovině a pád NS

ÚRAZY

ZPŮSOBENÉ

OHNĚM

(DE 890-DE 899)
DE 890 Požár v obytném
DE 891 Požár v jiné

domě

budově

nebo

stavbě

DE 892 Požár mimo budovy a stavby
Požár lesa, louky, stohu, skládky
DE 893 Vznícení

dříví

apod.

oděvu

DE 894 Vznícení vysoce vznětlivých hmot _
Vznícení ropy, petroleje, zápalek atd.
DE 895 Kontrolovaný

oheň

v obytném

Normální kamna, krby,
ných domech.
DE 896 Kontrolovaný

oheň

v jiné

Normální kamna, krby,
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domě

topeniště

budově

topeniště

atd. v obytnebo

stavbě

atd. v jiných

budovách a stavbách, letovací
přístroj atd. i NS
DE 897 Kontrolovaný

oheň

lampa,

svářecí

mimo budovy a stavby

Kontrolovaná hranice, táborák, spalování odpadků na volném ohni apod.
DE 898 Jiné blfže popsané

ohně

Sem patří i qrazy způsobené dýmkami, cigaretami, zapalovači, svíčkami, hořícím ložním prádlem apod.
DE 899

Oheň

NS

Sem patří i „popáleniny NS"
ZPŮSOBEN~

ÚRAZY

PŘÍRODNÍMI

ŽIVOTNIHO

NEBO

VLIVY
VLIVY

PROSTŘEDÍ

(DE 900-DE 909)
DE 900 Účinky horka (:DE 931 *:)
Neoatří

ního
DE 901

sem ekzém nebo dermatitis ze
·( D 692.~)

sluneč

záření

Účinky

chladu (:DE 932*:)

DE 902 Účinky tlaku vzduchu (vysokého nebo nízkého)
(:DE 930:)

DE 903 Účinky pohybu
Mořská

DE 904

Účinky

statku

ne.m oc,

onemocnění

hladu,

žízně,

péče

z letu apod.

jiného strádání a nedo-

(:DE 926, ,DE 933:)

DE 905 Kousnutí nebo bodnutí

jedovatý~i

zvířaty

(i hmyzem) (:DE 927:]
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DE 906 Jiné úrazy

způsobené

zvířaty

(:DE 928:)

DE 907 Blesk (:DE 935:)

DE 908 Přírodní k a tastrofa [:DE 934 : )
DE 909 Jiné

JINÉ ú R A Z Y (DE 910-DE 929)
DE 910 Tonutí a utonutí
Nepatří

sem tonutí nebo utonutí

při

dopravní

nehodě .

.O

Při rekreačních činnostech

Koupání, plování, potápění, bruslení, vodní
lyžování apod .
.9 Jiné a NS
DE 911 Ucpání dýchacích n e bo trávicích cest nebo du-

šení vdechnutím nebo polknutím potravy
(:DE 921 : )

DE 912 Ucpá ní dýchacích n ebo trávicích cest nebo du-

šení vdechnutím nebo polknutím jiného
[:DE 922 : )

předmětu

DE 913 Náhodné mechanick é zadušení

.O V posteli nebo

kočárku

( :DE 924:)

.9 Jiné [:DE 925:)
DE 914 Vniknutí cizího tělesa do oka nebo jeho adnex
[:DE 920:)
DE 915 Vniknutí cizího

tělesa

do jiného otvoru

těla

(:DE 923: )
Nepatří sem vniknutí p ř edmětu do dýchacích
nebo trávicích cest mající za následek ucpání
nebo dušení.
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DE 916

Udeření

padajícím

předmětem

Zavalení nebo zasypání (zemí, skalou, kamením,
sněhem atd.); zřícení
budovy, lešení, žeb ř íků ·
atd.; jiné padající předměty
DE 917 Náraz na předm ět nebo udeření předmětem
Šlápnutí na předměty, nárazy na nepohyblivé
předměty, udeření pohybujícími se předměty
(mimo předměty padající}
DE 918 Zachycení v pře~mětech nebo mezi nimi
Zachycení v předmětu; zachycení mezi nepohyblivým a pohybujícím se předmětem ; zachycení
mezi pohybujícími se předměty
DE 919

Přepětí,

namožení

Namožení při zvedání, tahání,
pětí z pohybu
DE 920

Zranění řeznými

tlačení

atd.,

pře

nebo bodnými nástroji

.O Ruční nástroje s motorovým · pohonem
.1 Jiné ruční. nástroje
.2 Jiné stroje
,8 Jiné
.9 NS

DE 921

Výbuchy tlakových nádob
.O Parní kotle, boilery
.1 Plynové válce (bomby)
.8 Jiné n ádoby nebo potrubí pod tlakem
.9 NS

DE 922 Střelné zbraně
.O Náhodné zraněn í bez
.9 Jiné nebo NS

účasti

dr uh é osoby
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DE 923 Výbušný materiál
.O Ohňostroje
.1 Trhaviny
.2 Výbušné plyny
Sem patří i důlní výbuchy
.8 Jiné
.9 NS

DE 924 Horké látky, leptavé tekutiny, páry (:DE 917:)
Nepatří sem popáleniny NS (DE 899).
DE 925 Elektrický proud
.O
.1
.8
.9

DE 926

Vedení a spotřebiče v domácnosti
Vedení a spotřebiče v průmyslu
Jiné (např. dálkové vedení)
NS

Záření

.O Neionisující
Infračervené

a ultrafialové lampy, svářecí
oblouk atd .
.1 Ionisující
Účinky radioaktivních látek, radia, paprsků X.
DE 927 úrazy způsobené vozidly a nezařaditelné jinam
Sem patří úrazy, které se staly u vozidel takovým :(;působem, že je neJze zařadit do předcho
zích položek.
DE 928 úrazy způsobené stroji a nezařaditelné jinam
Sem patří úrazy, které se staly u strojů takovým způsqbem, že je nelze zařadit do předcho
zích položek.
DE 929 úrazy jiné a NS
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LÉČEBNÉ KOMPLIKACE A NEHODY

(DE 930-DE 936)
DE 930 Komplikace a nehody
výkonech

při

operačních léčebných

Této položky se neužívá pro primární klasifikaci
úmrtí, je-li známo onemocnění, které bylo léčeno.
O Při chirurgickém léčení, mimo účinky
anestézie
.1 Při anestézii během operace
.2 Při infúzi nebo transfúzi během operace
.9 Při jiněm výkonl\ během operace
DE 931 Komplikace a nehody
výkonech

při

jiných a NS

léčebných

Této položky se neužívá pro primární klasifikaci
úmrtí, je-li známo onemocnění, které bylo léčeno .
.O Při použití paprsků X a radioaktivních látek
.1 Při podávání léků a biologických prostředkC1
.2 Při infúzi nebo transfúzi
.3 Při místní aplikaci
.8 Při jiném léčebném výkonu
:9 Při NS léčebném výkonu
DE 932 Komplikace a nehody
nech

při

diagnostických výko-

Této položky se nepoužívá pro primární klasifikaci úmrtí, byla-li stanovena diagnóza .
.O Při chirurgických výkonech, mimo následky
anestézie
.1 Při anestézii
.2 Při použití paprsků X nebo radioaktivních
látek
.3 Při podávání léků nebo biologických prostředků
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.8
.9

Při
Při

jiných diagnostick ých výkonec h
NS diagnos t ických výkonech

DE 933 Komplikace a nehody při preventivním očkování
proti bakteriálním nemocem
.O O č kovací látk a BCG
.1 Očkova cí látka proti tyfu a paratyfu
.2 Očkovací látka proti cho l eře
.3 O č kovací látka proti moru
.4 Očko v ací látka proti teta11u
.5 Očkovací látka proti záškrtu
.6 Očkovací lát ka proti č ernému kašli , vč,eth ě
k om}Jina cí s pertushí složkou
~ 8 Smíšené bakt eriá lní očko v ací látky mimo
kombinace s pertusní složkou
.9 Jiné a NS očkova cí látky

DE 934 Komplikace a nehody pfi preventivní~ očkování
proti jiným nemocem
Očkovací lá tka proti neštovicím
.1 Očkovací látka p roti vzteklině
.2 Oč kovací látka proti skvrnivce
.3 Očko v ací látka prot i ž luté zimnici
.4 Očkovací lá tka proti spalriičkám
.5 Očkovací látka proti dětské ob;ně
.6 Očko v ací látky proti jiným nebo NS virovým
nemocem nebo r Jckettsiózám
.7 $míšené oč k ovací iátky proti -virovým nemocem nebo r ick ettsiózám a bakt eriálním nemocem, mimo kombinace s pertusní složkou
.9 Jiné a NS očkovací látky
.O

DE 935 Komplikace a nehody_ při jiných preventi~ních
výkonech
.O Při chirurgických výkonec h mimo účinky anestézie, např . při chirurgic k é s t erilizaci
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~1 Při

anestézii během preventivních výkonů
použití paprsků X a radioaktivních látek,
např. ozařování za účelem sterilizace
.3 Při podávání léků a biologických prostředků,
např. antitoxinů a antibiotik, ·použitých pre ~
ven ti vně
.9 Při jiných a NS preventivních výkonech
.2

Při

DE 936 Komplikace a nehody při jiných výkunech (např.
rituální obřízce nebo kosmetické operaci)
.O

Při

účinky

chirurgických výkonech, mimo
anestézie
.1 Při anestézii
.9 Při jiných a NS výkonech

POZDNÍ ·NÁSLEDKY ZRANĚNÍ
(DE 940-DE 949)
DE 940 Pozdní následky

úrazů

m_o torovými vozidly

DE 941 Pozdní následky jiných dopravních

úrazů

DE 942 Pozdní následky náhodných otrav
DE 943 Pozdní následky náhodných
DE 944 Pozdní následky

DE 945

pádů

úrazů způsobených

ohněm

Pozdní následky úrazů způsob_ených vlivy přírodními nebo vlivy životního prostředí
· úrazů

DE 946 Pozdní ·následky jiných

DE 947 Pozdní následky chirurgických _o perací
DE 948 Pozdní následky

záření

DE 949 Pozdní následky jiných

lékařských výkonů

SEBEVRAŽDY A SEBEPOŠKOZENÍ
(DE 950-DE 959)
Pod položky DE 950-DE 959
12

patří zranění utrpěná při
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sebevraždách a pokusech o sebevraždu a jiná zranění,
která si zraněný zplisobil sám, pokud jsou určena jako
úmyslná. Sebevražda označená jako následek kterékoli
nemoci se klasifikuje jako sebevražda.

DE 950 Otrava pevnou nebo tekutou látkou (:DE 970,
DE 971:)
DE 951 Otrava plynem používaným v domácnosti
[:DE 972 : )
DE 952 Otrava jiným plynem (:DE 973:}
DE 953

Oběšení

nebo škrcení (uškrcení) (:DE 974:)

DE 954 Utonutí (tonutí) (:DE 975:)
DE 955

Střelné

zbraně

a výbušniny (:DE 976:)

DE 956 Řezné a bodné nástroje (:DE 977:)
DE 957 Skok s výše (:DE 978:)
způsoby (:DE 9, 9:)
DE 959 Pozdní následky pokusu o sebevraždu nebo sebepoškození (:DE 963:)

DE 958 Jiné a NS

USMRCENÍ A PORANĚNÍ
ZPŮSOBENÁ ÚMYSLNĚ JINÝMI
O SOB A MI (DE 960-DE 969)
Pod položky DE 960:.....:..DE 969 nepatří zranění v dí'1sledku
zákonného zákroku nebo v,álečných op~rací.

DE 960 Zápas,

rvačka, znásilnění

Nepatří

sem škrcení (DE 963), utopení (topení)
(DE Q64) a zranení způsobená zbraněmi (DE 965,
DE 966).

DE 961 Žíravé a leptavé látky, mimo otravy

DE 962 Otravy (:DE 980:)
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DE 963

Oběšení

nebo škrcení (uškrcení)

DE 964 Utopení (topení)
DE 965

Střelné zbraně

a výbušniny (:DE 981:)

DE 966 Rezné a bodné nástroje (:DE 982:)
DE 967 Shození s výše
DE 968 Jiné a NS

způsoby

DE 969 Pozdní následky poranění
jinou osobou (:DE 964:)

Z

AK

ON N Ý

Z Á K ROK

způsobeného úmyslně

f DE 970-DE 978)

Do položek DE 970-DE 978 patří poraněni způsobená
zákonnou akcí policie nebo jiných orgánů prosazujících •
zákonný pořádek, včetně vojáků ve službě.
DE 970

Střelné zbraně
Patří

sem puška, pistole, kulomet atd.

DE 971 Výbušniny
Patří

sem granát, mina atd.

DE 972 Plyn
Patří

DE 973 Tupý
Patří

sem slzný plyn atd.
předmět

sem obušek,

hůl

atd.

DE 974 Řezné a bodné nástroje
Patří

sem šavle, bodák atd.

DE 975 Jiné určené prostředky
DE 976

Prostředky

NS

DE 977 Pozdní následky
zákrokem

zranění způsobených

zákonným

DE 978 Zákonná poprava
12*
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PO R A NĚ N Í A OTRA VY, O N I CH ž
N E B Y LO Z J I Š TĚ NO, Z D A B Y LY
NÁ H ODNÉ Č I ÚMYSLN Ě
Z P ÚSO B E N É ( DE 980-D 989)
Pod položky DE 98J-GE 989 patří poranění, o nichž .
lékařské a úřední pátrání nebylo schopno prokázat,
zdali k nim došlo náhodou, v sebevražedném či nepřá
telském úmyslu. Patří sem i zranění způsobená zraně
ným samotným, není-li zjištěno, zd a li byla náhodná či
úmyslná.
DE 980 Otrava pevnou nebo t ekutou látkou
• DE 981 Otrava plynem používaným v domácnosti
DE 982 Otrava jiným plynem
DE 983

Oběšení

n ebo (u)škrcení

DE 984 Utopení
DE 985

Střelné zbraně

DE 986

Řezn é

a · výbušniny

a bodné nástroje

DE 987 Pád s výše
DE 988 Jiné a NS
DE 989 Pozdní

způsoby

násl~dky

poraně.ní

nezjišt ěného

původu

PORANĚN Í

VZN I KLÁ VÁLEČNÝMI
O PE R AC E M I (DE 990-DE 999-)

Pod položky DE 990-DE 999 patří poranění vzniklá ve
válce i v občanském povstání, ale nepatří sem úrazy
při výcviku vojenských osob, při výrobě válečného materiálu a při · dopravě, pokud k nim nedošlo nepřátel
skou akcí. Zranění způsobená výbuchem bomb a min
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„položených za války, pokud k výbuchu došlo po zastavení ne př átelst v í , patří pod položku DE 998.
DE 990

Ohně

a požáry

způsobené

válečnými

operacemi

DE 991 Kulky a úlomky
St ř ely
ná_tů,

z ru č ních zbraní, š ra pnely, ú lomk y . gra··
m inometných min atd .

DE 992 Výbuchy ·námořních zbraní
Hlubinné .pumy, miny
vodní nálože

(námořní),

to r péda, pod-

DE 993 Výbuchy jiných zbraní
Bal.istické střely, bomby, pozemní miny, rakety,
" granáty, výbuchy NS
·nE 994

Znič~ní

letadla (:DE 997:)

DE 995 Jiné a NS formy
DE 996 Jaderné

DE 997 Jiné formy
Sem

konvenční

války ( :DE 998 : )

zbraně

pat ř í

nekonvenční

války

plyn, chemické látky, biologické pro-

středky

DE 998 úrazy po zastavení

nepřátelství

( : DE 999:)

DE 999 Pozdní následky poranění :vzniklých
operacemi (:DE 965 : )

válečnými
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N X V 11. ú R A Z V, OTRA V V A NÁS I Lí
(POVAHA ZRANENí)
Zranění vyjádřené třímístnou značkou může

být přes
pomocí 4. číslice, jak je uvedeno u té které
položky. Pozdními následky jsou míněny obyčejně neaktivní následky trvající po skončení a~utního stad~a
něji určeno

zranění.

ZLOMENINY

FRAKTURY

(DN 800-DN 829)
Sem patří též zlomenina s luxací (luxační) (třídí se podle zlomené kosti J a odtržení epifýzy.
U položek DN 800-DN 829 lze použít tohoto. členění
pomocí 4. číslice (pokud není uvedeno něco jiného J:
.O Zavřená zlomenina
.1 Otevřená zlomenina
.9 Pozdní následek
Do kategorie značek .O ( zavřen é zlomeniny ) patří zlomenina komfnutivní, kompresivní, zaklíněná, lineární,
jednoduchá, spirální, NS, subperiostální, lysis epifyseos,
pochodová zlomenina, jednoduchá zlomenina s prodlouženým hojením. Nepatří sem žádná z uvedených, jde-li
o zlomeninu otevřenou , pak patří pod otevřenou zlomeninu.
Do kategorie značek .1 (ot evřené zlomeniny) patří
i zlomenina infikovaná, střelná, způsobená bodnutím,
otevřená zlomenina s prodlouženým hojením, zlomenina
s cizím tělesem .
Pozdní následek - .9 nebo nesrostlé úlomky.
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zahrnuje též

špatně

srostlé

Z J., O MEN IN Y LEBKY, PÁTEŘE
A K O STÍ TRUP U (DN 800-DN 809)
DN 800 Zlomenina

lebeční

klenby

DN 801 Zlomenina lebeční spodiny
DN 802 Zlomenina

obličejových

kostí

Nosní kosti, zavřená
Nosní kosti, otevřená
Dolní čelisti, zavřená
Dolní čelisti, otevřená
.4 Jiná, zavřená
.5 Jiná, otevřená
.9 Pozdní následek (kterákoliv obličejová kost)
.O
.1
.2
.3

DN 803 Jiné a NS zlomeniny lebky
DN 804

Mnohočetné

zlomeniny postihující lebku nebo
s jinými kostmi

obličej současně

DN 805 Zlomenina páteře (i
škození míchy
.O
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.9

luxační

zlomenina) bez po-

Krční, zavřená
Krční, otevřená

Hrudní nebo bederní, zavřená
Hrudní nebo bederní, otevřená
Křížové kosti nebo kostrče, zavřená
Křížové kosti nebo kostrče, otevřená
NS, zavřená
NS, otevřená
Pozdní následek (kterýkoliv obratel)

DN 806 Zlomenina (i luxační zlomenina)
škozením míchy

páteře

s po-

Nepatří sem poškození míchy bez zlomeniny ( DN
958). čtvrtá číslice jako pod DN 805.
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DN 807 Zlomenina
hrtanu

žebra

(žeber) , hrudní kosti

nebo

.O žebra, zavřená
.1 žebra, otevřená
.2 Hrudní kosti, zavřená
.3 Hrudní kosti, otevřená
.4 Hrtanu, zavřená
.5 Hrtanu, o~ evřená
.9 Pozdní následek (žebro, hrudní kost nebo
hrtan)
DN 808 Zlomenina pánve
DN 809

Mnohočetn é

a NS zlomeniny kostí trupu

ZLOMENINY HORNÍ KONČET I NY
(DN 810-DN 819)
DN 810 Zlomenina

klíční

kosti

DN 811 Zlomenina lopatky
DN 812 Zlomenina pažní kosti

.O
.1
.2
.3

Proximálni epifýzy, zavřená
Proximální epifýzy, otevřená
Diafýzy nebo NS části, zavřená
Diafýzy nebo NS části, otevřená
.4 Distální epifýzy, zavřená
.5 Distální epifýzy, otevřená
.9 Pozdní následek (kterákoli část)

_DN 813 Zlomenina loketní nebo vřetenní kosti

(nebo

obou)
.O
.1
.2
.3
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Proximální epifýzy nebo NS
Proximální epifýzy nebo NS
Diafýzy, zavřená
Diafýzy, otevřená

části, zavřená
části, otevřená

.4 Distální epifýzy, zav řená
.5 Distální epifýzy, otevřená
.9 Pozdní následek (k terákoli

DN 814 Zlomenina

zápěstní(ch)

čás t )

kosti (kostí)

DN 815 Zlomenina záprstní ( ch) kosti (kostí)
DN 816 Zlomenina jednoho nebo
(prstů) ruky
DN 817

Mnohočetné

DN 818 Jiné,

několika článků

prstu

zlomeniny kostí ruky

mnohočetné

nebo NS · zlomeniny horní kon"

četiny

DN 819

Mnohočetn é zlomeniny obou horních konč etin
n ebo horní končetiny a současně žebra (žeber)
nebo hrudní kosti

Z L OMENINY

DO L N I

KO NCET I NY

(DN 820-DN 829 )
DN 820 Zlomenina

krčku

steh enní kosti

DN 821 Zlomenina jiné n ebo NS části stehenní kosti
.O
.1
.2
.3
.9

Diafýzy nebo NS části, zavřená
Diafýzy nebo NS části, otevřená
Distální epifýzy, zavřená
Distální epifýzy, otevřená
Pozdní následek (kterákoli část)

DN 822 Zlomenina

čéšky

DN 823 Zlomenina holenní
obou)
.O
.1
.2
.3
.9

nebo

lýtkové

kosti

Proximální epifýzy nebo NS části ,
Proximální epifýzy nebo NS části,
Diafýzy, zavřená
Diafýzy, otevřená
Pozdní náslMek (kterákoli část )

(nebo

zavřená

otevřená
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DN 824 Zlomenina kotníku
DN 825 Zlomenina jedné nebo
zaná rtních kostí

několika

DN 826 Zlomenina jednoho nebo
( prstů) nohy
DN 827 Jiné,

mnoho četn é

nártních nebo

n ěkolik a

č lá nků

prstu

nebo NS zlomeniny dolní kon-

četin y

DN 828

Mnoho če tn é

zlomeniny postihující ob ě dolní kondolní a horní kon č etinu , nebo dolní konče tinu (končetiny) a souč asně 'zebro · (žebra )
nebo hrudní k ost
četin y,

DN 829 Zlomeniny NS kostí

VYMKNUTÍ (VYKLOUBENÍ,
LUXACE)
BEZ ZLOMEN I NY
(DN 830-DN 839)
Nepatří

sem: vrozená luxace, luxace při fraktuře
[ DN 800.0-DN 829.9). habituální nebo patologická luxace.
Pokud není uvedeno . něco jiného, dá se u položek
DN 830--DN 839 použít tohoto členění pomocí 4. číslice:
.O Jednoduchá luxace
.1 Komplikovaná luxace
~ .9 Pozdní následek
Do kategorie značek .O (jednoduch é luxace ) patří luxace zavřená , nekomplikovaná, NS i subluxace. Nepatří
sem úplná nebo částečná luxace otevřená nebo komplikovaná f pak patří pod komplikovanou luxaci) . '
Do kategorie značek .1 (komplikované luxace) patří
luxace otevřená, infikovaná i luxace s cizím tělesem.
Pozdní následek - .9 - nezahrnuje habituální luxace.
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DN 830 Luxace

čelisti

DN 831 Luxace ramene
DN 832 Luxace lokte
DN 833 Luxace zápěstí
DN 834 Luxace prstu
DN 835 Luxace

kyčle

DN 836 Luxace kolena
DN 837 Luxace kotníku
DN 838 Luxace nohy
DN 839 Jiné, mnohočetné a NS luxace

.O Krčního obratle, jednoduchá
·.i. Krčního obratle, komplikovaná
.5 Jiné lokalizace, jednoduchá
.6 Jiné lokalizace, komplikovaná
.7 Mnohočetná nebo NS,- jednoduchá
.8 Mnohočetná nebo NS, komplikovaná
.9 Pozdní následek luxace krčního obratle a jiné

-

PODVRTNUTÍ A NAMOŽENÍ
DISTORZE A DISTENSE -

KLOUBů

A ·p Ř I L E H L Ý C H

S VA Lů

(DN 840-DN 848)
Patří
svalů,

sem: namožení, natržení nebo roztržení vazů a
ale nepatří sem, je-li spojeno s otevřenou ranou

(DN 870-DN 907).

DN 840 Podvrtnutí nebo namožení ramene nebo paže
DN 841 Podvrtnutí nebo namožení lokte· ·nebo předloktí

DN 842 Podvrtnutí nebo namožení

zápěstí

DN 843 Podvrtnutí nebo namožení

kyčle

nebo ruky

nebo stehna
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DN 844 Podvrtnutí nebo namožení kolena nebo bérce
DN 845 Podvrtn utí nebo na možení kotníku nebo nohy
DN 846 Podvrtnutí nebo namožení v
bederní

krajině

kříž ové

DN 847 Podvrtnutí nebo namožení jiné nebo NS

části

a

zad

.O Šíje

.8 Jiné .
.9 NS
DN 848 Jiné nebo NS podvrtnutí neboi.na možení.

NITROLEBNÍ

PORANĚN Í

(VYJMA
SPOJENÁ SE
ZL O MEN Í M LEBKY) (DN 850-DN 854)
PORANĚNÍ

Nepatří ·

sem: popáleniny (DN 940, DN 941, DN 946,
DN 948) , poranění nervů ( DN 950, DN 951), otevřené
rány obličeje a .vlasové části hlavy ( DN 870-DN 873,
DN 879).
Pokl!id není uvedeno něco jiného, lze u položek DN
850-DN 854 použít tohoto členění pomocí 4. číslice:
.O Zavfené nitrolební poraněni (nepenetrující)
.1 Otevřené nitrolební poranění (penetrující)
. .9 Pozdní následek
Pod otevřené nitrolební poré!nění patří . r rána infikovaná nebo s cizím tělesem. Nepatří sem otevřená rána
povrchu hlavy bez jiného zranění ( DN 873).
DN 850

Otř es

mozku

.O Akutní nebo NS
.9 Pozdní následek

DN 851 Rozdrcení nebo
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pohmoždění

mozku

DN 852 Subaraclmoidní, subdurální nebo extradurální
krvácení po úraze (bez rozdrcení nebo pohmož.dění mozku)
DN 853 .Jiné nebo NS nitrolební krvácení po úraze (bez
rozdrcení nebo pohmoždění mozku)
DN 854 Nitrolební

poranění

jiné nebo NS povahy

VN I T Ř N Í P O R A N Ě N Í H R U D N Í K U,
BŘ I CH A A PÁNVE
(DN 860-DN 869 )
Patří sem: poranění tlakovou vln ou, o~řes (mimo otřes
mozku), pohmoždění, hematom, roztržení. Nepatří sem:
spont ánní ruptura.
K otevřeným poraněním pronikajícím do tělní dutiny
patří i rána infikovaná nebo s cizím tělesem . Nepatří
sem cizí těleso vniklé přirozeným otvorem těla ( DN 934
až DN 939).

DN 860 Traumatický pneumotorax a hemotorax
.O Bez rány pronikající do hrudní dutiny
.1 S ranou pronikající do hrudní dutiny
.9 Pozdní následek
DN 861
\

Poranění

.O

srdce a plic

Poranění

dutiny

srdce bez rány pronika jící do hrudní

(zavřené)

.1 Poranění srdce s r a nou pronikající do hrudní

dutiny
.2

dutiny
.3

(otev ř ené)

Por a nění

plic bez rány pronikající do hrudní

(za v řené)

Po r aněn í

plic s ranou pronikající do hrudní
dutiny [otevřené)
.9 Pozdní následek (kt erýkoli orgán)
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DN 862

Poranění

jiných a NS nitrohrudních orgáml

.O Bez rány pronikající do hrudní dutiny (zavřené)

.1 S ranou pronikající do hrudní dutiny ( otevřené)

.9 Pozdní následek
DN 863

Poran ění

žaludku a

střev

.O Bez rány pronikající do

břišní

dutiny f za-

vřené)

.1 S ranou pronikající do

břišní

dutiny

( ote-

vřené)

· .9 Pozdní následek
DN 864

Poran ění

jater
jako u DN 863

čtvrtá číslice

DN 865

Por an ění

sleziny
jako u DN 863

čtvrtá číslice

DN'866 Poran ění ledviny
čtvrtá číslice jako u DN 863
DN 867

Poran ění

p ánevních

orgánů

čtvrtá číslice Jako u DN· 863

DN 868

Poranění

jiných a NS nitrobřišních
jako u DN 863

org ánů

čtvrtá číslice

DN 869

Vnitřní poranění NS nebo pos tihující souč asně
nilrohrudní a nitrobřišní orgány
.O Bez rány pronikající do hrudní nebo břišní
dutiny (zavřené)
.1 S ranou pronikající do hrudní nebo břišní
dutiny (otevřené)
.9 Pozdní následek

KRVA VÁ
Patří

190

ZRAN Ě N Í

( DN 870-DN 908)

sem: tržné i jiné rány, traumatická amputace,

utržení části těla. Nepatří sem popáleniny ( DN 940 až
DN 949), zhmoždění bez otevřené rány ( DN 920-DN
929), povrchní zrariění (DN 910-DN 918). Nepatři sem ani krvavé zranění spojené: s poraněním mozku ( DN
850-DN 854), luxací (DN 830-DN 839), zlomeninou
[DN 800-DN 829), vnitřním zraněním (DN 860-DN 869),
zraněním nervu ( DN 950-DN 959), ani . rána pronikající
do dutiny břišní ( DN 863-DN 869 se čtvrtou číslicí .1
nebo .9) nebo hrudní_- [ DN 860-DN 862, DN 869 se
_- čtvrtou číslicí .1 nebo .9).
Pokud není dále uvedeno něco jiného, lze u položek
DN 8 ~0-DN 908 použít tohoto členění na 4. místě:
.O Krvavé zranění bez komplikace
.1 Krvavé zranění komplikované
.9 Pozdní následek
Komplikova ným krvavým zran ěním se rozumí krvavé
zranění s prodlouženým hojením (léčením), s cizím tě
lesem nebo s vážnou infekcí. Nepatří sem cizí těleso
vniknuvší do přirozeného otvoru těla (DN 930-DN 939).
Pod pojem pozdního n ásledku patří i pahýl po traumatické amputaci. Nepatří sem pozdní komplikace amputačního pahýlu po chirurgické amputaci nebo revizi
t.raumatické amputace [ DN 998.1).

KRVAVÉ ZRANĚNÍ HLAVY, KRKU
NE B O --T R U P U ( DN 870-DN 879)
DN 870 Krv avé

z r an ění

oka n ebo

o ~ni ce

.O Bez komplik~ce
.1 S komplikací
.9 Pozdní následky
DN 871 Enuklea ce oka
Bez

členění

pomocí 4.

číslice
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DN 872 Krvavé zran ění ucha
.O Bez komplikace
.1 S komplikací
.9 Pozdní \}ásledky
DN 873 Jiné nebo NS krvavé

zran ění

hlavy

.O Zranění vlasové části hlavy bez komplikace
.1 Zranění vlasové části hlavy komplikované
.2 Zranění nosu bez komplikace
.3 Zranění nosu komplikované
.7 Zranění jiné části obličeje bez komplikace
.8 Zranění jiné č~sti obličeje komplikované
.9 Pozdní následek

DN 874 Krvavé

zranění

krku

.O Bez komplikace
.1 Komplikované
.9 Pozdní následky

DN 875 Krvavé zran ění hrudníku
.O Bez komplikací
.1 Komplikované
.9 Pozdní následky
· DN 876 Krvavé

zranění

(st ěny)

zad

.O Bez komplikací
.1 Komplikované
.9 Pozdní následky

DN 877 Krvavé zranění hýždf
.O Bez komplikací
.1 Komplikované
.9 Pozdní následky
DN 878 Krvavé
vč etně

zranění pohlavních
traumatické amputace

.O Bez k omplikací

l92

org ánů

(vn ěj ších)

.1 Komplikované
.9 Pozdní následky

DN 879 Jiná mnolrnčetná nebo NS krvavá zra.nění h lavy,
krku a trupu

.O Jiná udaná místa trupu, bez komplikace
.1 Jiná udaná místa trupu, s komplikací
.7 Mnohočetná a NS místa, bez komplikace
.8 Mnohočetná a NS místa, s komplikací
.9 Pozdní následky

KRVAVÁ

Z R A N Ě N Í·

HO R NÍ KONČETINY (DN 880-DN 887)
DN 880 Krvavé zranění ramene nebo paže
.O Bez komplikace
.1 Komplikované
.2 S postižením šlach
.9. Pozdní následek
DN 881 Krwavé

zranění

čtvrtá číslice

lokte,

předloktí

nebo

DN 882 Knavé zranění ruky (rukou) vyjma
motných prstů
čtvrtá číslice

DN 883 Krvavé

zápěstf

jako u DN 880
zranění

sa-

jako u DN 880

zranění

prstu ( ů) ruky

čtvrtá číslice jako u DN 880

DN 884

Mnohočetná

a NS

zranění

horní

končetiny

čtvrtá číslice jako u DN 880

DN 885 Traumatická amputace palce (úplná nebo

ě.ás·

tečná)

čtvrtá číslice jako u DN 874

13
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DN' 886 Traumatická amputace jiného prstu
(úplná nebo částečná)
čtvrt~ číslice jako u DN 874

(prstů)

DN 887 Traumatická amputace pele nebo ruky (úplná
nebo ěásteěná)
čtvrtá číslice jako. u DN 874

KRVAVÁ ZRANĚNÍ
D O LN Í K O N Č E T I N Y ( DN 890-DN 897)
DN 890 Krvavé zranění lcyčRe nebo stehna
.O Bez komplikace
.1 Komplikované
.2 S postižením šlach
.9 Pozdní následek
DN 891 Krvavé

zranění

čtvrtá číslice

DN 892 Krvavé
ných

zranění

chodidla mimo

zranění

samot·

prstů

čtvrtá číslice

DN 893 Krvavé

jako u DN 890

zranění

čtvrtá číslice

DN 894

kolena, bérce nebo kotníku
jako u DN 890

prstu

(prstů)

nohy

jako u DN 890

Mnohočetná

čtvrtá

a NS krvawá zranění dolní _končetiny
číslice jako u DN 890

DN 895 T!'aumatická amputace prstu (prstu) nohy
.(úplná nebo
čtvrtá číslice

ěásteěná)

jako u DN 885

DN 896 Traumatická amputace chodidla (úplná nebo
ěásteěná)

čtvrtá číslice jako u DN 885
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DN 897 Traumatická amputace dolní končetiny nad
kotníkem (úplná nebo č~stečná)
čtvrtá číslice jako u .DN 885

ZRANĚNÍ

KRVAVÁ
RúZN~CH

MÍST

SOUOASN~

(DN _9 00-DN 907)

DN 90Q Mnohočetná krvavá zranění obou

horních kon

4

četin

.O Bez komplikace
.1 Komplikovaná

.2 S postižením šlach
.9 Pozdní násl.e dek
DN 901 Mnohočetná krvavá zranění obou dolních kon·
četin

čtvrtá číslice

DN 902

DN 903

krvavá .zranění horní(OO.)
ní ( ch) končetin ( y)
čtvrtá číslice jako u DN 900
Mnohočetná

čtvrtá číslice

DN 904

DN 905

.nN 906

jako u DN 900

Mnohočetná

Mnohočetná

dol

4

krvavá zranění obou rukou
jako u DN 900
krvavá zranění hlavy a
jako u DN 900

končetin(y)

čtvrtá číslice
Mnohočetná

krvavá

zranění

končetin(y)

Mnohočetná

krvavá

trupu a

zraněni

obličeje

a

konče

tin(y)
13*
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DN 907 .Mnohočetná knavá zraněni jiných nebo NS míst
čtvrtá číslice jako u DN 900

PO V R CH NÍ ZRANĚNÍ ( DN 910-DN 918)
sem: oděrky, puchýře, bodnutí nejedovatého
hmyzu, škrábnutí. Nepatří sem: popáleniny (DN 940DN 949), pohmoždění (DN 920-DN 929), bodnutí jedovatého hmyzu (DN 989.4).
U položek DN 910-DN 918 lze použít tohoto členění:
.O Povrchní zranění bez infekce
.1 Po.vrchní zranění infikované
.9 Pozdní následky

Patří

DN 910 Povrchní zranění
části hlavy

obličeje,

krku nebo vlasové

DN !!11 Povrchní

zranění

trupu

DN 912 Povrchní

zranění

ramena nebo paže

DN 913 Povrchní

zranění

lokte,

předloktí

nebo

DN 914 Povrchní zranění ruky '(rukou) vyjma
samotných prstů

DN 915 Povrchní

zranění

DN 916 Povrchní
níku

zranění kyčle,

prstu

(prstů)

zranění

zranění

ruky (rukou)

stehna, bérce nebo kot-

DN 917 PovrchnB zranění chodidla nebo prstu
nohy (nohou)
DN 918 Povrchní

zápěstí

(prstů)

jiných, mnoha nebo NS míst

ZHMOŽDĚNÍ

BEZ PORUŠENÍ
POVRCHU KŮŽE
( DN 920-DN 929)

Patří sem: hemarthros bez zlomeniny nebo krvavého
zranění,
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hematom.

Nepatří

sem:

otřes

mozku ( DN 850),

dále zhmoždění bez porušení povrchu kúže spojené:
s poraněním mozku (DN 850-DN 854}, luxací (DN 830
-DN 839}, zlomeninou (DN 800-DN _829}, vnitřním
zraněním ( DN 860-DN 869); poraněním nervů (DN 950
-DN 959).
DN 920

Pohmoždění obličeje,

vlasové

části

hlavy nebo

oči

krku mimo
DN 921

Pohmoždění

oka nebo

DN 922

Pohmoždění

trupu

očnice

DN 923

Pohmoždění

ramene nebo paže

DN 924

Pohmoždění

lokte,

DN 925

Pohmoždění

ruky (rukou) mimo samotné prsty

předloktí

prstu

DN 926

Pohmoždění

DN 927

Pohm9ždění kyčle,

DN 928

Pohmoždění

chodidla nebo prstu

DN 929

Pohmoždění

jiných,

CI ZÍ

TĚLE SO

(prstů)

nebo

zápěstí

ruky

stehna, bérce nebo kotníku
mnohočetných

V N· I K L É

(prstů)

nohy

nebo NS míst

O T V O RE M

TĚL A (DN -930-DN 939)
Nepatří

sem: cizí těleso v otevřené ráně i jeho zbytek
(DN 800-DN 839, DN 851-DN 908), cizí těleso nedopatřením ponechané v operační ráně (DN 998.4).
DN 930 Cizí těleso v oku nebo v jeho adnexech
DN 931 Cizí

těleso

DN 932 Cizí

těleso

v uc~u
v nose

DN 933 Cizí

těleso

v hltanu nebo hrtanu

DN 934 Cizí
DN 935 Cizí
DN 936 Cizí

těleso

v

těleso

v ústech, jícnu nebo žaludku
v tenkém nebo tlustém střevě

těleso

průdušce

nebo v plicích
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DN 937 Cizí

těleso

v

DN 938 Cizí

těleso

v zažívacím ústrojí NS

řiti

DN 939 Cizí

těleso

nebo

v ústrojí

k@nečníku

močovém

nebo pohlavním

P O P Á L;E N I NY (D N 940-DN 949 )
Patří

sem: popálení horkým předmětem nebo plameelektrických topných zařízení), popálení
třením, zářením, chemické popálení (poleptání) vyjma
polknutí leptavé látky, opaření. Nepatří sem: puchýř
( DN 910-DN 918). po'{>álení následkem polknutí leptavé
látky ( DN 983), úč i nek elektřiny ( DN 994.8), blesku
(DN 994.0), prímy účinek záření převládající nad popálením (DN 990).
U položek DN 940-DN 949 lze použít tohoto členění
pomocí 4. číslice:
nem

(včetně

nezjištěného stupně bez komplik ace
.1 Popálenina prvního stupně bez komplikace
.2 Popálenina druhého stupně bez komplikace
.3 Popálenina třetího stupně bez komplikace
.8 Komplikovaná popálenina
.9 Pozdní následek
Pod kategorii komplikovaných popálenin - .8 ( kteréhokoli stupně) patří také popálenina s prodlouženým hojením (léčením) nebo s vážnou infekcí.

.O Popálenina

DN 940 Popálenina omezená na oko
DN 941 Popálenina omezená na obličej , hlavu a krk
DN 942 Popálenina omez-ená jen na trup

DN 943 Popálenina omezená na horní končetinu mimo
zápěstí a ruku
DN 944 Popálenina omezená na zápěsti a ruku (ruce)
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DN 945 Popálenina omezená
tiny)

na

DN 946 Popálenina pcnstihu.jfoí

do Inf končetinu (konče

obličej,

hlavu nebo krk a

současně končetinu (končetiny)

končetinu

DN 947 Popálenina postihujfoi trup a

(kon-

četiny)

DN 948 Popálenina postihující obličej, hlavu nebo krk a
· současně trup i končetinu (končetiny)
DN 949 Popálenina postihující jiné nebo NS

PORANĚNÍ

NERVů

části

těla

A MICHY

(DN 950-DN 959)
Patří

sem: rozdrcení,

přerušení,

roztržení, krvavé zra-

nění.

Není-li uvedeno něco jiného, lze u položek DN 950DN 959 použít tohoto členění pomocí 4. číslice:
.O Poranění nervu bez krvavého zranění
.1 Poranění nervu s krvavým zraněním
.9 Pozdní následek
DN 950

Poranění

zrakovélUB nervu

DN 951

Poranění

jiného mozkového nervu

(nervů)

DN 952

Poranění

nervu

(nervů)

DN 953

Poranění

nervu

(nervů) předloktí

DN 954

Poraněn!

nervu

(nervů) zápěstí

(nervů)

paže

nebo ruky

' DN 955 Poranění nervu (nervů) stehna

D.N 956

Poraněni

ne:rrwu

DN 957

Poranění

nervu

(nervů)

(nervů)

bérce
kotníku nebo chodidla

DN 958 Poškození mfchy bez zjevného

.O
.1

Krčnf,
Krční,

bez krvavého zranění
s krvavým zraněním

poranění páteře

.2 Hrudní nebo bederní, bez krvavého
.3 Hrudní . nebo bederní, s krvavým

.4

Křlžová,

.. 5

Křížová,

zraněnf

zraněním

bez krvavého zranění
s krvavým zraněním
.6 NS, bez krv·a vého zranění
.7 NS, s krvavým zraněním
.9 Pozdní následek_ (kterákoli část)

DN 959 Jiné

na

zral!llění

něk.olika

nervu (nervů)
místech

včetně zranění nervů

'

.o Krční sympatikus, bez krvavého zranění
.1 Krční sympatikus, s krvavým zraněním
.2 Jiné nebo na několika místech, bez krvavého
zranění

.3 Jiné nebo na

několika

místech, s krvavým

zraněním

.9 Pozdqí následek

NEPŘÍZNIVÉ

' CHEMICKÝCH

UCINKY
LÁTEK

(DN 960-DN 989)
Patří sem: účinky akutní, chronické i pozdní, alergická reakce na léčiva mimo kontaktní dermatitidu,
poleptání jako následek spolknutí, absorpce, inhalace,
injekce. Nepatří sem kontaktní dermatitida a zevní poleptání (DN 940-DN 949).

NEPRÍZNIVÉ ÚČINKY

LÉČEBN!GH

PROSTŘEDKŮ

(DN 960-DN 979)
DN 980

Nepříznivé účinky

antibiotik

.O Penicilin, kterákoli forma
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.1
.2
.3
.4

Antifungální antibiotika
Chloramf enikol
Erytromyciny
Streptomyciny
.5 Tetracykliny
.9 Jiná antibiotika

DN 961

Nepříznivé

účinky

jiných

prostředků

proti

infekcím
.O -Sulfonamidy
.1 Deriváty arsenu
.2 Stříbro a jeho sloučeniny
~3 Deriváty chinolinu a hydroxychinolinu
.9 Jiné

DN 962

Nepříznivé

účinky

hormonů

a jejich syntetic-

kých náhrad
.O Hormony nadledvinek
.1 Androgeny a anabolika
.2 Estrogeny·
.3 Insuliny a antidiabetické faktory
.4 výtažky z předního laloku hypofýzy
.5 Výtažky ze zadního laloku hypofýzy
.6 Gestageny
.7 Hormony štítné žlázy
.8 Antityreoidální látky (tyreostatika)
.9 Jiné

DN 983

,Nepříznivé. účinky

látek

primárně působících

na

celý organismus
.O
.1
.2
-.3

Antihistaminika a antiemetika
Cytostatika
Acidifikující látky
Alkalizující látky
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_.4 Jiné prostředky ovlivňující rovnováhu elektrolytovou, kalorickou nebo vodní
.5 Enzymy
.6 Vitaminy
.9 Jiné
DN 964

Nepříznivé úěinky prostředků

púsobících

přede

všfm na složky krve

.O železo a jeho sloučeniny

.1
.2
.3
.4
.9
DN 965

Játra a výtažky z jater
Antikoagulancia
Deriváty vitaminu K
Jiná koagulancia
Jiné

Nepříznivé účinky

.o
.1
.2
.3
.4
.5
.9

analgetik a antipyretik
Opiáty a obdobné syntetické látky
Salicyláty a příbuzné látky
Cinchofen a příbuzné látky
Kolchicin
Deriváty anilinu
Jiné deriváty uhelného dehtu
Jiná analgetika a antipyretika

DN 968 Nepi'íznivé

účinky

antikonvulsiv

.o :periváty dionu
.1 Deriváty hydantoinu
.9 Jiná antikonvulsiva
DN 967

Nepříznivý účinek

jiných sedativ a hypnotik

.O Barbituráty

.1
.2
.3
.9
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Chloralhydrát
Paraldehyd
Bromidy
Jiná sedativa a hypnotika

DN 968

Nepříznivé účinky

jiných látek s tlumivým

účin-

kem na CNS
.O Myorelaxancia
.1 Anestetické plyny
.9 Jiné
ON 969 Nepříznivé účink? místních anestetik
DN 970 Nepříznivé účink)' psychofarmak
.o Antidepressiva
.1 Ataraktika
_.9 Jiné
l>N 971
DN 972

Nepříznivé účin~y
Nepříznivé účinky

jiných stimulancií CN_S
prostředků _ působících

pri·

na autonomní nervovou soustavu
Parasympatomimetika ( cholinergika)
Parasympatolytika ( anticholinergika)
Sympatomimetika (adrenergika)
Relaxancia autonomní nervové Joustavy
Jiné
--

márně

.O
.1
.2
.3
.9
DN 973

Nepříznivé

márně

'Účinky

na ústrojí

prostředků

oběhu

piisobící«:h pri-

krevního

.O Látky tlumící myokard
.1 Kardiotonika
.2 Prostředky snižující hladinu cholesterolu
.3 Ganglioplegika
.4 Vasodilatancia
.5 Jiná hypotensiva
.6 Antisklerotika
.9 Jiné
DN 974 Nepffznivé účinky
ústroji trávicí

léků působících primárně

na

.o Antacida a protiprujmové léky
.1 Projímadla dráždíc! střevo (drastika)
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.2 Projímadla

změkčující

(mírná)

.3 Projímadla salinická
.4 Rehydratancia

· .5 Jiná projímadla
.6 Emetika
.9 Jiné
DN 975 Nepříznivé účinky diuretik
.O Rtuťová diuretika
.1 Deriváty xantinu
.2 Inhibitory karboanhydrázy
.3 Saluretika
.9 Jiné
DN 976

Nepříznivé účinky prostředků působícich přímo

na soustavu svalovou a kosterní
.O Oxytocika
.1 Spasmolytika
.2 Zlato a jeho sloučeniny
.9 Jiné
·
DN 977 Nepříznivé účinky jiných a NS léků
.O Zevní léky nezařazené na jiném mfstě
.1 Farmaceutická barviva nezařazená na jiném
místě

.2 Diagnostické prostředky
.8 ·Jiné určené léky nezařazené na jiném
.9 Léky }:\IS
DN 978

Nepříznivé účinky

dvou nebo

místě

několika léčiv

v určitých kombinacích
.O Deriváty opia s barbituráty nebo ataraktiky

.1 Salicyláty s dekongestantivy, antihistaminlkY
a antiemetiky
.
.2 Barbituráty se salicyláty nebo jinými nenávykovými analgetiky
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.3 Nebarbiturátová sedativa se salicyláty nebo
jinými nenávykovými analgetiky
.4 Psychofarmaka s barbituráty
DN 979 Alkohol v kombinaci s určitými léčivy
.O
.1
.2
.3
.4

Deriváty opia
Barbituráty
Nebarbiturátová sedativa
Antihistaminika
Psychofarmaka

TOXICKÉ ÚČINKY LÁTEK
POUŽÍVANÝCH PŘEVÁŽNĚ MIMO
LÉKAŘSTVÍ (DN 980-DN 989)
DN 980 Toxické

účinky

alkoholu

.O Ethylalkohol
.1 Methylal~ohol
.2 Isopropylalkohol
.9 Jiné

DN 981 'Toxické

účinky výrobků

Petrolej
Benzín
Nafta
Jiné
DN 982 Toxické účinky

z ropy

.O
.1
.2
.9

průmyslových

rozpustidel

sem výrobky z ropy (DN 981}
.O Benzen a jeho homology
.1 Karbontetrachlorid
.2 Karbondisulfid
.9 Jiná
DN 963 Toxické účinky leptavých aromatických látek,
kyselin a žíravých alkalií
Nepatří

.O Korozivní aromatické látky
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.1 Kyseliny
.2 Žíravé alkalie
.9 Žfraviny NS
DN 984 Toxické

účinky

olova a jeho

sloučenin (včetně

dýmů)

DN 985 Toxické
vážně

účinky

mimo

jiných

kovů

př e

používaných

lékařství

.O Rtuť a její sloučeniny
.1 Arsen a jeho s l oučeniny
.2 Mangan a jeho sloučeniny
.3 Berylium a jeho sloučeniny
.9 Jiné
DN 986 Toxické účinký kysličníku uhelnatého
DN 987 Toxické úČinky jiných plynů, dýmů n ebo

par

.O Zkapalněné plyny z ropy (butan, propán)
.1 Jiné uhlovodíky (metan, vodní plyn, acetylén)
.2 Kysličník dusičitý
.3 Kysličník siřičitý
.4 Freon
.9 Jiné
DN 9Q_8 Toxické účinky škodlivých potravin

'°O Mořští měkkýši a korýši
'.l _Houby
.2 Jiné rostliny jako. potrava
.9 Jiné

DN 989 Toxické účinky jiných ·látek používaných
vážně mimo lékařství
.O Kyanidy (včetně plynu)
.1 Strychnin
.2 Chlorované pesticidy
.3 Jiné pesticidy
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pře

.4 Ha~í (popř. hmyzí) jed
.5 Mýdla a čisticí prostředky
.9 Jiné
'

JINÉ NE PŘ . Í ZN I V É ú č INKY
(DN 990'-DN 999)
DN 990 Účinky záření

.o

Účinek

radioaktivity mimo diagnostické nebo
použití
.1 Nepříznivé účinky rentgenových paprsků, po·
užitých diagnosticky
.2 Nepříznivé účinky radio~ktivních izotopů nebo
stopových látek
.3 Jiné a NS (diagnostické)
.4 Nepříznivý účinek vnější léčby zářením
.5 Nepříznivý účinek vnitřní léčby zářením
.6 Nepříznivý účinek jiné a NS léčby zářenlm
.9 Záření jiné a NS
DN 991 "Očinky snížené teploty
.O Omrzlina obličeje
.1 Omrzlina ruky
.2 Omrzlina nohy
.3 Omrzlina jiné nebo NS lokalizace
.4 Zákopová noha
.9 Jiné
léčebné

DN 992

Účinky

borka
sem opálení (D 692.8)
Tepelný úpal, horečka z horka
Bezvědomí z horka
Křeče z horka
Vyčerpání z horka, ztrátou vody .
Vyčerpání z horka, ztrátou soli a vody

Nepatří

.O

.1
.2
.3
•4
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.5 Vyčerpání z horka NS
.6 únava z horka, přechodná
.7 Edém z horka
.8 Jiné účinky horka
DN 993

Účinky

.O
.1
.2
.3
DN gg4

Očinky

.O
.1
.2
.3
.4
.5
.6

tisku vzduchu

Výšková otitida
Výšková sinusitida
Jiné a NS účinky ve1ké výšky
Kesonová nemoc
jiných vnějších vlivů.

Účinek

blesku
Tonutí a utonutí
Účinky 1;hladu
Účinky žízně

Následky jiné expozice
Následky nadměrné námahy
Nemoc z pohybu
Sem patří mořská nemoc, nemoc z jízdy
autem aj .
.7 Udušení nebo uškrcení
8 Účinky elektrického proudu (vč. usmrcení)

DN 995

Některé časné

.O
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.9
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komplikace

poranění

Vzdµchová embolie
Tuková embolie
Druhotné a recidivující krvácení
Traumatické aneurysma a ' poranění tepen
Poranění nervů komplikující poranění kosti
[zlomeninu)
„šok'"
Traumatické anurie („crush syndrome" 1
Volkmannova ischemická kontraktura
Jiné .

DN 996

JAma a NS poraniiní
.O Obličeje (mimo
.1 Trupu

·.2
.3
.4
.5
.6
..7
.8
.9

oči)

a krku

Ramene a paže
Lokte, předloktí a zápěs~í
Ruky mimo prsty
Prstu(i'1) ruky
Kyčle a stehna
Kolena, holeně,· kotníku a chodidfa
Jiného určeného umístění vč. mnohočetného
NS umístění

DN 997 Komplikace

typňcká

pro

některé

chirurgické

výkony

.O Reakce na lumbální nebo spinální punkci
.1 Postkardiotomický syndrom (valvulotomie ap,)

.2 Pozdní komplikace amputačního pahýlu
.3 Lymfedémový syndrom po mastektomii
.4 Komplikace při zavedení nebo dlouhodobém
uložení katétru
Sem ne.patří uretrální katétr (DN 999.9)
.5 Porucha funkce vnitřní protetické pomůcky
Sem patří: špatná funkce pacemakeru, protetické náhrady tepny n. chlopně
.6 Jiné komplikace vnitřní protetické· pomůcky
Sem patří: hemolytická anémie, inf~kce, trombus - jako následek vnitřní protetické pomůcky

.7 Komp~ikace po transplantaci orgánu
.8 Komplikace po operativním znovupříložení
končetiny

Homotransplantace končetiny nebo její
.9 Komplikace po gastrek~omii (dumping
syndrom)

části
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N 998 Jiné komplikace chirurgických

výkonů .

Sem nepatří komplikace samotné nemoci nebo stavu,
pro kter~ byl chirurgický výkon pr o.v eden .
•O

Pooperační

.1

Pooperační

šok
krvácení nebo hemat om
.2 Náhodná punkce nebo lacerace
.3 Ruptura v operační ráně
.4 . Cizí těleso nedopatřením ponechané

v

ope-

rační ráně

.5

Pooperační infekce r ány
Sem nepatří: infekce pro infúzi, injekci, transfúzi' nebo vakcinaci ( N 999.3)

.6 Přetrvávající pooperační píštěl
.7 špatná funkce kolostomie a enterostomie
.9 Jiné komplikace chirurgick ých výkonů

Sem patří též podkožní emfyzém po chir urgickém výkonu
DN 999 Jiné komplikace lékařsk é péč e

·.o
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
_.9
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Generalizovaná vakcína
Encefalitis po očkování
SérovA hepatitis
Jiné infekce
Anafylaktický šok
Jiná sérová reakce
ABO-inkompatibilita
Rh inkompatibilita
Jiná transfúzní reakce
Jiné

DODATKOVÉ SEZNAMY
KLASIF~KACE

Y

Položky Y 00-Y 89 jsou určeny pro klasifikaci přijetí
du nemocnice a návštěv v ambulantních zařízeních, není-li možno použít klasifikace nemqcí, buď proto, že
nebyla žádná diagnóz& stanovena, nebo proto, že vyšetřená osoba není nemocná.
VYŠETŘENÍ

URČITÝCH SYSTÉMcr
BEZ STANOVENÍ DIAGNÓZY
{Y 00-Y 09)

Y 00
Y 01

Y 02

Y 03

Vyšetření

endokrinního ústrojí a · metabolismu

Vyšetření krve a krvotvornéhoi ústrcji
Sem nepatří: vyšetření krve k zjištění poruch
endokrinních a poruch metabolismu ( Y 00)

Vyšetření

nervové soustavy ,a smyslových

.O

Vyšetření

nervové soustavy

.9

Vyšetření

smyslových

Vyšetření oběhového

orgánů

orgánů

ústrojí

Y 04 Vyšetření dýchacího ústrojí
Y 05
Y 06

Vyšetření

trávicího ústrojí

Vyšetření močového

a pohlavního ústrojí

Vyšetření

pohlavního ústrojí
Sem patří: cytologické vyšetření cervikálního
sekretu, rtg vyšetření pohlavního ústrojí a prsu,
gynekologické vyšetření NS
.9 Vyšetření močového ústrojí
Sem nepatří: vyšetření moče pro endokrinní poruchy (Y 00)

.O
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Y 07

Vyšetření kůže

Sem

nepatří :

testy kožní citlivosti na alergeny

[Y 12)
Y 08

Vyšetření

Y 09 Jiná

pohybového ústrojí

určitá vyšetření

Sem patří: vyšetřen í pro
nemoc
Isotopový. test NS

podezření

na

infekční

J INÁ VYŠETŘEN Í BEZ
STANOVEN Í D I AGNÓZY (Y10-Y19)
Y 10 Všeobecné

lékařské vyšetření

Sem pat ří : školní prohlídky, prohlídky branců,
vstupní a periodické prohlídky na závodech, bez
stanovení diagnózy nemoci
Y 11 Všeobecné psychiatrické v yšetření
.O .Sociální maladaptace bez zjevných

příznaků

du-

ševní poruchy
.9 Jiná
Y 12 Test kožní citlivorsti na alergeny
Sem patří též tuberkulinový test
Y 19 Jiná vyšetř ení
CHIRU RGI CK~ V tK O NY BEZ
S T A N O V E N Í D I A G N ó Z Y ( Y 20-Y 29 )
Y 20 O šetření um ělého otvoru a úprava katétrů

Sem p~tří : uzavření, úprava, toaleta: k olostomie,
cystostomie, enterostomie, uterostomie. Zavedení·
sondy a drénu.
Odstranění : k a tétrů

Y 21 .Paracentéza
Y 29 Jiné .
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L ÉKAŘSKÁ NÁSLE DNÁ PECE
BEZ S OUČA S NÉ S TÍŽNOSTI

N A N E M O C ( Y 30- Y 39)
Y 30 Přiložení, fixace
Y 31 Sejmutí

a adaptace protetické pomůcky

fixačního

obvazu

Y 32 Odstranění materiálu pro kostní steh

.Sem patří: odstranění Kiintschel.o va
nerova drátu

hřebu,

Kirsch-

Y 33 Plastický chirurgický výkon po úraze nebo operaci

Sem patří: plastická úprava
keloidu)

operační

rány (jizvy,

vyšetření po nemoci, úrazu, operaci
.O· Neaktivní plicní tuberkulóza . (po skončení lé-

Y 34 Kontrolní
čení)

.1 Neaktivní plicní tuberkulóza (před tím neléčená)
.2 Jiná neak tivní tuberkulóza (mimoplicní)
.3 Nádory (po skončení léčení)
.9 Jiná nemoc, úraz nebo oper ace
Y 39 Jiné

PR EVE N T I V N Í

V ÝKO N Y (Y 40-Y 49 )

Y 40 Kontakt s infekční nebo parazitární nemocí
.O Tuberkulóza
.1 Poliomyelitis
.2 Vzteklina-lyssa
.3 Neštovice
.9 Jiné
Y 41 Nosiči a suspektní nosiči choroboplodných infekč·
ních organismů .
•O Zá š krt
.1 B ř išní t yf
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.2 Pohlavní choroby
.3 Amébová úplavice
.9 Jiné

Y 42 Profylaktické o čkování a vakcinace
Sem nepatří profylaktické podávání antibiotik,
imunních sér n ebo jigých chemoterapeutik (Y 44 }
Y 43 Profylaktická sterilizace
Y 44 Jiné profylaktické výkony

Sem patří profylaktick é podávání antibiotik, imunních sér, jiných chemoterapeutik
Y 49 Jiné preventivní výkony

Sem

patří

též izolace

N ELÉČE BNÉ

V ÝK ON Y

C HI RU R G ICKÉ
( Y 50- Y 59 ]

Y 50 Plastická kosmetická operace

Sem nepatří úprava jizev po
( Y 33)

Y 51 Rituální

zra n ění

nebo oper aci

obřízka

Y 59 Jiné

PÉČE O MATKU
A Z DR A V É D Í TĚ (Y 60- Y 69)
Y 60 Prenatální

Normální

péče

těhotenst v í

Y 61 Kontrolní prohlídky po porodu, bez patologických
příznaků

Y · 1112 Prohlídka zdravého kojence nebo staršího
Y 69 Jiné
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dítěte

JINÉ OSOBY BEZ SOUČASNÉ
S T Í Ž N O S T I N A N E M O C ( Y 70-Y 79)
Y 70 Zdraví dárci
.O krve
.1 kí'lže
.2 kostí
.3 ledviny
.9 Jiní dárci
Y 71 Zdravý průvodce nemocného
Y 79 Jiné osoby

ZDRAVÍ NOVOROZENCI
P O D L E D R U H U P O R O D U [ Y 80-Y 89)
Ve 4. místě lze použít členění
.O porod v ústavu
.1 porod před přijetím do ústavu
.2 porod mimo ústav, dítě nehospitalizováno
Y 80 . Jediné dítě
Y 81 Dvojčata, druhé dÍtě narozeno živé
Y 82

Dvojčata,

druhé

Y 83

Dvojčata

NS

Y 84

Mnohočetný

Y 85

· Mnohočetný

dítě

narozeno mrtvé

porod, všechny

děti

narozeny živé

porod, všechny ostatní

děti

narozeny

mrtvé
Y 86

Mnohočetný

zeny živé,
Y 87

porod, některé z ostatních
mrtvé
porod NS

dětí

naro-

některé

Mnohočetný

Y 89 Porod NS zdravého

dítěte

Značek

NS, totiž Y 83, Y 87, Y 89, se v záznamnictví
nepoužívá; slouží pouze p~o statistické zachycení neúplných hlášení, není-li možno pravý stav zjistit.
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KLASIFIKACE T~LESNÝCH

V A D (S E Z N A M X)
SEZNAM T~LESNfCH VAD PODLE
·o·R U H Ů A M f S TA (X OO~ X 9 9)

vA D y zRA K u
X 00 Slepota obou

očí;

[X

oo ~ X 05 )

slepota NS

X 01 Slepot~ jednoho oka; .druhé oko vadné, ale ne slepé
X 02 Slepota jednoho oka; druhé oko dobré nebo NS

X 05 Jiná vada zraku (mimo ty, jež
jednoho oka nebo obou

patří

pod X 00- X 02)

V A D Y S L U C H U [ X 06- X 08 )
X 06 Cplná

hluchot~ obou uší; hluchoněmota

X 07 Váfná porucha sluchu obou uší
X 08 Vady sluchu mimo ty, jel patří pod X 06 a, X 07'

VADY Ř · E Č I, INTELIGENCE N E.B O
SMYSLŮ
( MIMO ZRAK A SLUCH)
(X 10~x 19)
X 10 Koktání, zajíká:ní

X 11 Jiná vada
Nepat ř í

řeči

sem

hl uchoněmota

způso b ená rozště p em

X 12 -~tráta nebo porucha

(X 06) ani vada
patr a (X 91)

čichu

řeč i

a (nebo) chuti

X 13 Ztráta nebo porucha smyslu nezařazená jinam
X 14 Specifická neschopnost v. µčení (čtení)
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X 15 Duševní zaostalost, mongolismus
X 16 Vážná duševní zaostalost, mimo mongolismus
X 17 Duševní zaostalost, mírná
X 18 Duševní zaostalost, lehká
X 19 Duševraí zaostalost, stupeň NS

NE P Ř Í T O MN O S T, NE VY V I NUTÍ
VŠECHNY
LOKALIZACE
KROMĚ
Z A Ř A Z E N Ý C H P O D X 00-X 19 a X 92
(X 20-X 39)
H O R NÍ K O N č E T IN A

X 20 Jedna v lokti nebo nad ním
X 21 Jedna mezi loktem a
X 22 Obě končetiny

zápěstím

X 23 Ruka, pokud nejde jen o prsty (včetně palců)
.x 24 Obě ruce, pokud nejde jen o prsty (včetně palci)
. X 25 Jen prsty

(včetně palců)

jedné ruky· nebo obou

DOLNÍ KONČETINA

X 26 Jedna, v koleně nebo nad ním nebo NS
X 27 Jedna, mezi kolenem a kotníkem
X 28 Obě, nad kotníkem
X 29 Chodidlo, pokud nejde jen o prsty
X 30 .Obě chodidla, pokud nejde jen o prsty·
X 31 Jen prsty jed~é nohy nebo obou
HORNÍ

I

DOLNÍ

KONČETINY

X 32 .Jedna horní a jedna dolní, nejde-li jen o prsty ·
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X 33 Tři nebo více, nejde-li jen o prsty
X 34 Prsty (včetně palců)
.JINÉ LOKALIZACE
X 35 ústrojí trávicí
X 36 ústrojí dýchací

X 37 ústrojí močové

X 30 ústrojí pohlavní, prs
X 39 Lokalizace nebo ústrojí nezařazené jinde

O C H R N U T Í, ú P L N É N E B O
VŠECHNY LOKALIz A C E M I M O T Y, K T E R É P A T Ř Í
POD X 00-X 19 (X 40-X 69)

CASTEČNÉ

OCHRNUTÍ .NS (ÚPLNÉ)
K O N Č E T I N A T R U P U (X 40-X 49)
X 40 Jedna horní končetina, vyjma samotné prsty

X 41

Obě

horní

končetiny

. X 42 Jen prsty rukou
X 43 Jedna dolní končethun, vyjma samotné prsty
X 44 Obě dolní _kcmi:etiny (paraplegie)
X 45 Jen prsty nohou
X 46 Paraplegie s postižením svěrače měchýře nebo řiti
X 47 Jedna strana těla (jedna horní a jedna dolní končetina na téže straně hemiplegie)
X 48 Tři nebo ·čtyři končetiny nebo celé tělo ( kvadruplegie)
X 49 Ochrnutí NS nebo jiné lokalizace na .končetinách
nebo trupu (úplné)
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MOZKOVÁ OB RNA; ČÁSTEČNÉ
OCHRNUTÍ KONČETIN NEBO
TRUP U (X 50-X 59)
X 50 Mozková obrna
Zahrnuje i „spastickou" obrnu, trvá-li od narození
(vrozenou J. .
X 51 Cástečné ochrnutí paže (paží) nebo prstů ruky
(rukou)
X 52 Cástečné ochrnutí kterékoli části dolní končetiny
(dolních končetin)
X 53 Cástečné ochrnutí jedné strany těla (hemiparéza)
X 54 Cástečné ochrnutí jiné lokalizace na končetinách
nebo trupu
X 59 Cástečné ochrnutí, obrna, paréza - NS

ÚPLNÉ NEBO ČÁSTEČNÉ
OCHRNUTÍ MIMO KONČETINY
A T R U P (X 60~ X 69)
X 60 'úplné nebo částečné ochrnutí obličeje
X 61 'úplné nebo částečné ochll'nutí svěrače
nebo řiti, bez ochrnutí končetin

měchýře

X 69 Jiné úplné nebo částečné ochrnutí mimo
a trup, nepostihující smysly ani .řeč

končetiny

NEPARALYTICKÉ ORTOPEDICKÉ
VADY, NEZAŘAZENÉ JI~AM
(X 70-X 79)
Nepatří

sem stavy zařazené pod X 20-X 69, X 80-X 99
ani diskopatie zařazené pod D 725.
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ORTOPEDICKÉ VADY
N E Z A Ř A Z E N É J I NA M,
POSTIH:UJíCÍ
X 70 Záda NS, páteř, obratel NS (dolní, lumbosakrální
nebo sakroiliakální)
X 71

Krční

nebo hrudní krajinu zad,

páteře

nebo

obratlů

X 72 Kostrčnf krajinu zad, páteře nebo obratlů
X 73 Rameno, nadloktí nebo předloktí (nad zápěstím) ;

paži NS
· X 74 Zápěstí; ruku, ·p~st, palec ruky
X 7'5 Kyč.el a (nebo) pánev, popř. spolu s kteroukoli
jinou lokalizací uvedenou pod X 70-X 79
Nepatří sem vrozená dislokace kyčle (X 85)
X 76 Koleno, nohu (nad k_iJtníkem) NS, bez postižení
kyčle

X 77 Kotník, chodidlo, prsty nohou, bez postižení míst
uvedených pod X 76
X 78 Mnohočetné lokaUzace nezařazené jinde [záda a
nohy,. prsty rukou i nohou, nohy a paže, paže a
záda)
X 79 Jiné a nepřesně udané lokalizace
Sem patří: žebro, trup NS, „bok", kulhání NS, „potrže s chůzí" NS.
. ·
\
Nepatří sem: čelist (X 92).

URČITÉ DEFORMACE KO NČETIN,

Z AD,. TRUP U (X 80-X 89 )
X 80

Zkřivení páteře

X 81 Spina bifida (s meningokélou)
X 82 Plochá noha: slabá nebo pokleslá klenba nohy
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X 83 Pes equinus
X 84 Jiné a

mnohočetné

zařazené

deformity dolních

ne-

končetin,

jinam

X 85 Vrozená dislokace nebo

jiná deformita
(nebo) pánve
X 88 · Deformace krku nebo ramenní krajiny

kyčle

X 87 Deformace prstu(ů) ruky (včetně palce)
X 88 Deformace horní končetiny mimo ty, které
pod X 86 a X 87

a

patři

X 89 Deformace zad, páteře, trupu nezařazené jinam
Sem patří: p t ač í h rudník,. k rčn í žebro; vada
v držení těla neza ř azená jinam

D E F E K T Y, A N O M Á L I E, V A D Y,

NE ZAŘAZENÉ

J I N A M (X 90- X 99)

X 90 Znetvoření nebo zjizvení obličeje, nosu, rtů , uší
X 91 Rozštěp patra, zaječí pysk (i s poruchou řeči)
X 92 Jiná dentofaciální vada
Sem Pé!tří: vadný skus, vrozené anomálie zubu, deform ace čelisti, absen ce nebo neúplný počet zubu,
deformace patra nebo jiné č.ásti úst nezařazené
jin am.
X 93
X 94
X 95
X 96

Vada lebky (hydrocefalus, mikrocefalus)
Trpaslictví - nanismus
Gigantb;mus (nadměrná výška)
Obesitas (nadměrná. váha)

X 97

Abnormálně

X 98

Umělá píštěl
(vč.

nízká váha

nebo
kolostomi.e)

chlopeň

(chirurgická) kdekoliv
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X 99 Vada s

nepřesně

udanou lokalizaci

Sem patří „porodní poraněni" nebo „poranění mozku" ve věku od tří měsíců výše bez udání druhu
následků; . deformace nezařazené jinam bez udání
lokalizace nebo druhu. Patří sem též nepřesně popsané „pozdní následky" neudaného druhu po tuberkulóze kostí nebo kloubů, gonokokové infekci,
poliomyelitidě, encefalitidě, rachitidě.

SEZNAM JEDNOMÍSTNÝCH
ZNAČEK PRO ETIOLOGII
JEN PRO ZRAKOVÉ VADY (XOO-X05)
.O Neznámého nebo neudaného původu
. 1 Refrakční vady (i vrozené}
2 Šilhání; jiné poruchy hybnosti očí (i vrozené)
.3 Šedý zákal - cataracta (i vrozený; též s kterýmkoliv jiným stavem uvedeným pod 1-6)
.4 Zelený zákal - glaucoma (i vrozený)
.5 Onemocnění sítnice Ti_vrozené; též s kterým:.
koli jiným onemocněním oka mimo šedý zákal)
.6 Qční atrofie nezařazéná jinam a jiná místní one·
mocnění oka nezařazená jinam
.7 Celkové infekční nemoci ( D 000-D 136)
.8 Celkové získané neinfekční nemoci ( D 140 až
D 358, D 390-D 458, D 580-D 584)
.9 . úraz nebo zranění mimo poranění. pří porodu
.X Vrozený původ nezařazený jinam nebo poranění
při porodu
.Y Nemoci a stavy nezařazené pod 0-9 ani X (vč.
těch, které nejsou vrozené, traumatické ani infekční)
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PRO VŠECHNY VADY MIMO ZRAKOVÉ:
(X 06-X 99)

.O Neznámého nebo neudaného původu
.1 Tuberkulóza kterékoli lokalizace

.2 Polio.m yelitis
zánět, vřed (kterékoli lokalizace,
místní i celkové J; např. spála, meningitis,
arthritis
.4 Novotvar
.5 Diabetes (i s gangrénou)
.6 Cévní nemoci (i s gangrénou - D 440-D 446)
.7 Cévní poruchy CNS (D 420-D 427)
.8 Křivice a osteomalacie
.9 úraz nebo zranění mimo poranění při porodu
.X Vrozený původ nebo poranění při porodu
.Y Nemoci a stavy nezařazené pod 0-9 ani X (vč .
těch, které nejsou vrozené, traumatické ani infekční, popř. jsou dědičné nebo souvisí s vyso-

.3 Jiná infekce,

ký.m

věkem)
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ZKRÁCENÝ SEZNAM NEMOCÍ
A ÚRAZŮ (1966) A JEHO
OBSAHOVÁ NÁPLŇ
Tento seznam je určen pro ta šetření, kde není po- a někdy ani účelné - použív_at všech značek
podrobného seznamu, tedy především pro šetření nemocnosti spojené s pracovní neschopností, pro stano~ení
příčin invalidity a pro zjišťování celkové nemocnosti
(v am"Qulantních zařízeních). Není určen pro povinné
·hlášení infekčních a parazitárních nemocí; ty musí být
hlášeny podle podrobného seznamu.
Zkrácený seznam vychází z podrobného seznamu nemocí, úrazů a příčin smrti ( 1966} a uvádí především
častěji se vyskytujíc.í nosologické jednotky, popř. nosologické skupiny (tištěné polotučně) vzácněji se vyskytujících nemocí a chor-obných stavů spolu s vysvětlením,
co je obsahem příslušné značky. _ Výčet chorob uvedených u jednotlivých značek není a ani nemůže být vy··
čerpávající; má spíše uvedením častých a typických diagnóz ujasnit obsahovou náplň jednotlivých značek· a
usnadnit tak lékařům správné zařazení zjištěné choroby.
Tomuto účelu slouží i negativní vymezení ( „sem netřebné

patří").

Pro lepší orientaci jsou -

podobně ·

jak tomu bylo

i v minulém zkráceném seznamu (1959) - u jednotlivých značek uvedeny v závorce značky · podrobného se-

znamu shrnuté pod příslušnou značku seznamu zkráceného - např. u značky 460. je i údaj (460, 462, 465} .
Kryje-li se obsah značky zkráceného seznamu s obsahem
značky seznamu podrobného, není v závorce uvedeno
číslo žádné.
·
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Protože v novém seznamu nejsou zvlášť uváděny choroby z povolání, použije se k jejich odlišení - podobně
jako u pracovních úrazů - písmene Z psaného za pří
slušnou značku (např. 692 ZJ. Pro _ označení sebevražd
či sebevražedných pokusů se pak přiřadí ke značce pismen<? S (např. 995 S), pro označení pozdních následků
úrazů . písmena Stp (např. 810 Stp).
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NEMOCI
INFEKČN( A PARAZITÁRN(
001

Břišní

tyfus - typhus abdominalis

002 Paratyfus - _paratyphus A, B, C, NS
003 Jiné infekce způsobené salmonelami
Tzv. ostatní salmonelózy
004 Bacilární úplavice -

dysenteria bacillaris

005 Alimentární intoxikace (bakteriální )
Stafylokokové, botulismus,

způsobené

jinými clostri-

dii
008 Enteritidy způsobené jiným ur čeným mikroorganismem (000, 006-008)
Cholera, úplavice amébová, jiná střevní onemocnění
protozoární, enteritidy způsobené jiným určeným
mikroorganismem
009 Ostatní

průjmová on emocn ění způsoben á

blí! e n e-

urč eným původc e m

010 Koniotuberkulóza (silikotuberkulóza a jiné)
' 012 Tuberkulóza plic a ostatního dýchacího ústrojí
(011-012)

Tuberkulóza plic, zánět pohrudnice tuberkulózní
i neurčené etiologie, tuberkulózní laryngitida, tuberkulóza nitrohrudních mízních uzlin
Nepatří sem následky klinicky a bakteriologick y
zhojené tuberkulózy plic, pleury a lar.yngu ( 019 )
015 Tuberkulóza kostí a kloubů
Nepatří sem následky klinicky a bakteriologicky
zhojené tuberkulózy kostí a kloubů (019)
\.
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017 Tuberkulóza jiných

o rg ánů

(013 014, 016-018)
1

Tuberkulóza mozkomíšních plen a centrální nervové soustavy, střev, pobřišnice a uzlin okruží,
ústrojí močového a pohlavního, periferních mízních
žláz s výjimkou nitrohrudních uzlin, očí, uší a jiných orgánů
Nepatří sem následky klinicky a bakteriologicky
zhojené tuberkulózy vyjm~novaných orgánů ( 019)
019 Pozdní následky tuberkulózy

Dýchacích orgánů, centrální nervové soustavy, kostí
a kloubů, ústrojí močového a pohlavního a jiné
021 Tularémie
022 Antr a x
023 Brucellosis -

vlnivá

hor ečka

027 Ostatní zoonózy ( 020, 024 až 02 7)

Mor, vozhřivka, melioidosis,
nutí, listeriosis a jiné
032 Záškr t -

035

Růže

-

z krysího k o.us-

diphteria

033 Dá vivý kašel 034 Spá la -

hor eč k a

p ertussis

scarla tina
er y:dpelas

036 Meningokokové infekce
037 Tetanu.s

038 Septiké mie

Str.eptokoková, stafylokoková, pneumokoková a jiné
(

15"'
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039 Ostatní bakteriální nemoci ( 030-031, 039)

Lepra, jiné nemoci způsobené mykobaktériemi, plynatá sněť, rhinoscleroma a jiné
dětská

043 Akutní poliomyelitis -

obrna ( 040-043)

044 Pozdní následky akutní poliomyelitidy
045 Aseptická meningitis
046 Jiné enterovirové
stavy ( 045-046)

způsobená

enterovirem

nemoci centrálnf nervové sou-

Nepatří

sem aseptická meningitis způsobená poliovirem ( 043) , virem pásového oparu ( 053), prostého
oparu (057), zánětu příu~nic (O. 2)

052 Plané neštovice -

053 Pásový opar -

varicella

herpes zoster

055

Spalničky

-

morbili

056

Zarděnky

-

rubeola

057 Jiné virové nemoci s vyrážkou ( 050-051, 054, 057)

Neštovice - variola, kravské neštovice, prostý opar,
erythema infectiosum a jiné
063 Virový

zánět

mozku -

Přenášený klíšťaty

encephalitis ( 062-065)

a jinými

066 Pozdní následky virového
tidy
070

Infekční zánět

jater -

členovci

zánětu

mozku -

encefali-

hepatitis epidemica

Nepatří

sem sérová hepatitida (999) a . chronické
následky infekční hepatitidy ( 570)

072 Epidemický zánět příušnic 073 Orni1hosis -
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psittacQsis

parotitis epidemica

075

Infekční

mononukleóza

076 Trachom (076-077)
083 Q -

horečka

(083

část)

084 Malárie
090 Syfilis Vrozená,

příjice
čerstvá

( 090-092)
s

příznaky

i latentní

094 Syfilis centrálního nervstva
Tabes dorsalis, progresívní paralýza,
I
centrálního nervstva
097 Syfilis ostatních

orgánů

jiná syfilis

a NS (093, 095-097)

Syfilis kar diovaskulární a jiné formy pozdní a la·
tentní syfilitidy
098 Gonokoková

onemocnění

099 Jiné pohlavní nemoci
Měkký vřed

- ulcus molle, lymphogranuloma vene·
reum, granuloma inguinale a jiné

100 Leptospirosis
111 Dermatofytózy ( 110-112)
Pityriasis versicolor, candidosis ( moniliasis)
117 Ostatní mykózy ( 113-117)
123 Taeniá'zy (122-123)
124 Trichinózy
129 Ostatní helmintiázy ( 120-121, 125-129)
130 Toxoplasmosis
131 Trichomoniasis urogenitalis
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132 Zavšivení 133 Svrab -

padiculosis

scabies.

136. Jiné inf ekčni a parazitární nemoci
{060, 061, 067, 068, 071, 074, 078, 079, 080-082, 083
kromě Q-horečky, 084-089, 100-104, 134-136 J

-
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NOVOTVARY
144 Zhoubný novotvar dutiny ústní a hltanu (140-149 )
Zhoubný novotvar rtu, j~zyka, slinné žlázy, dásně,
ústní spodiny a jiných částí dutiny ústní, nosohltanu,
hltanu, mandlí
151 Zhoubný novotvar žaludku a jícnu (150_:.151)
154 Zhoubný novotvar tenkého střeva, tlustého střeva
a kone čníku (152-154)
Nepatří sem zhoubné nádory vycházející z kůže
okolí řitního otvoru (173)
159 Zhoubný novotvar ostatního ústrojí trávicího
(155-159) .

Zhoubný novotvar jater, žlučníku a žl učových cest,
slinivky břiš_ní, pobřišnice a jiný
161 Zhoubný novotvar hrtanu
163 Zhoubný novotvar prů dušnice, průdušek, plic a ji·
ných částí ústrojí dýchacího (162-163 )
Zhoubný novotvar pohrudnice, med_iastina a jiný
171 Zhoubný novotvar. kostí, pojiva a jiných měkkýcJl
částí

(170-171)

Zhoubný novotvar kůže (172-173)
Zhoubný novotvar prsu
Zhoubný novotvar čípku děložního
Zhoubný novotvar t ěla děložního a ostatních žen·
ských pohlavních orgánů (181-184)
Zhoubný novotvar děložního· těla, vaječníku, pochvy,
zevních rodidel, choriokarcinom, zhoubný novotvar
placenty
187 Zhoubný novotvar mužských pohlavních orgánů
(185-187]
173
174
180
184
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Zhoubný novotvar pyje,
a jiný

předstojné

žlázy, varlete

189 Zhoubný novotvar ledviny, měchýře močového a moňových cest ( 188-189)
192 Zhoubný novotvar centrální nervové soustavy
(191-192)

Zhoubný no·v otvar mozku, míchy, mozkových a míšních plen, periferních nervů, sympatického nervového systému a jiné
199 Zhoubné novotvary jiného nebo blíže
umíst ění

neurčen ého

(160, 190, ·193-199)

Zhoubné novotvary nosu, nosních dutin, obličejových
dutin, středního ucha, oka, štítné žlázy a jiných
žláz s .vnitřní sekrecí, mízních uzlin; metastá~y novotvarů, jejichž primární lokalizace není známa
201 Hodgkinova nempc, lymf o~arkom a jiné lymfatické
novotvary ( 200-203)
Retikulosarkom, lymfosarkom, jiné primární zhoubné
novotvary mízních uzlin; nemoc Hodgkinova, nemoc
Symmersova-Brillova, myeloma multiplex, nemoc
Kahlerova, mycosis fungoides
Nepatří ~em zhoubné novotvary mízních uziin sek undární nebo neurčené ( 199)
204 Leukémie ( 204-209)
Leukémie lymfatická, myeloidní, mm:iocytámí, erytroleukémie, polycythaemia vera, myelofibrosis
217 Fibromyom a jiné n ezhoubné novotvary dělohy a jiných žem~kých pohlavních orgánů a prsu (217-'-221)
Nezhoubný novotvar prsu, myom, fibromyom dělohy,
polypy, cysty a jiné nez.h oubné novotvary dělohy,
vaječníků a ostatních · ženských pohlavních orgánů
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228 Ostatní nezhoubné novotvary ( 210-216, 222-228)
Novotvary urče n é jako nezhoubné jakékoli lokalizace pokud nespadají pod 217
Nepatří sem nosní polypy [508), cystická mastopatie ( 610), hypertrofie prostaty ( 600), cysta Graafova
folikulu (613)
239 Novotvary neurčen é povahy (230-239)
Novotvary jakékoli lokalizace, není-li dosud známo,
zda jsou zhoubné či nezhoubné. Této značky nelze
použít pro konečnou diagnózu, i když není povaha
novotvaru zcela bezpečně Zjištěna; zařadí se podle
pravděpodobné povahy buď jako novotvar zhoubný
ne~o nezhoubný
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NEMOCI 2lAZ S VNITltNf
S E K R E C f, P l E M ~ N V l Á T K O V É

A VÝŽIVY
240 Netoxická struma (240-241)
Struma prostá, nodózní, cystická, endemická
radická
242 Tyreotoxikóza se strumou nebo bez ní
Morbus Basedowi

spo-

246 Ostatní poruchy a onemocnění štítné žlázy
(243-246)
Hypotyreóza, atyreóza. kretenismus vrozený, myxe- ·
dém, zánětlivá onemocnění a ostatní nemoci . štítné
žlázy
250 Úplavice cukrová - diabetes mellitus
Všechny formy a komplikace úplavice cukrové
Nepatří sem diabetes insipidus (258), diabetes bronzový (279), diabetes renalis nonmellitus (279)
258 Nemoci ostatních žláz s vnitřní sekrecí (251-258)
Poruchy vnitřní sekrece slinivky břišnt jiné než
úplavice cukrová, nemoci příštítných tělísek, hypofýzy, brzlíku, nadledvinek, poruchy činnosti vaječ
níků, varlat a jiných žláz s vnitřnt sekrecí.
Nepatří sem vrozené trpaslictví (756)
265 Avitaminóza D
Křivice a její pozdní následky, osteomalacie
269 Ostatni avitaminózy a karenění stavy (260-264, 266
až 269)
Avitamin.ó za A, hemeralopie, xeroftalmie, avitaminóza B), avitaminóza PP, jiné avitaminózy B, avitaminóza C, avitaminóza K, proteinová karence, nutriční marasmus a jiné nebo NS
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277 Otylost .

obesitas a jiné hyperalimentace

(277-278)
Nepatří

sem otylost

(246, 258), ani

prokázaně

onemocnění

.endokrinního původu
vzniklá předávkováním

léků (979)
279 Dna a ostatní poruchy přeměny látkové ( 270-276,
279)
Dna - arthritis urica, vrozené poruchy metabolismu
aminokyselin, uhlovodanů, lipidů, anomálie plazmatických bílkovin, amyloidní degenerace, amyloidóza,
liné a NS nemoci přeměny látkové
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NEMOCI KRVE
A KRVOTVORNÝCH ORGÁNŮ
280 Chudokrevnost - anémie z nedostatku železa
281 Ostatní karenční anémie
Zhoubná chudokrevnost - anaemia perniciosa, anémie z nedostatku vitamínu B12, z nedostatku kyseliny listové, z nedostatk u vitamínu B6, z nedostatku
proteinů

285 Ostatní anémie ( 282-285)
Dědičné hemolytické anémie, získané hemolytické
anémie, aplastické anémie a jiné a NS
289 Ostatní nemoci krve, sleziny a krvotvorných orgánů
[286-289)
Hemofilie a jiné koagulační poruchy, purpur y a
ostatní hemoragická onemocnění , agranu locytózy,
nemoci sleziny, mízních uzlin a jiné a NS
Nepatří sem leukémie (204) a Hodgkinova nemoc
[201)
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DUŠEVNÍ P ORUCHY
290 Senilní, presenilní a arteriosklerotické psychózy
( 290, 293

část)

295 Schizofrenie
Schizofrenie akutní všeho druhu, schizofrenie s re·
siduem, schizofrenie v remisi, jiné a NS
296 Afektivní psychózy
Maniodepresivní psychózy, involuční melancholie
299 Ostatní p,sychózy (291-292~ 293 část, 294, 297-299)
Alkoholická psychóza, psychóza sdružená s nitro·
lební infekcí nebo s jiným onemocněním mozku,
psychóza sdružená s jiným somatickým onemocně ·
ním, paranoidní stavy, )iné psychózy a NS
300 Neurózy
úzkostné, hysterické, fobick é, nutkavé, d~presívní,
hypochondrické, neurastenie, depersonalizační syndrom a jiné a NS
301 Poruchy osobnosti - psychopatie ( 301-302, 308)
Paranoidní, afektivní, schizoidní, explozivní, obsedantní, hysterické, astenické, sociálně maladaptivní,
sexuální úchylky, poruchy chování v děts k ém věku ,
jiné a NS
303 Alkoholismus
Nepat ří sem alkoholické psychózy (299) ani akutní
· m:rava alkoholem ( 980)
304 Ostatní narkomanie a toxikomanie
307 Přechodné situační poruchy nepsychotické
Depresívní reak ce, afektivní poruchy chování
309 Jiné duševní por.uchy psychogenního i somaticléého
· původu ( 305-306, 309 )
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Duševní poruchy nepsychotické na podkladě soma-·
tických onemocnění, somatické poruchy psychogenniho původu a zvláštní příznaky jinde ne z ař azené
315 Oligofrenie - slaboduchos t ( 310-315)
Mírná duševní slaboduchost, debilita, imbecilita,
prostá idiocie, hluboká idiocie a blíže neurčené.
Nepatří sem poruchy intelektu při nemoci Littleově
( 343 J, chondroosteodystrofie ( 279 J
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NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY
A SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ -. 320

Z ánět

mozkových a míšních plen -

meningitis

(320-321)
Zařazujeme

sem i flebitis a tromboflebitis nitroleb- ·
žilních.
Nepatří sem meningitida ·meningokoková (036), tuberkulózní (017) a virová (079)
ních

splavů

Zánětlivá onemocn ění
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mozku a. míchy (322-324)
Encefalitis, myelitis a encefalomyelitis (mlmo akutní
infekce), nitrolební a nitropáteřní hlízy a jejich
pozdní následky

333

D ědičné

a familiární nemoci nervové soustavy

(330-333)_

Neuropatické svalové atrofie, myotonie, dědičné
nemoci striopallidového systému, děd1čná ataxie a
· jiné nebo NS
341

Mnohočetná skleróza s clerosis multiplex a jiné
demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy

(340-341)

342 Parkinsonova nemoc - paralysis agitans
Nepatří sem pozdní následky virového zánětu mozku
(066)

343 Mozková spastická dětská obrna - perinatální encefalopatie, Littleova nemoc
Následky poranění lebky a páteř e př i porodu.
Nepatří sem toto poranění samé (764)
345 Padoucnice - epilepsie
Epileptická absence, petit mal, grand mal, lokalizovaná, status epilepticus
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346 Migréna.
Nepatří sem bolest hlavy NS ( 788)
347 Jiné nemoci mozku a mozkových n ervů a jiné mo~
kové obrny (344, 347, 356)
349 Nemoci míchy nezánětlivé ( 348-349)
Amyotrofická laterální skleróza, progresívní btÍlbární obrna, jiná progresívní svalová atrofie, syringomyelie a syringobulbie a jiné nebo NS nemoci
míchy
Nepatří sem primární svalová atrofie (733)
350 Obr na lícního nervu
351 Neuralgie nervu trojklaného
353 Neuritis pleteně pažní a lumbosakrální ( 352-353)
Nepatří sem vertebrogenní synQ.rori:t (728 )
354 .Polyneuritis a polyradieulitis
Též Landryho obrna a akrodynie
Nepatří sem polyneuritida alkoholická ( 303), polyneuritida způsobená avitaminózou ( 269), polyneuritida způsobená otravou ( 979, 988, 989)
358 Jiné nemoci periferních nervů a vegetativní soustavy
( 355, 357-358)

Jiné blíže neurčené neuralgie a neuritidy
Nepatří sem vertebrogenní syndrom ( 728 J

NEMOC I OČN Í.
380

spojivek, víček a slzných cest ( 360~361, 368)
Conjunctivitis, oftalmie elektrická, zánět · víček,
ječné zrno, zánět slzných žláz. a slzovodů
363 Zánět rohovky - keratitis
S ulcerací i bez vředů
384 Zánět duhovky - iritis
Cyclitis a iridocyclitis
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Zán ět

Nepatří

sem k eratokonjunktivitida in fekční í 079],
keratomalacie způsobená avitaminózou [ 269)
365 Zánět cévnatky - ch.orioiditis [ 365-366)
Chorioiditis anterior, cen tralis, disseminata, iuxtapapillaris a jiné záněty uveálního traktu
Nepatří sem cyclitis i iridocyclitis [ 36 4), chorioiditis
tuberculosa (017)
367

Zánět očního

Iiervu a sítnice

369 Jiná zánětlivá onemocnění oka

Panoftalmie, hypopyon, nitrooční infekce, sympatická oftalmie, absces a flegmóna o č nice, sclerLis,
episcleri tis.
Nepatří sem trachom (077)
370 Refrakční vady ·
.371 Zákal rohovky a pterygium (371-372)
373 Šilhání - strabismus
Nepatří sem vrozené šilhání (759)
374 Zákal

čočky

- cataracia
sem cataracta diabetica ( 250), cataracta
congenita [ 759)

Nepatří

375 Glaukom -

zelený zákal
Primární akutní i chronický, sekundární
376 Odchlípení sítnice - ablatio rietinae .
Patří sem též retinoschisis
378 Jiná nezánětlivá onemocnění oka (377-378)

Poškození cév sítnice, krvácení, degenerace sítnice,
amblyopie, barvoslepost, šeroslepost NS, ektropium,
entropium, luxace čočky, lagoftalmus, symblefaron,
synechie
379 Siepota

Uvádí se jen n ení-li znám původ, jinak pod
n ou etiologickou diagnózou
16

přís l uš
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NEMOCI

UŠNÍ

380

Zánět vnějšího ucha otitis externa
Též absces zevního zvukovodu

381

Zánět středního ucha otitis media ( 381-382) '
Akutní i · chronický se zánětem i bez zánětu výčnělk u bradavkového
Nepatří sem zánět výčnělku bradavkového bez zánětu středoušního ( 386)

384 Jiná zánětlivá onemocn.ění ucha
Labyr intitis, záně t' Eustachovy trubice a 1me
Nepátří sem bolest v uchu z neznámé příčiny l 788)
385 Nemoc Ménierova
386 Jiné nemoci ucha a výčnělku bradavkového ( 383,
386-387)
Cholesteatom, cerumen, degenerace sluchového nervu, otoskler osa, perichondritis auriculae, necrosis
aseptica ossiculorum, mastoiditis, zánět výčnělk u
bradavkového bez středoušního záně tu
389 Hluchoněmota a hluchota ( 388.....:..389)
Uvádí se jen není-li znám původ, jinak pod
slušnou etiologickou diagnózou
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pří

NEMOCI ÚSTROJI OB~HOV~HO
391 Revmatická horečka - febris rheumatica ( 390-392)
Revmatická horečka s převážně kloubními projevy
i s výraznějším postižením srdce, chorea
398 Chronické revmatické nemoci srdce ( 393-398 J
Nemoci osrdečníku (perikardu) revmatického pů
vodu, postižení chlopně dvoucípé, aortální, kombi/
nované, postižení jiných částí srdeční nitroblány,
svalu srdečního nebo NS části srdce
400 Zhoubná ( malignf) hypertense
S postižením srdce, mozku nebo ledvin či s generalizovaným organickým postižením
401 Hypertensní choroba I-Ha
Esenciální, nezhoubná benigní hypertense.
Nepatří sem stavy sdružené s postižením mozkpvých
cév (438)
404 Hypertensní choroba lib f 402-4041

.

Hypertensní choroba s následným postižením srdce
(hypertensní nemoc srdeční), s postižením ledvín
(vaskulární nefroskleróza), se současným . postižením srdce a ledvin; kterýkoli stav uvedený pod 429,
je-li sdružen s hypertensí nezhoubnou
410 Akutní infarkt myokardu
411 Jiné akutní nebo subakutní formy ischemické cha·
ro by srdeční
Intermediární koronární syndrom (akutní koronární:
insuficience) a 'jiné akutní či subakutní projevy
ischemické choroby srdeční
412 Chronická ischemická choroba srdeční ( 412, ~14)
·pa.tří sem aneurysma srdeční, koronární arterioskleróza, difúzní fibróza myokardu, arteriosklero243·

tická choroba srdeční, stavy po srdečním infarktu.
sem i ischemická choroba srdce z jiš těná jen

Patří

EKG
413 Angina pectoris
-Nepatří sem stavy s anginou pectoris
412

zař azené

pod

Zánět osrdečníku akutní i chronický í 420, 423)
Perikarditida adhesivní, konstriktivní ,
Nepatří sem nemoci revmatického pf1vodu ( 391, 398)
421 Zánět nitroblány srde ční a svalu srdečního ( 421422, 424)
Endocarditis acuta, subacuta, chronica, myocarditis
acuta bakteriálního i jiného J? ŮVodu
426 Cor pulmonale
Neuvádí se jako samostatná diagnóza, je-li známo
základní onemocnění plic

420

429 Jiné nemoci srdc e ( 425, 427 -429)
Cardiomyopathia, Jlne choroby srdečníhb svalu,
symptomatické nemoci srdce a nep ř esně definované
nemoci srdce; atrofie, kalcifikac e, degenerai;:e hně 
dá, tuková, svalová a jiné, glykogenová infiltrace,
osifikace srdce, chronická myokarditida; hypertrofi&, zvětšení srdce; akutní . nebo subakutní onemoc ·
nění srdce, rozšíření k omor, nemoci srdce NS
Nepatří sem nemoci stlružené s hyl_lertensí, ischemickou nemocí srdeční ( 400, 404; 410-413) nebo
revmatickými chorobami srdce ( 398)
430 Mozkové a subarachnoidální krvácení ( 430-431)
438 Ostatní cévní poruchy centrálního nervstva ( 432-:438 )
Mozkový infar kt s ok luzí mimo l e b ečníCh t epen . a
jiné mozkové mfark ty, m ozkové em b oli ~ , intermi·
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tentní mozková ischemie, akutní cévní onemocnění
mozku nepřesně definované, generalizovaná ischemická cévní onemocněn í mozku a jiná nepřesně definovaná onemocnění mozku
Nepatří sem hemiplegie neurčeného původu (347)
440 Jiné form y arteriosklerózy ( 440-442, 445 část)
Generalizovaná, aorty, ledvinných tepen, tepen periferních a jiných, aneurysma aorty a jiné výdutě
tepen nesyfilitické, arteriosklerotická gangréna.
Nepatří sem arterioskleróza, je-li sdružena s někte
rým onemocněním . uvedeným pod 400-414, 429, 430
až 438, 445
443 Jiné nemoci periferních tepen a sněť - gangréna
( 443-444, část 445, 446)
Raynaudů v syndrom, Buergerova nemoc, oznobeniny
a gangrénv, zánětlivá onemocnění tepen
Nepatří sem gangréna ar teriosklerotická ( 440), diabetická ( 250) , plynová ( 039)
444 Arteriální vmetky a trombózy
4SO Vmetek do plícnice a plicní záhať -

embolia

pulmonaHs, infarctus pulmonum
451 Zánět žil - phlebitis a thrombophiebitis
Dolních končetin i jiné lokalizace
.
Nepatří sem flebitldy těhotenské (671), nitrolebních·
splavů žilních ( 320), venae portae ( 458)
454 Žilní m ěstky -

Jen na dolních

varices
končetinách,

varikózní

vředy

455 Hemoroidy
458 Jiné nemoci oběhového ústrojí a mí~ních . cest

( 447-448, 452-453, 466-458)

245

Jíně nemoci tepen a tepének, nemoci vlásečnic,
trombóza vrátnice, jiné žilní vmetky a trombózy,
žilnť městky jiné lokalizace než na dolních konče
tinách, neinfekční nemoci lymfatických cest, hypotense a jiné a NS

246

NEMOCI ÚSTROJ( DÝC R ACÍHO
460 Akutní z ánět nosohltanu ( 460, 462, 465)
Akutní rýma, záně t nosohltanu, hltanu, horních cest
dýchacích n a několika místech
Nepatří sem chronický
zánět nosohltanu
(508) ,
chronická angína ( 500)
461 Akutní zánět vedlejších dutin nosních - sinusitis ·
acuta
Nepatří sem sinusitis chron ica nebo NS ( 508)

463 Akutní

mandlí - tonsillitis acuta
sem chronické zbytněn í mandlí (500), peritonsilární absces ( 501 )
464 Akutní zánět hrtanu a průdušnice - laryngitis et
zánět

Nepatří

tracheitis acuta

1t

Nepatří

sem chronická laryngitis (508 ) a chronická
tracheitis (508)
466 Akutní zánět. průdušek a průdušinek bronchitis
et bronchiolitis acuta
Chřipka

( 470-474)
NS , chřipka se zánětem plic, s jiným postižením dýchacího ústrojí, s postižením zažívacího
ústrojí, s postižením nervového ú~trojí
480 Zánět plic virový - pneumonie a bronchopneumonie
Nepatří sem pneumonie způsobená chřipkovým virem ( 470), spalničková ( 055), psitakotická ( 073)
481 Zánět plic pneumokokový a způsobený jinými mikroorganismy ( 481-486)
· Pneumokokový zánět plic, jiný bakteriální, způso
bený jiným ur čeným mikroorganismem, bez · určení
vyvolávajícího mikroorganismu, akutní z án ět intersticiální
470

Chřipka
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Nepatří

se'm bronchiolitis (466) ani lipoidní pneumonie [519)
491 VlekIÝ zánět průdušek - bronchitis chronica
[490-491)
Patří sem i záně t průdušek NS
Nepatří sem stavy uvedené v seznamu jako emfyzém
[492)
492 Rozedma plic - ernphysema pulmonum
Nepatří sem rozedma na podkladě chronické bronchitidy [ 491), astmatu bronchiálního [ 493) nebo tuberkulózního procesu [ 012, 019)
493 Astma
Nepatří

sem bronc hitis acuta [ 466), chronica [ 491),
emphysema pulmonum [ 492)

500

Zbytnění

mandlí - hypertrophia tonsillarum - a .
adenoidní - vegetationes adenoideae
Uvádí se zde též adericiidektomie a tonsilektomie NS

tká ně

501 Peritonsilární hlíza -

abscessus peritonsillaris

507 Senná horečka
. Senný katar, senná rýma
500 Jiné nemoci horních cest dýchacích [ 5.0 2-506, 508)

Vleklý zánět hltanu a nosohltanu, vleklý záněť vedlejších dutin nosních, vybočení nosní přepážky,
nosní polypy, vleklý zánět hrtanu a· průdušnice
511

Zán ět

pohrudnice - pleuritis ( 510-511)
S ·výpotkem i bez výpotku, empyém hrudníku
Nepatří sem pleuritis tuberculosa (012), pleuritis
carcinomatosa [163)

513 Plicní hlíza - abscessus pulmonum
Hlíza plic, gangréna plic, hlíza mediastina
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pneumoconiosis - způsobené
a ki'emičitany
Silicosis, anthracosilicosis, asbestosis

515 Zaprášení plic -

.kysličníkem křemičitým

516 Jiná zaprášení plic - pneumokoniózy a příbuzné
nemoci
Pneumokoniózy způsobené vdechováním nerostného
nebo jiného prachu - fibróza bauxitová a grafitová,
berylióza -:--- způsobené vdechováním dýmu
519 Jiná onemocn ění dých acího ústrojí [512, 514, 517519)
Plicní překrvení a městnání krve v plicích, akutní
eďém plic bez onemocnění srdce, jiné vleklé intersticiální záněty plic, ateléktázy plic nespecifícké,
bronchiektázie, spontánní pneumotorax. nespecifický
a jiné
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NEMOCI ÚSTROJI ZA2JVACfHO
521B Nemoci zubů, dásní a čelistí ( 520-526)
Poruchy vývoje a erupce zubů, zubní kazy, granulomy, zánětlivá onemocnění podpůrných tkání zubů,
poruchy skusu, atrofie dásní, fluorosis dentalis,
zubní kámen, nemoci čelisti a jiné
527 Nemoci dutiny ústní, jazyka a jícnu ( 527-530)
Nem,oci slinných žláz: absces, píštěl, kaménky, poruchy sekrece a jiné; noma, recidivující . afty, ~leg
móna a absces měkkých tkání, nemoci rtů, leukoplakie a jiné poruchy keratinizace; glossitis, glossodynia; nemoci jícnu: funkční poruchy, záněty, divertikl, absces, krvácení, vřed, perforace, stenóza
a jiné
Nepatří sem nemoci dásní (520)
531 Vředová choroba žaludku
Nepatří· sem peptický vřed. neurčeného umístění
(533)
533 Vředová choroba dvanáctníku, jejuna a NS
(532-534)
537 Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku (535-537)
Zánět žaludku a dvanáctníku akutní i chronický,
poruchy žaludeční sekrece, poruchy hybnosti, žaludeční dyspepsie
540

Zánět červu

-

appendicitis -:- a jiné nemoci

červu

(540-543)
Zánět

červu

absces,

píštěl,

akutní, chronický, blíže neurčený,
divertikl
550 Břišní kýly ( 550-553)
Kýla tříselná, stehenní, pUpeční, epigastrická, brániční, jiná (volná i us~řinutá)

Neprůchodnost stfev bez kýly
Intususcepce, paralytický ileus, volvulus, střevní
obstrukce, kameny a jiné
561 Zánět žaludku a t enkého střeva - gastroenteritis,
zán ět tlustého střeva, colitis neinfekčního JlŮ·
vodu
Alimentární, toxická, alergická
. N""epatří sem colitis, průjem, enteritis a gastroenteritis infekční ,nebo NS (009)
Nepatří sem dále colitis ulcerosa a chronické stavy
(563)
563 Chronický zán ět tenkého střeva a vř edový zán ět
tlustého střeva - enteritis chronica et colitis ulcerosa
Enteritis regionalis ( Crohnova nemoc) , colitis ulcerosa, onemocnění uvedená pod 561, označená jako
chronická neinfekčního původu
Tato onemocnění sem nepatří, jsou-li infekčního
původu (009)

560

564

Fukční poruchy střevní
Zácpa, dráždivý tračník - colitis spastica, colitis
mu,c osa, membranacea, střevní spasmy a jiné

565 Nemoci konečníku a řitě (565-566)
Řitní trhliny a píštěle, absces a flegmóna krajiny
konečníku a řitě, prolapsus ani et recti
Nepatří sem hemoroidy ( 454)
a pobřišnic e (562, 567-569 )
divertikuly, zánět pobřišnice, srůsty pobřiš
nice, subfrenický absces, střevní .k rvácení, perforace střev, megacolon nekongenitální

569 Jiná

onemocnění střeva

Střevní

570 Následné stavy po infek~ní hepatitidě
J?rotra.bované potíže pp ).1epatiti dě, jsou-li pozitJ.vni
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jaterní testy a zvětšení jater nebo jen pozitivní jaterní testy
Nepatří sem jaterní cirhóza [571) a . akutní nebo
subakutní nekróza jater (576)
571 Jaterní cirhóza Alkoholická, po

cirrhosis hepatis
infekční

hepatitidě

574 . Žlučové kaménky - cholelithiasis
Kaménky jater, žlučníku, žlučových
titis s kaménky, žlučová kolika
575

a jiné
~est,

cholecys-

Zánět žlučníku

a žlučových cest - cholecystitis et
cholangitis
Akutní a chronický bez zmínky o kaméncích,
emp.yém a gangréna žlučníku, pericholecystitis
Nepatří sem zánět žlučníku s kaménky (574)

576 Jiné nemoci jater, žlučníku a žlučových cest
( 570, 572-573, 576)
Akutní a subakutní nekróza jater, hnisavý ·zánět
jater a absces, městnání, degenerace, perihepatitis,
srůsty, hydrops žlučníku bez určení původu, stenóza žlučových cest, poruchy funkce žlučníku
Nepatří sem trombóza vrátnice ( 458)
~77
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Nemoci slinivky břišn~
Akutní i chronická pankreatitida, cysta pankreatu
Nepatří sem fibrocystická nemoc pankreatu (279)

Ne Moc 1 ó s TR.o T·r '·fv1 oč o v~ Ho
A POHLAVNÍHO
580 Akutní

zán ě t

ledvin - glomerulonephritis acuta
sem zánět. ledvin v těhotenství (634)
581 Nefrotický s yndrom
Subakutní zánět ledvin s otoky, nefro tický syndrom
Nepatří

582" Chronický

z á n ět

ledvin -

glomerulonephritis chro -

nica ( 582-584)
Svraštělá
ledvina, atrofie a . hypoplazie ledviny,
dnavá nefropatie, intersticiální nefritis, cirrhosis
renum, z ánět ledvin NS
Nepatří sem stavy určené . jako arteriosklerotické
( 440) nebo sdružené s hypertensní chorobou lib
{404) nebo zhoubnou . hypertensí {~00)), nepatří sem
ani svraštělá ledvina při hydronefróze ( 593) nebo
pyelonefritidě ( 590)

590 Infekce ledvin
Chronická pyelonefritis a 3me pyelonefritidy, pyelitidy a pyelocystitidy, absces ledviny, pararenální
absces a jiné
592 Kaménky

mo čo vých

cest ( 592, 594)

Nefrolithiasis, ureterolithiasis, kaménky v jiných
částech močového ústrojí
593 Jiné nemoci ledvin a moč ovodů ( 591, 593 j
Hydronefróza, renální „trpaslictví", . akutní tubulární
insuficience, obstrukce a jiné nemoci močov9du a
jiné
Nepatří sem traumatická anurie [996)
599 Choroby měchýře
(595-599)

močového

a trubice

moěové
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Cystitis a jiné nemoci měchýře močového, urethritis,
striktura a jiné nemoci · močové trubice ·
Nepatřísem uretritida gonoroická (098)
600

Zbytnění

žlázy předstojné - hypertrophia prostatae
Benigní adenom, fibrom, myom prostaty

604

Zánět varlat, nadvarlat a žlázy předstojné (601, 604)
Absces, infekce varlat, nadvarlat, prostaty, prostatocystitis
Nepatří sem zánět varlat způsobený příušnicovým
virem (072) ani zánět nadvarlat původu gonokokového (098)

607 Jiné nemoci mužských pohlavních orgánů ( 602-603,
605-607)
Fimóza a parafimóza, balanitis, funiculitis, ulcus
corporis cavernosi, ulcus vasis deferentis, spermatokéla, hydrokéla, atrofie, kaménky, hemoragie prostaty, mužská sterili.ta
Nepatří sem vrozené vývojové vady pohlavního
ÚStJ,'OjÍ ( 759)
610 Nemoci prsu mimo období laktace (610-6,11)
Chronická cystická nemoc prsu, hypertrofie prsu,
akutní zánět prsu mimo období laktace, trhlina bradavky a jiné
Nepatří sem mastitis puerperalis (678)
612 Akutní zánět vejcovodů a vaječníků -:-- salpingitis et
oophoritis acuta
Nepatří sem zánět vaječníku a vejcovodu puerperální (634)
813 Chronický zánět vejcovodů a vaječníků - salpin·
gitis et oophoritis chronica - a jiné nemoci
(613-615)
Zánět vaječníků chronický nebo NS, .hydrosalpinx,
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pyosalpinx, hematosalpinx,
stopky a jiné

atrofie, . cysta,

torze

616 Nemoci parametria a pánevní pobřišnice (ženské)
Flegmóna nebo absces širokého vazu, Douglasova
prostoru, parametria, perimetria, parametritis, perimetritis, pelveoperitonitis, srůsty, překrvení a jiné
620

Zánětlivá

a jiná

onemocnění děložního

hrdla

[620-621)

Akutní a chronický zánět děložního hrdla nevenerický, absces hrdla, leukoplakie čípku, hyperplastická endometritis čípku, eroze, ulcerace, stará
lacerace, striktura, atrofie čípku a jiné
Nepatří sem trichomoniasis (131}
622 Infekční onemocnění dělohy (mimo čípek), pochvy
a vulvy
Abs"ce~ či flegmóna vulvy, vaginy, velkého či malého
pysku, vaginitis non venerea, vulvitis,tvulvovaginitis,
bartholinitis, infekční onemocnění dělohy
Nepatří sem trichomoniasis (131}
624 úchylky v poloze a jiná

onemocnění dělohy·

(623-625}

Prolapsus vaginae, uteri, cystocele, rectocele, urethrocele, enterocele vaginalis, retroverze a retroflexe dělohy; hyperplazie endometria, atrofie dělohy,
subinvoluce dělohy a jiné
626 Poruchy menstruace
Amenorrhoea primaria, dysmenorrhoea primaria,
oligomenorrhoea, metrorrhagia menstrualis, vikari·
zující krvácení a jiné
Nepatří sem sekundární poruchy menstruace (vyznačí. se základní nemoc), poruchy činnosti vaječ
níků endokrinní povahy (258) a jiné
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627

Příznaky přechodu

Též

- klimaktérium
menopausa
sem invo lu ční n1elancholie ( 296)

umělá

Nepatří

628 ženská neplodnost a subfertilHa
Nepoužívá se, je-li známa primární příčina
v tomto případě udáváme sterilitu jen jako přidružen ou diagnózu
·
629 Jiné nemoci ženských pohlavních orgánů
Leukoplakie, erytroplazie pochvy a vulvy, kraur óza
vulvy, bělotok, infekce NS, poševní krvácení, stará
[i porodní) lacerace pánevní spodiny, perinea,
pochvy, vulvy, rektovaginální; striktura nebo atrézie
pochvy nebo h ymenu, rektovaginální píštěl a jiné
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K O M P L I K AC E T E H O T E N S T V r,
PORODU A šESTINEDELí
Mimod ěložní t ěhot enství gr aviditas extra ut eri~a,
ecto·p ica
S infekci i bez infekce
632 Krvá cení v těho ten ství
Vcestné lůžko, předčasné odloučení lůžka, krvácení .
ze sinus marginalis, hrozící potrat, 'krvácení následkem afibrinogenémie, jiné nebo NS

631

634 Jiné komplikace v tě hote nství ( 630, 633-636, 638639)
Infekce pohlavního ústrojí v těhotenství, infekce a
jiné · onemocnění moičového ústrojí v těhotenství a
šestinedělí, těhotenská chudokrevnost, hyperemesis
gravidarum, jiné gestózy v těhotenství a v šestinedělí, nepravidelná poloha plodu, ruptura těhotné
dělohy, mola hydatidosa, carnosa, anomálie lůžka
nezařazená jinam, hydramnion, vzduchová embolie
za těhotenství a j'i né
Onemocnění močového ústrojí se neuvádějí, jsou-li
sdružena s preeklampsií, eklampsií nebo pozdní gestózou (637)
637 Preeklampsie, eklampsie a gestózy NS
Preeklamptická albuminurie nebo gestóza vzniklá
za těhotenství nebo šestinedělí, hypertense vzniklá
za těhotenství, eklamptické křeče, eklamptická ·urémie vzniklá za , těho1tehství nebo· šestineděli

640 Potrat provedený ze zdravotních nebo jiných zákonn ých . důvodů ( 640-641)

643 Otdatní potraty ( 642 -645 j
Potrat kriminální, při voděný
17

těhotnou,

provedený bez
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zdravotních nebo zákonných dúvodů; potrat samo volný, úplný, neúplný, habituální; molární těhoten 
ství
. 650 Porod bez komplikací
651 Porod komplikovaný (651--662)
Porod komplikovaný vcestným lůžkem nebe před 
porodním krvácením, zadrženým 11'.'Tžkem, jiným poporodním krvácením; porod komplikovaný nep·r avidelností kostěné pánve, nepoměrem, nepravidelným
naléháním plodu nebo z jiné příčiny, porod s poraněním hráze, s · trhlinou - rupturou dělohy, s jiným poraněním a jinými komplikacemi; úmrtí ná sledkem anestézie při jinak .nekomplikovaném
porodu
677 Jiné komplikace v šestinedělí ( 670 -677)
Horečka omladnic, infekce při pórodu nebo v šestinedělf, zánět žil a .t rombóza v šestinedělí, horečka
v šestinedělí neznámého půvcdu, embolie vzduchová,
embolie amniální tekutinou, mozkové krvácení
·V še,stinedělí , krevní dyskrazie, anémie, jiné a NS
v šestinedělí
Nepatří sem infekce močového ústrojí ( 634)
678
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Zánět

prsu v období laktace a jiné poruchy laktace
Mastitis puerperalis, abscessus mammae, fistula
rnammae, lympharigoitis post partum seu in puerperio•

NE.MOCI KOZE A PODKOZNíHO
VAZIVA
880 furunkl, karbunkl, furunkulóza
Všech lokalizací mimo oční víčko ( 360) a

očnici

(369)
Z án ět podkožního vaziva prstu ruky nebo nohy panaritium
682 Jiný zánět (flegmóna ) nebo hlíza podkožního vaziva

· 681

6B3 Akutní záně t mízních uzlin -

lymphadenitis acuta
sem lymphadenitis chronica ( 458), adenopatie NS ( 500)

Nepatří

684 Impetigo
k ůže a podkožniho vaziva
Pyoderma, pyogenní granulom, novorozenecké pyodermie

686 Jiné místní infekce

690 Seboroický ekzém -

dermatitis sebo_rrhoica, infantilní ekzémy a příbuzná onemucnění ·( 690-691)
Dermatiti~ atopica, prurigo Besnier, ekzema infantile, neurodermatitis diffusa a jiné

692 Jiný ekzém a dermatitis

Jakéhokoli

původu

i alergického

psoriasis ·- a podobná · onemocnění
Psor.iasis · arthropatica, jiná, parapsorlasis,· pityriasis
rosea, rubra, pillaris, jiná nebo NS

696 Lupénka -

706 Nemoci adnex ki'iže (703-706)

Nemoci nehtů, vlasů a vlasových
žláz a mazových žláz

v áčků,

potriich

7~8 Kopřivka

- urticaria
Angioneunrotický edém a jiná
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709 Ostatní choro·b y kožní (685, 693 - 695, 697- 698,
700-702, 707' 709)
Pilonidální cysta, dermatitis herpetiform'is, pemfigus,
erythema toxicum, multifo.rme, nodosum, acne rosacea, lupus erythematosus, lichen ruber planus, 11chen nitidus, pruritus a jiné; kuří oko a mozol, jiná.
hypertrofická a atro.fická onemocnění kůže, jiné
dermatózy, chronické ·kožní vředy a jiné ko~ní nemoci
Nepatří sem vro·z ené stavy (759) a stařecké bradavice (228)
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NEMOCI KOSTf
A POHYBOVÉHO OSTROH
710· Akutní 'hnisavý

nehnisavý

infek ční

záně t kloubů

(710-7111°
Poinfekční

Nepatří .

sQm artritida gonoroická [098),
(034), luetická (097), tuberkulózní (015)

spálová

712 Polyarthritis chronica progressiva- vleklý postupující zánět kloubů a příbuzná onemocnění
Juvenilní ( Stillova nemoc), atypická ( Chauffardova
· nemoc, . Felty ho syndrom), speciální formy dospě
lých, fibrositis nodularis chronica
713 Osteoarthrosis a příbuzná onemocnění a degenerativní změny kloubů (mimo páteř) (713 část}
Pod touto značkou se nevykazují onemocnění kloubu páteře ani poúrazové degenerativní změny páteře

(728)

714 Jiné kloubní záněty a změny ( 714, 715, 718, 729)
Poúrazové záněty kloubní, fokální artritidy, kloubní
Záněty spojené s jinou chor~)bou, l\loubní záněty a
změny blíže nespecifikované
Nepatří sem sérová artritida ( 999 J
717 Mimokloubní revmatismy a záněty svalů . (716-717}
_Dermatomyositis, polymyositis chronica, lumbago,
periarthritis humeroscapularis, panniculitida akutní
a chronická, fibrosrns, myalgia, myogelózy a jiné.
Ne.patří sem myositis infectiosa (733), tendinitis,
te ndovaginitis, bursitis (733)

716' Spondylarthritis ankylopoetica (Bechtěrevova choroba)
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/

720

Zá n ě t

kostní dřen ě a okostice - osteomyelitis et
periostitis
Osteomyelitis acuta, chronica, pertostitis simplex
(prostá), jiné změny dřeně k_o stní, periostu a kostí.
Nepatří sem osteomyelitida a periostitida čelisti:-
( 520)

722 Osteitis deformans a a se ptické n ekrózy ( osteochondrózy ) (721-722)
Pageto•v a nemoc, juvenilní .aseptická nekróza páteře ,
kyčle, jiné aseptické nekrózy u dospělých
Nepatří sem osteochondróza meziobratlové ploténky
(728)

723 Jiné nemo ci kostí
Osteopo·r osis, hypertrofická osteartropa-tie plicní a
.jiné metabolické poruchy kosi:í
Nepatří sem polyostotická fibrózní displazie k ostí
( 756) ani cysta čelisti ( 520)
poruchy kloubů
Chronické poúrazové stavy a stavy nejasného pO.vo-du
727 Kloubní ztuhlost ,...-.. ankylosis
Uvádí se, jen není-li znám původ
728 Vertebrogenní bolestivý syndrom (713 část , 725-724

Vnitřilí

726, 728)

nebo protruze meziobratlové ploténky jakékoli loRalizace, zm ěny ve skloubení pánevní kosti
s kostí k ř íž 9v o u, cervicalgia, cervikokraniální syndrom, cj..ifú zní syndr om cervikobrachiální, kořenový
syndrom horních končetin, myelopathia cervicalis,
bolesti ·v hrudní páteři, myelopathia thoracalis, lumbalgie vertebrogenního původu, kořenový syndrom
dolních ' končetip. vertebrogenního· původu, syndrom
komprese cauda equjna
Výhřez
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Nepatří

sem morbus Bechtěrev (719), spondylopatie
u progresivní polyartritidy (712), osteoporóza (723)
nebo jiná porucha kostniho metabolismu (723,), .ani
onemocnění
souv1s1c1 s
pokračováním
vývoje
u Scheuermanovy choroby ( 722); dále sem nepatří
neuritis brachialis NS ( 353) ani neuri tis ischiadica
NS (353}
733 Jiná onemo cnění svalů , š lach a povázek ( 730- 733)
Otlačenina,
synovitis, bursitis, .tendosynovitis, · infekční zánět svalt1 a jiná zánětlivá onemocnění šlach
a povázek, myasthenii a gravis, svalo,v á atrofie idiopatická a jiné.
Nepatří sem vrozené poruchy svalstva (33~), myositis (717), myofibrosis (717)
·
734 Difúzní onemo cn ěn í pojivové tkán ě (tzv. kolagenní
ch oroby )
Chmnická sk lerodermie generalizovaná, lupus erytherµafosus generalisatus a jiná onemocně ní pojivové tkáně
Nepatří sem polyarteritis no,ciosa (443), dermatomyositis (717)
735 Def0irinity

p át eře

získané

736 Plochá noha, hallux valgus et varus a jiné deformity (736-738)
Patří sem jen získané, nikoli vrozené (755, 759)
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VROZENĚ

VADY

746 Vrozené vady srdce a ústrojí oběhu kl'evniho
(746-747)
754 Pes equinovarus
']55· Vykloubení kyčelního kloubu [755 část]
759 Ostatní vrozené vady (740-745, 748- 753, 755 část,
756-759)
Anencephalia, spina bifida, vrozená vadna telncist
mozku, jiné vrozené vady nervové soustavy, vrozené
vady o•k a, ucha, obličeje u krku, vrozené vady dýchacího ústrojí, rozštěp rtu a patra, jiné vrnzené
vady zažívacího ústrojí, vro~ ené vady pohlavního
ústrojí, močového ústrojí, vrozené vády končetin
[mimo pes equinovarus a vykloubení kyčelního
kloubu], jiné vrozené vady soustavy svalové a kosterní, vrozené vady kůže , vlasů a nehtů, jiné a NS
vrozené · vady, vrozené vady postihující několik systémů
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Ni:KTER~ Plí~INY

P E R I N .AT A l N ( N E M O C N O S TI
A ÚMRTNOSTI
760 Onemocnění ď matky a pozdní gestózy v těhotenství
( 760-763, .773)
Chronická onemocnění oběhového ústrojí, ústrojí
močového a pohlavního, jiná onemocnění matky nesouvisející s těhotenstvím (diabetes mellitus, zarděnky, toxoplasmóza, úraz, operace a jiné), infekce
vzniklé gřed porodem nebo při něm ( pyelitis nebo
pyelonefritis a jiné infekce močového a pohlavního
ústrojí), preeklampsie a eklampsie a jiné gestózy
v těhotenství, přerušení těhotenství po 28. týdnu
764 Poškození vzniklá při porodu ( 764-772)
ObtíŽný porod při anomálii pánevní~h kostí, orgánů
nebo tkání, při nepoměru ale bez anomálií pánve,
při abnormální poloze plodu, při nepravidelné čin
nosti porodní, při jiných nebo NS komplikacích; jiné
komplikace těhotenství a porodu; anomálie lůžka,
anomálie pupečníku, porodní poranění z nezjištěné
příčiny

774. Choroby a patologické stavy novorozence (774-779)
Hemolytická nemoc novorozence, anoxické a hypoxemické stavy dítěte - aspirace, hyali:qní blanky,
asfyxie a jiné - nezralost NS, jiná onemocnění a
stavy plodu (přezrálost a jiné), fetální úmrtí z neznámé příčiny (macerace a jiné)

18
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CHOROBNÉ PIHZNAKV
A ETIOLOGICKY NEOBJASN~NÉ
STAVY
788 Chorobné příznaky' a etiologicky neobjasněné stevy
(780-796)
Chorobné příznaky určitých ústrojí nebo orgánů neuvedené v příslušných kapitolách, stařecká sešlost
a některé nepřesně určené chorobné stavy, např.
„nervozita", astenie, bolesti hlavy apod.
Této značky se použije tehdy, nepodaří-li se určit
základní nemoc
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ú R A Z YJJ O T R A V V A N Á S H ( "')
800 Zlomenina klenby nebo spodiny lebeční ( 800-801.
803-804 část) a pozdní následky
Patří sem i jiné . a NS zlomeniny lebky a mnohoč e tné zlomeniny postihující lebku současn ě s jinými
k ostmi
802 Zlomenina kostí obličejových
pozdní následky

( 802, 804 č ás t)

~

805 Zlomenina páteře i iuxační s poškozením i bez poškození míchy a pozdní následky ( 805-806)
Nepatří sem. poškozen í míchy bez zlomenin ( 959 )
807 Zlomenina žebra (žeber), hrudní kosti n ebo hrtanu
a pozdní následky
808 Zlomenina pánve a pozdní následky .
809

Mnoho č etné

následky
810 Zlomenina

a NS zlomeniny kosti trupu a pozdní.
·

klíční

kosti a pozdní následky

811 Zlomenina lopatky a pozdní následky
812 Zlomenina pažní kosti a pozdní následky
813 Zlomenina loketní nebo
a. pozdní následky

vřetenní

kosti (nebo obou)

814 Zlomenina zápěstních kostí ..;__ fractura carpi pozdní následky

a

815 Zlomenina záprstních kostí -:- fractura. metacarpi a pozdní následky
* ) Ve statistice pracovní neschopnosti se uvádějí
nás ledky úrazu písmeny Stp za značkou jen tehdy,
jestliže pracovní neschopnost pro úraz bylá ukončena

již

d říve.
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816 Zlomenina jednoho nebo
a pozdní následky

několika článků prstů

ruky

818 Jiné a mnohočetné zlomeniny kostí horních končetin
(818-819)
Jedné nebo obou končetin též při sou časném zlomení žeber nebo hrudní kosti a pozdní následky
820 Zlomenina krčku stehenní kosti a pozdní následky
821 Zlomenina jiné nebo NS části stehenní kosti a
pozdní následky
822 Zlomenina čéšky a pozdní následky
823 Zlomenina holenní nebo lýtkové kosti (nebo obou)
a pozdní následky
824 Zlomenina kotníku a pozdní následky
825 Zlomenina jedné nebo několika nártních nebo zanártních kostí - fractura tarsi seu metatarsi - a
pozdní následky
828 Zlomenina jednoho nebo
a pozdní následky

několika článků prstů

nohy

828 Jiné nebo mnohočetné . zlomeniny postihující obě
1
dolní končetiny nebo dolní a horní končetinu nebo
dolní končetinu a současně žebro a hrudní kost
(827-829)
839 Vymknutí - luxace - kteréhokoli nebo více kloJJ.bů
(830-839)
Patř í sem i habituální luxace
Nepatř í sem vymknutí spojené s frakturou (800 až
829), vrozená luxace (759)
848
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Zhmo!dění ·a podvrtnutí kontuse a distorze
kteréhokoli nebo několika kloubů s pohmožděním
přilehlých svalů a šlach ( 840-848)
Nepatří sem n amožení, natržení nebo r oztržení svalu,
spojené s ot evřenou r anou ( 908)

852

868

Otřes mozku comm·ouo cerebri - poran ění mozku, _p oúrazové krvácení do mozku a plen ( 850-85~ )
Otřes mozku běžný nebo NS a jeho pozdní následky,
rozdrcení nebo pohmoždění mozku, subarachnoidální, subdurální ·nebo extradurální krvácení (bez
rozdrcení nebo pohmoždění mozku), jiné nebo NS
nitrolební krvácení, nitrolební poranění jiné nebo
NS povahy, zavřené i otevřené
Nep.atří sem otevřená rána povrchu hlavy bez vnitř
. ního zranění (908)

Vnitřní poranění

hrudníku,

břicha

ne bo pánve

(860-869)

Traumatický pneumotorax a hemoforax, poranění
srdce a plic, jiných a NS nitrohrudních orgánů, žaludku -a střev, jater, sleziny,. ledviny, pánevních orgánů, jiných a NS nitrobřišních orgánů, otevřen é
či zavřené, infikované nebo s cizím tělesem a jejich pozdní následky
Nepatří sem cizí těleso vniklé přirozeným otvorem
(937)
870

Poranění oční

(mimo vniknutí cizího

tělesa)

{870 až

871, 921J
Poranění oka, očnice, enukleáce oka, pohmoždění

oka nebo očnice
sem cizí

Nepatří

těleso

v oku (930)

897 Traumatická amiJutace horních ěi dolních končetin
nebo jejich části a pozdní následky (885-881, 895
až 897)
Traumatická amputace paže, ruky, palce, jiných
prstů ruky, traumatická amputace dolní k ončetiny,
b~rce, ·chodidla, prstů nohy
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908 Ostatní krvavá

zn.-aněni

( 872-884, 890-894, 900 až

908)

Tržné a jiné rány kterékoli části těla, nebo na ně
kolika místech (též jazyka, dásní, vyražené zuby,
traumatická perforace bubínku apod.)
Nepatří sem popáleniny (949), zhmoždění bez otevřené rány (929), povrchní zranění (929) 1 krvavá
zranění s poraněním mozku ( 852}, luxace ( 839), zlomeniny ( 800-828), vnitřní zranění ( 868), zranění
nervů

(959)

929' Povrchové poranění a zhmoždění nebo rozdrcení bez
PO}'Ušení povrchu kůže ( 910-920, 922-929, 997) ·
Oděrky, škrábnutí, puchýře, kousnutí nejedovatým
hmyzem, zhmoždění nebo povrchové poranění všech
lokalizací, i zhmoždění spojené s krevním výronem
do kloubu bez infekce i infikované
Nepatří · s-em zhmoždění hlavy spojené s poškozením
mozku (852), kousnutí jedovatým hmyzem (989)

930 Cizí

těleso

v oku

Cizí těleso v oku a jeho adnexech (v aparátu slzotvorném a slzovodném, v bul bu, v očnici)
937 Cizí

těleso

vniklé otvorem

těla

(mimo oko)

(931-9.3 9)

Následkr způsobené c1z1m tělesem, vniklým pnrozeným otvorem těla; též dušení regurgitovaným obsahem žaludečním
Nepatří sem cizí těleso v otevřené ráně ( 800-839,
851-908), c1z1 těleso nedopatřením ponechané
v operační ráně ( 998 J
949 Popáleniny ( 940-949}
Patří
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sem popálení horkým

předmětem

nebo plame-

nem i elektrickými topnými zařízeními, · popálení
zářením, chemické popálení vyjma polknutí
leptavé látky, opaření
Nepatří sem puchýř [929), popálení následkem polknutí leptavé ·látky [ 989), účinek elektřiny [ 995),
blesku [994), přímý účinek záření převládající nad
popálením [ 990)
třením,

959

Poranění

nervu a míchy bez

poranění

kosti

[950-959)
Poranění nervu a míchy, též ve spojení s otevřenými
ranami; patří sem také tráumatická slepota, hluchota, anosmie, traumatická paraplegie [bez zřej
mých známek poranění páteře'), Hornerův traumatický syndrom
979 Nepříznivé účinky léčebných prostředkfi (960...,.-97_9)
Patří sem účinky akutní, chronické i pozdní alergické reakce na léčiva mimo kontaktní dermatitidu,
dále absorpce, ingesce, inhalace, injekce
Nepatří sem alergická reakce na jiné látky než léčiva, kontaktní dermatitis (709), zevní poleptánj
[949}

980 Toxické

účinky

alkoholu

988 Toxické

účinky

škodlivých potravin

Toxické účinky mořských měkkýšů a
a jiných rostlin jako potravy

korýšů,

989 Toxické účinky ostatních látek používaných
vážně mimo lékařství (981-987, 989)

hub
pře

Toxické účinky výrobků z ropy, průmyslových rozpustidel, leptavých aromatických látek, kyselin a
alkálií, olova a jeho sloučenin, jiných kovů, kyslič-
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níku uhelnatého, jiných
jiných látek
990

plynů,

dýmů

nebo par a

Účinky záření
Nepříznivé

účinky radioaktivity, rentgenových pa-.
· prsků, radioaktivních izotopů, jiných záření, vnější
či vnitřní léčby zářením a_ NS léčby zářením, záření
NS

991

Účinky

snížené teploty

Omrzliny kterékoli

části těla,

zákopová noha

992 Účinky horka
Tepelný úpal, bezvědomí z horka, křeče z horka,
z horka se ztrátou vody nebo soli a vody,
edém z horka a jiné účinky horka

vyčerpání

994 Účinky tlaku vzduchu, povětrnosti, strádání a jiné
celkové vlivy ( 993-994 část)
Výšková otitis, sinusitis, kesonová nemoc; účinky
blesku, hladu, žízně, tonutí, dušení nebo škrcení,
následky nadměrné námahy; mořská nemoc, onemocnění z jízdy autem, vlakem nebo z letu
995

Účinky

996

Některé

elektrického proudu (994
časné

komplikace

část)

poranění

( 995)

Vzduchová, tuková 8mbolie, druhotné a recidivující
krvácení, poranění nervů komplikující poranění
lrnstí, místní infekce rány, šok, traumatická anurie
a jiné
998 Komplikace chirurgických

výkonů

( 997, 998)

Reakce na lumbální nebo spinální punkci, pozdní
komplikace amputačního pahýlu, pooperační . šok,
pooperační krvácení nebo hematom, náhodná punkce,
nebo lacerace, prasknutí operační rány, cizí těleso
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nedopatřením
rační

ponechané v operační ráně, poopeinfekce rány, přetrvávající pooperační píštěl

a jiné
999 Jiné komplikace

lékařské péče

Generalizovaná vakcína, encefalitis po očkování, sé'rová hepatitis, jiné infekce, ·anafylaktický- šok, jiná
sérová reakce, ABO-inkompatibilita, Rh inkompatibilita, jiné transfúzní reakce a jiné
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