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úvod
Tato publikace těsně navazuje na „Mezinárodní klasifikaci nemocí (Mezinárodní
statistickou klasifikaci nemoci; úrazů a přlčin smrti ve zhěnt 9. decenálnl revize)",
kterou bydalo AviceHttm v Praze 1978. Duvodem .Jejího vyddnl byla snaha ddt do rukou
lékařtl i nelékařt1, pouzlM}lcich při své práci klasifikaci nemoci, spolehlivou pomůcku
usnadnujlcl správné a rychlé zdrazenl jednotlivých chorob:
Naši 'snahou bylo podchytil v abecedttim uspořdddnl nejčastěji použfvané české
i latinské názvy nemoci a uratů , a to bez tbytečných duplicit, aby rozsah publikace
příliš nevzrostl. Uvedeny jsou i názvy dnes už méně běžné, pokud lze počlt<it s tím, že
někteří staršl lékaři jich ještě použlvaji. V indexu jsou uvedeny i chorobné přftnaky
a etiologicky neobjdsněhé stdvy vzhledem k tomu, že mnohé chorobnJ stavy je nutno
dokumentovat dřlve, než je. možtto stanovit diagnózu. V poměrně velkém 'tozsahu jsou
uvedeny také nepřlznivé úCinky lěkt1, a to zptlsobené jak jejich předávkovdnlm nebo
nesprávnou ldtkou podanou hebo vtatou omylem (he"slo „Otrava"), tak přecitlivělosti
nebo reakcf na spravtiou ldtku správtiě podanou.
Kone~ně jsou v il1dexu uvedeny faktory ptlsoblci nd zdrabotnl stav a kontakt se zdravotnickými službami ( klasiflkáce V), ne však vnf!jšl přlčiný porcměnta otrav (klasifikace
E), které je jako dosud nutno hledat v tabeldrnlm seznamu.
Index ~všem nenl a ani nemůže být zcela vyčetpdvajlcl. To je dáno-jednak pracovnl
ndročnostf takového vyčerpdvajítlho indexu, jednak ometenými možnostmi, pokud jde
o tisk. Zatímco abecédnt index původního aitglického vyddnl Mezindrbdni kldsifikace
nemocí (9. revize) obsahuje asi 80000 hesel, bylo nutno v českém vydáni se omezit
přibližně na čtvrtinu tohoto rozsrthu.
Při sestavováni indexu jsme vyšit .z tabelárního seznamu v publikací ,,Mezindrodhi
klasifikace nemoci" (Viz dřlbe), z něhož jsme do abecednlho indexu pojali prakticky
všechny názvy polbžek i podpoložek d inklitznl i exkluzní terminy (tj. názvy nemocl
resp. tíra:zil, ktere jsou tam uvedeny jako patřlcl, popř. nepatřicl do určité položky nebo
podpoložky) .
Index jsme dále doplnili hesly z abecedtilch indext1 dřlvějštch revlzl, pokud nebyla
kryta již předchozl etapou, a pokud jejich zařazeni podle 9. revtze bylo jednoznačné.
Dale jsme prohlédli asi ID 000 sčltaclch lístků namdtkově vybraných z materiálu řady
nemocnic všech typt1 ze všech krajťl ČfiR a doplnili hesld, kte.tá se v nich vyskýtott{Jla
ne zcela ojedinělé.
'
.
Všecky udaje byly pak z/wntrólovdny srovHáhfhí s abecedním indexem anglického
zněnl ptlvodnlho mezinárodního vydáni ( Internatloiutl .Classiflcation of Diseases _:_
1975 Revision - Volume 2 Alphabetic:al Index - World Health Organtzatton GeHeva
1918) .
Inde~ byl ·ljále doplněn, popř. oe.rdtien .podle připomínek odborníka jerf,notlivých
lékařských oborll, kterým za jejich velmi cenné rady Upřimně děkujeme, právě tak
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jako všem členům komise pro zdravotnickou statistiku Vědecké rady ministerstvazdravotnictví ČSR, která přípravu indexu stále sledovala a přispívala k ní cennými
podněty.
.
Každý používatel abecedního indexu by si měl být ovšem vědom toho, že tento index
není ničím více než praktickou pomůckou pro snadnější a rychlejší zařazení, kdežto
směrodatný pro správné zařazení je vždy tabelární seznam („Mezinárodní klasifikace nemocí"). Ve všech případech, kdy hledaný terním nelze v abecedním
indexu najít nebo kdy způsob jeho uvedení připouští dvojí různé zařazení nebo budí
jakékoli pochybnosti, je tedy nutno uchýlit se k 'tabelárnímu seznamu a řídit se zařazením
uvedeným tam.
..
Dále doporučujeme před použitím abecedního indexu přečíst si pečlivě následující
vysvětlivky a upozornění :
1. Čísla uvedená při jednotlivých heslech indexu jsou číselné znaky (kódy) podle
podrobného seznamu Mezinárodní statistické klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti
ve znění 9. decenální revize platné od 1. 1. 1979. Třímístná čísla, vytištěná obyčejně,
jsou znaky položek, čtvrtá číslice oddělená tečkou a vytištěná kurzivou značí podpoložku
(pokud třímístná položka je ještě dále členěna).
2. Podle možnosti jsme se snažili vyhnout se odvolávkám (, :viz"). Někdy však bylo
nutné se k nim uchylovat, aby 1ozsah indexu zbytečně nevzrůstal opakováním týchž
údajů na různých místech. V takových případech jsme používali těchto typů odvolávek:
a) „X viz Y": všechny údaje vztahující se k termínu X jsou uvedeny pod heslem Y,
např. „Abruptio - viz Zlomenina".
b) „X - dále viz Y": pod X je uveden jen třímístný kód, čtyřmístné kódy jsou pod Y,
např; „Ablatio retinae 361. - dále viz Odchlípení sítnice". Pod tímto heslem se pak
najde:.
"
„Odchlípení sítnice bez trhliny 361.2
s trhlinou 361. O
serózní 3~ 1. 2
trakční 361. 8
NS 361.9"
c) „X - viz též Y": např. „Abnormalita - viz též Anomálie, Vada vrozená":
Stavy označované někdy jako „abnormalita" se najdou zčásti pod tímto heslem, zčásti
(pokud je to běžnějšl) pod heslem „Anomálie" nebo „ Vada vrozená".
d) Žádná z těchto odvolávek nemusí ·znamenat, že jde o jeden pojem (X = Y),
např. „Absces perinefritický - viz Infekce -ledvin" neznamená, že perinefritický absces
'
.
\
je totéž co infekce ledvin, nýbrž toliko, že X a Yse v klasifikaci stejně zařazují.
e) Je-li u některého termínú uveden jen třímístný kód s vyznačením, že jde o položku
členěnou na 4. místě (např. „Abnormalita koagulace 286. - "),znamená to,-že případně
požadované členění na 4, místě je nuino vyhledat v tabelárním seznamu. Chybí-li bližší
údaje o typu abnormality, bude nutno udat kód 286.9 - Jiné a NS poruchy koagulace.
3. Je-li některé slovo v názvu nemoci uvedeno v závorkách, značí to, že sem patří onen
název, a(je v něm toto slovo obsaženo, nebo ne, např._: „Absces dutiny (nosní) (ved-
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lejší) ... " zahrnuje Absces dutiny nosní, Absces dutiny vedlejší i Absces dutiny (bez
bližšího určení) ; podobně „Absces amébový plic (a jater) " zahrnuje Amébový absces.
plic i Amébový absces plic a jater; „Absces (pouzdra) nadledviny" zahrnuje Absces
nadledviny i Absces pouzdra nadledviny.

4. a) Použití kódů 175, 185-187, 222, 233.4-233.6, 236..1.-236.6, 257, 600-608
je možné jen u osob pohlaví mužského.
b) Použití kódů 174, 179-184, 218-221, 233.1-233.3, 236.0-236.3, 256, 614676 je možné jen u osob pohlaví ženského; z toho 630-676 jen u frn těhotných,
rodiček a šestinedělek.
c) Kódů 760- 779 lze použít jen pro označení onemocnění nebo stavů, které měly
svůj původ v perinatálním období, i když k úmrtí nebo nemoci došlo později, prakticky
tedy jen pro označení zdravotního stavu dítěte (plodu, novorozence).
· 5. Zkratka NS znamená stejně jako v tabelárním seznamu neurčenou lokalizaci nebo
specifikaci ( „nesp~cifikovaný ", „blíže neurčený", „bez bližších údajů").
6. Infekční onemocnění označené jménem organismu, který je vyvolal, hledejte přímo
pod tímto jménem, např. onemocnění způsobené nebo infekci zaviněnou organismem
rodu Acanthocheilonema (perstans, streptocerca) pod „Acanthocheilonem'-a·, -iasis
125.- ".
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A
Abetalipoproteinémie 272.5
Ablatio chorioideae 363.7
- placentae 641.2
retinae 361. - - dále viz Odchlípení sítni~e
- unguis digiti manus 883. - - dále viz Rána otevřená prstu ruky
- - - pedis 893. - - dále viz Rána otevřená prstu nohy
Ablefar-ie, -on 743.6
Abnormalita, - viz též Anomálie, Vada vrozená
- čípku děložního, určená, ale nezařazená jinde:
jako indikace pro péči za těhotenství nebo porodu 654.6
překážející při porodu 660.2
- dělohy mimo čípek:
jako indikace pro pé~i za těhotenství nebo porodu 654.0
překážející při porodu 660.2
dentofaciální 524. - - dále viz Dentofaciální anomálie
globulinu vázajícího hormon štítné žlázy --'-- TBG 246.8
- - . kortizol - CBG 255.8
hráze jako indikace pro péči za těhotenství nebo porodu 654.8
chemického složení krve, nezařazenájinde 790.6
chromozómů u plodu jako indikace pro péči za těhotenství 655.J
koagulace 286. '
krvinek bílých 288. - - NS488.9
- červených NS 790.0
lůžka 656.7
- s krvqceníin 641.8 .
močení, nezařazená jinde 788.6 '
- pánevních orgánů nebo měkkých tkání:
· jako indikace pro péči za těhotenství nebo šestinedělí 654. - jako překážka během porodu 660.2
NS654.9
pánve (kostěné), přesněji neurčená:
překážející při porodu 660. J
působící nepoměr 653.0
- plodu (známá) (suspektní):
jako indikace pro péči za těhotenství 655. - , určená, ale nezařaz~ná jinde 655.8
- - - - NS655.9
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Abnormalita působící nepoměr 653.7
- a překážející při porodu 660.1
pochvy: jako indikace pro péči za těhotenství nebo porodu 654.7
. překážející při porodu 660.2
sekrece gastrinu 251.5
- glukagonu 251.4
transportního proteinu 273.8
trombocytů 287. tvaru nebo polohy těhotné dělohy nebo sousedících tkání,
určená, ale nezařazená jinde 654.4
vlasů nezařazend jinde 704.2
vulvy: jako indikace pro p?či za těhotenství nebo porodu,654.8
překá~ející při porodu 660.2
Abortio - viz Potrat
·
Abortus - viz Potrat ·
- imminens 640.0
- spontaneus 634. - - dále viz Potrat samovolný
Abraze zubů fnimookluzní 521.2
- - okluzní 521.1
Abruptio - viz Zlomenina
- placentae 641.2
·
Absces abdominopelvický 567.2
amébový: jater nebo NS 006.3
mozku (a plic nebo jater) 00'6.5
plic (a jater) 006.4
apendikální 540 ~ - - dále viz A. červu
areoly nebo bradavky (nepuerperální) 611.0
:- - - puerperální 675.0
Brodieho 730.1
brzlíku 254.1
bursy 727.8
cest slzných 375.3
čelisti 526.4
červu bez perforace, peritonitidy nebo ruptury 540.9
- s perforací, peritonitidou nebo rupturou 540.Í
dásňovy 523.3
děložní (stěny) 615. - - dále viz Zánětlivé onemocnění dělohy
dentoalveolární 522.5
- s dutinou 522. 7
dřeňový (zubní) 522.0
dutiny (nosní) (vedlejší) akutní 461.- - dále viz Zánět ...
chronický nebo NS 473. - - dále viz Zánět ...
- břišní 567 .2
- ústní 528.3
dvorce bradavkového - viz A. areoly nebo bradavky
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epidurální nebo extradurální: mozku 324.0
· míchy 324.1
NS 324.9
. - faryngeální 478.2
- fascie 728.8
- fekální 569.5
hltanú 478.2
hrdla (děložního) 616.0
hrtanu 478.7
hrudníku bez píštěle nebo NS 510.9
~ s píštělí 510.0
hypofýzy 253.8
chámovodu 608.4
intrakraniální 324.0
intraspinální 324.J
ischioréktální 566
- jater amébový 006.3
- - jiný 572.0
- jazyka 529 .O
- jícnu 530.J
kanálků semenných 608.4
. ,. . konečníku 566
- kosti - kterékoli mimo vedlejší dutiny, kost skalní a
- . krajiny řitní nebo konečníkové 566
kůže nebo podkožního vaziva - viz Flegmóna
ledviny - viz Infekce· ledvin
- s kamenem 592.0
- NS590.2
lůžka zubního 522.5
- - s dutinou 522. 7
(v okolí) mandle 475
(stěny) měchýře močového 595.8
_
- - komplikující těhotenství nebo porod 646.6
mezenterický 567.2
mezihrudí 513 .1
míchy 324.1
- tuberkulózní0l3.8+, 324.J*
'mozku nebo mo~ečku 324.0
· - tuberkulózní013.8+, 324.0*
(pouzdra) nadledviny255.8
nadvarlete 604.0
nitrolební 324.0
- , pozdní následky 326
nitrooční 360.0
nitropáteřní 324.J

výběžek

bradavkový' 730.0
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Absces nosohltanu 478.2
nosu nebo nosní přepážky 478.J
obalu varlete 608.4
očnice

316.0

oka 360.0
okostice, aku.tni nebo subakutni 130.0
- , chronický nebo stqrý 730.J
- s osteomyelitidou 130.2
-

-

NS130.3

okruži 561.2
pánve ženské akutní 614.3
- ~ chronický nebo NS 614.4
paradentálnl 523.3
parqmf!tria akutní 6l4.3
_: chronický nebo NS,614.4
paranefritický ~90.2
pararektálni 566 ·
parauretrá/ní 591 .O
paravaginál11í 6}6.J
paradontá/nf 523.3
patra (měkkého) 528.3
- tvrdého 526.4
perianální 566 ·'
periapikální bez dutiny 522.5
- s dutinou 522. 7
pericekální 54Q.1
perimetria akutní 614.3
- chronický nebo NS 614.4
pertnefrftický - viz Infekce ledvin

-

- NS 590.2

-

perio<i.om41ní 523.3
peri-proktá/ni nebo -rektální 566
peritaneá/ní 567 .2
/
peritonzilární 475
periuretrální - viz Uret(h)riús

-.:. - NS591.0

.

- plic (mtliárnfJ 513.o
- po injekci, iefúzi, transfú~i nebo
. - pobřt~nicf! 561.2

očkováni 999.3

, ~ podbrántčnf,podjaterní 561.2
- pohrudnice bez píštěle nebo NS 510.9

- - spíštělíSlO.Q
- (stěny) pochw616.J
- pochvy šlachové 727 .8
- pooperační 998.5
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·- po1J.zqra 727 .8
- povázky 728.8
- prostor?-! Douglasqva akutní 614.3
,_ · - - chronický neba NS 614.4
- provazce ~emenného 608.4
- prsu ( nepuerperální) 6ll .O
- - puerperálni 67S.J
- průdušni(:e 478.9
- předstěry 5~7 .2
- puerperální - viz flegmóna puerperální
- pulp-áb#, -y zubizi 522.0
- p.upku u novorazence 711.4
- pyje 607.2
' - pysku stydkého 616.4
rektoveztkální 595.8
retroceká/ní 567.2
retrofaryngeální 478.2
retroperjtoneá/ní 567.2
rohovkový 310.5
rtu 528.5
řitní566

sklivce 360.0
skrofulózní 017.2
sleziny 289.5
. slinivky bfišní 577 .O
spánkový 324.0
spojivky 372.0
střevní 569.5
studený 015. - - dále viz Tuberkulóza kloubu
subareo/ární - viz A. prsu
subdiafragmatický 567 .2
subdurální NS 324.9
subfréntcký 567.2
subhepatický 567 .2
submarzdibulární nebo submaxi/ární (krajiny) 682.0
svalový 728.8
-~ šl(lchy 727 .8
šourku ·608.4
~ tě/esa houbovitého 607 .2
temporosfenat4ální 324;0
trafníku ~69 .5
trubice Fa/lopovy - vi~ Zán~t vaječníků
(kolem) trubice mafavé 597.0
tuberkulózní .~ viz Tuberkufóz4
tuboovariálnf - l!ÍZ Zánět .vNečníků
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Absces uretrální, -y, - viz Uret(h)ritis
- NS 597.0
(spodiny) úst 528.3
ústrojí pohlavního ženského, komplikující těhotenství, porod nebo Šestinedělí
viz Infekce ...
~zliny mízní mimo mezenterickou 683
- - 'mezentérické 289.2
váčku Douglasova 614. - - dále viz A. prostoru]).
- kloubního 727 .8
váčků semenných 608.0
vaječníku - viz Zánět vaječníků
varlete 604.0
vazů hlasových 478.5
vazu širokého akutní 614.3
- - chronický nebo NS 614.4
vejcovodu - viz Zánět vaječníků
víčka očního 373.J
vulvy nezařazený jinde 616>1
výběžku bradavkového 383.0
vývodu slinného 527.3
zubní 522.5
- s dutinou 522. 7
zvukovodu zepního 380.1
žaludku 535.0
žlázy Bartholinovy 616.3
Cowperovy nebo Littréovy nebo žlázek uretrálních - viz Uret(h)ritis
- - - - - - NS 597 .8
mléčné - viz A. prsu
:___

předstojné

601.2

slinné 527.3 ·
slzné 375.0
submandibulární nebo submaxilární 527.3
štítné 245.0
žlučníku, bez kamene 575.0
- s kamenem 574. - - dále viz Chole( docho) litiáza
Abscessus - viz Absces ·
Absen-ce, -tia, - viz Ageneze, Aplazie, Atrézie
epileptická 345.0
- dentium ( congenita) 520.0
- - acquisita 525.J
Absidia 117.7
Absintismus 304.6
Abstinenční syndrom po odnětí alkoholu 291.8
- - návykové látky mimo alkohol 292.0
- - u novorozence - dítěte závislé matky 779.5
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Ac- viz též AkAcanthocheilonem-a, -iasis 125. Acanthosis ( nigricans) (získaná) 701.2
Acardia 759.8
Acariasis vyvolaná Sarcoptes scabiei - svrab 133.0
- jiná určená 133.8
- NS133 .9
Accretio dentium 523.6
Acephal-ia, -us 740.0
- obrachia, - ogast-er, -ria, - othora-cia; -x 759.8
Acetonémie diabetická ~50.1
- NS790.6
'
Acetonurie-NS 791.6
Acidémie fetální jako indikace k péči za těhotenství nebo porodu 656.3
- NS276.2
"
Acidóza (metabolická) (mléčná) (respiratorní) (NS) 276.2
- diabetická bez komatu 250.1
- fetální nebo nitroděložní u živě narozeného dítěte 768.-'- - dále viz Ohrožení plodu ...
- novorozence, metabolická pozdní 775.7
- renální 588.8
Acidurie argininosukcinová 270.6
Acne conglobata, · cystica, pustu/osa, vulgaris, jiná určená, ale nezařazená jůzde, NS
706.1
decalvans 704.0
indurata, keloidea 706.J
necrotica 706.0
rosacea 695.3
varioliformis 706.0
Acrania.740.0
Acremonium falciforme 117.4
Acrocephal-ia 756.0
- - osyndactylia 755.5
.
.
Acrodermatitis atrophicans ( chronica) ( Pick-Herxheimer) 701.8
- continua ( Hallopeau) 696.1
- NS686.8 .
Acropachyd~rma 7 57.3
r Acrosclero-derma, -dermatosis, -sis 710.1
Acrospiroma eccrinum - viz Novotvar nezhoubný kůže
ACTH syndrom ektopický 255.0
Actinobacillus mallei 024 ·
Actino-madura, -myces, - mycosis 039. - . - dále viz Aktinomykotická infekce
Adairův-Dightonův syndrom 756.5
Adamantinoma - viz Novotvar zhoubný kosti
Adamsův-Stokesův(-Morgagniho) syndrqm nebo nemoc 426.9
Adaptace pomůcky protetické V52. - - dále viz Pomůcka protetická
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Adaptace pomůcky jiné V53. - - dále viz podle druhu pomůcky
Adaptační reakce 309. - - NS309.9
Addieova zornice 379.4
Addisonova nemoc bronzová nebo NS, Addisonská krize nebo melanóza 255.4
- - , tuberkulázní 017.6+, 25S.4*
Adenitis mezenteriální, zpásobená Pasteurellou 027.2
- jiná 289.2
mízní uzlíny mimo mezenteriální, akutní 683
- - -:-- -,chronická289.l
- - - - NS289.3
Skeneovy žlázy - viz Uret(h)ritis
:.__ - NS 597.8
tuberculosa O17.2
Adenocarcinoma in situ - viz Carcinoma in ·situ
intraductale (papilární) (neinfiltrativní) určené lokalizace
viz Carcinoma
in sítu
- lokalizace NS 233.0
NS - viz Novotvar zhoubný
Adenofibroma endometrioidní na hranici malignity 236.2
- - zhoubné 183.0
- NS - viz Novotvar nezhoubný
Adenoidní vegetace 474.2
Adenolym-:fom, -phoma určené lokalizace - viz Novotvar nezhoubný
- lokalizace NS 210.2 ,
Adenom(a) adreňale, glandulae suprarenalis, nadledviny 227.0
endokrinní: jedné určené lokalizace - viz Novotvar neurčené povahy
dvou nebo více určených míst nebo lokalizace NS 237.4
endometrioidní na hranici malignity - viz Novotvar neurčené povahy
Adenokarcinom z buněk Hurthleových 193
Adenom z buněk Hurthleových 226
žlázy mazové 216. - - dále viz Novotvar nezhoubný kůže
- předstojné 600
- štítné 226
·NS - viz Novotvar nezhoubný
Adenoma bronchiale NS 235.7
- prostatae ( benignum) 600
sebaceum (Pringlel (senile) 216.- - dále viz Novotvar nezhoubný kůže
- villosum malignum - viz Novotvar zhoubný
- - NS - viz Novotvar neurčené povahy
Adenomatóza plicní 235.7
Adenomy endokrinní mnohočetné, je-li určena jen jedna lokalizace - viz Novotvar
neurčené povahy
.
- - - ,je-li určeno více lokalizací, nebo NS237.4
Adenomyom žlázy předstojné (nezhoubný) 600

„
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- jiný - viz Novotvar nezhoubný
Adenomy-osis, -óza 617.0
Adenopatie syfilitická (sekundární) 091.4
tuberkulózní, primární progresivní 010.8
- - tracheobronchiální O12. J
- - jiná 017.2
Adenovirus při onemocnění zařazeném jinde nebo lokdlizace NS 079.0
Adhaesionés - viz Adhéze, Srůsty
Adhéze - viz též Srůsty
- děložní 621.5
- hrdla děložního 622.3
- jazyka vrozená 750.1
- měchýře (svěrače) 596.8
- mezenteriální 568.0
_;. . pobřišnice 568.0
- - s neprůchodností střeva 560.8
- - vrozená 751.4
- pohrudnice, pleurální, pleuroperikardiální 511.0
tuberkulózní meningeální 013.0+, 320.4*
- - · pánevní016.9
- - pohrudniční;pleurálnf 012.0
Adhezivní nemoc středního ucha 385.J
Adipozita lokalizovaná 278.J
Adnexitis - viz Zánět vaječníků
Adrenalitis meningococcica haemorrhagica 036.3+, .255 .5*
Adrenální syndrom meningokokový 036.3+, 255.5*
Adrenogenitální porucha nebo syndrom 255.2
Aerobacter aerogenes př# onemocnění zařazeném jinde nebo lokalizace NS .041.8
- - , střevní infekce 008.2
Aerofagie 306.4
Aerogenes capsulatus 040.0
Aerosinusitis 993.J
Aer(o)otitis (media) 993.0
Aesthesioneuro-blastoma, -cytoma; epithelioma 160.0
Afakie vrozená 743.3
.
- získaná 379.3
Afazie vývojová 315.3
- jiná nebo NS 784.3
Afibrinogenémie po těhotenství s abortivním výsledkem (pol. 630-638) 639.1 viz poznámku u položky 639 v tabelárním seznamu I
- poporodní 666.3
vrozená 286.3
- získaná 286.6
- NS286.9
Afonie ( organi~ká) (NS) 784.4
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Afonie hysterická 300.J
- psychogenní 306.J
Afty (Bednářovy) (recidivující) (ústní) 528.2
Afunkce ledviny NS 593.9
Agálakcie 676.4
Agamaglohulinémie poporodní 666.3
- švýcarského typu, s lymfopénií 279.2
- jiná nebo NS 279.0
Aganglionosis 751.3
Ageneze aorty 747.2
boltce 744.0
- bradavky 757. 6
- bránice 756.6
·brv 7~3.6
bu/bu očního 743.0 l
červu 751.2
čéšky755.6
čípku

- uvuly 750.2
743.3
dělohy 752.3
duhovky 743.4 .
hrdla děložního 752.4
hrtanu 748.3
hymenu 752.4
chámovodu 752.8
chromozómů pohlavních 758.8
- jater 751.6
. .:. . · Ja.zyka 750.J
- jícnu 750 .3
končetiny do/ni (úplná) (částečná) 755.3
- horní (úplná) (částečná) 755.2
- NS (úplná) (částečná) 755.4
konečníku 751.2
kosti hrudní 756.3
křížové 756.J
lebeční 756.0
s anencefalem 740.0
s encefalokelou 742.0
s "hydrocefalem 742.3
- a rozštěpem páteře 741.0
s mikrocefalem 742.l
kostrče 756.1
lalůčku (ušního) 744.2
ledviny 753.0
měchýře m~čového 753.8
čočky
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močovodu
mozečku

-

753.4
742.2

mozku částečná 742.2
- úplná 740.0
nadledviny 759.J
nadvarlete 752.8
nervu 742.8
nosu 748.1
obratle 756.J
oka 743.0
orgánu dýchacího NS 748.9
- nezařazeného jinde 759.8
osrdečníku 746.8
páteře 756.J
plic, plíce nebo laloku 748.5
plicnice·747.3
pochvy 752.4
poštěváčku 752.4
provazce semenného 752 .8
průdušky nebo průdušnice. 748.3
pyje 752.8
pysků stydkých 752.4
řas očních 743.6
řiti751.2

sleziny 759.0
slinivky břišní 751. 7
slzného bodu nebo ústrojí 743.6
střeva (tenkého) 751.1
- tlustého 751.2
svalu 756.8
- očního 743.6
šlachy 756.8
šourku 752.8
tepny (periferní) 747.6
- , - mozkové 747.8
- plicní 747.3
- pupečníkové 747.5
- věnčité 746.8.
- , nezařazená jinde 747.6
trubice Eustachovy744.2
- Fallopovy 752.1
- močové 753.8
ucha 744.0
ústrojí trávicího (částečná) (úplná) (NS) 751.8
váčků semenných 752.8
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Ageneze vaječníku 752.0
varlete 752.8
vazu širokého 752.J
vejcovodu 752.J
víčka (očního) 143.6
vrátnice_741.4
vulvy 752.4
zvukovodu (zevního) 144.0
žebra 756.3
žíly (periferní) 741.6
- duté 747.4
-- rnozkové 747.8
- plicní 747.4
-, nezařazenájinde 747.6
žlázy předstojné 152.8
s vnitřní sekreci mimo štítnou 759.2
- slinn~ 150.2
- štftné 243
žlučníku nebo žlučovodu 751.6
Agitovanost katatonickd 295.2
- NS301.9
, Aglosie 750.J
Aglutininy chladové, chronické onemocnění 283.0
Agnozie 784.6
Agorafobie 300.2
Agrafie (absolutní) (NS) 784.6
- vývojová 315.3
Agramllocytóza 288.0
Agresivita, Agresivní osobnost nebo reakce 301.3
Agyrie 742.2
Ach.aJasia cardiae aut oesophagi 530.0
Achlorhydrie 536.0
·Achondropl~zie 7 56.4
Achromatopsie 368.5
Achromia unguium 103.8
Acpylia gastrica 536.8
- - - psychogenes 306.4
Aiuh1rrp 136 .O
Ajelloinyces dermatitidis l 16.0
Ak- - viz též AcAkalkulie NS 784.6
Akariáza 133. ~ - dále viz Acari(Js,is
Akatal-ázie, -azémie 277.8
Akce dělohy nekoordinov(lná 66l.4
Akne - viz Acne
·
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AJuece na zubech 523.6
Ahocyanóza 443.8
Akromegalie 253.0
Akroparestézie 443.8
Aktinomycet~lie 039. -

Aktinomykotická infekce bfiš.ní 039.2
- cervikofaciální 039.3
- kažrii 039.0
,
- plicní039.J
- určené lokalizace, ale nezařazená jinde 039.8
- .lokalizace NS 039.9 .
Aktivita po/yglandu/4rni při mnohočetné. endokrinní admomqtáze 258.0 Pozn.: Nepoužívá se Jako primární kód pro mnohočetnou endokrinní adenamatá7u!
Alastrim 050.l
Albernova-Schiinbergova ne.moc 756.5
Albil:1jsmus 270.2
- ační270.2+, 743.8*
Albrightův- ( Mc Cuneův-)Sternbergův syndrom 756.5
Albumitmrie komp/ikujicí těhotenství, porod nebo šestinedělí:
(bez hypertenze) 646.2
s hypertenzí 642. - - dále viz Toxémie
NS791.0
Alderův syndrom nebo vadµ 288.2
Alergická reakce - viz Alergie
Alergické onemocnění v rodinné anamnéze VJ9.6
Alergie gastrointestinální 558
na potravu - viz poc/.le typµ reqkce
- správnou medicin4lní látku správně podanou 99~.2
NS995.3
vyvolaná chemickou látkou 995.2
- - pylem 477.0
- - zviřeci srsti nebo prachem 477.8
v osobní rmamnéze, jin4 než na léčebné a profylaktické prostředky vho
- na: penicilín Vl4.0 .
jin4 cmftbiotika V14.J
s141fonamidy VJ4.2
jiné prostředky proti infťkcím Vl4.3
anestetika Vl4.4
•
narkotik4 VM.5
analgetika Vl4.6
sérum nebo očkovací látku Vl4.7
Mčebný nebo profylaktický prostředek, urfený, .ale ~arnastatně nezařazenJ'
Vl4.8

- - - NSVJ4.9
Alexie (sekundární po organickém po$kazeni) (NS) 784.6
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.Alexie 'vývojová 315.0
, Alfalipoproteinémie 272.4
Algornenorea 625.3
Algoneurodystrofie 733.7
Alimentární infekce - viz též Otrava potravinami
bakteriální mimo salmonelózu:
Clostridium botulinum, botulismus 005.1
- perfringens, welchii 005.2
- jiné 005.3
Staphylococcus 005.0
Vibrio parahaemolyticus 005.4
organismus určený, ale nezařazený jinde 005.8
- , organismus NS 005.9
Alkaloidy opia a jejich deriváty, závislost 304.0
- - - - , zneužití bez závislosti 305.5 ·
Alkalóza 276.3
Alkaptonurie 270.2
Alkohol, nadměrné pití NS 305.0
- v krvi, příliš vysoká hladina NS 790.3
~ zneužití bez závislosti 305.0
Alkoholické poškození jater NS 571.3
Alkoholický exces epizodický 305.0
Alkoholismus chronický bez psychózy 303
- - s psychózou 291.- - N S291.9
Allescheri-a boydii, -osis 117.6
Alopecie (získaná) 704.0
- specifická, syfilitická (sekundární) 091.8
- vrozená 757.4
Alpersova nemoc 330.8
Alportův syndrom nebo nemoc 759.8
Alpská nemoc 993.2
Alternaria 118
Almninóza (plic) 503
1
Alveolitis alergická, exogenní, extrinsická i s chronickou obstrukcí dýchacích cest
49S- - - NS495.9
- čelisti 526.5
- fibrozující (idiopatická) 516.3
- revmatoidní 714.8+, 517.0*
„ventilační" 495.7
způsobená organismem Aspergillus clavatus 495.4
- - Cryptostroma corticale 495.6
Alymfoplazie thymická 279.2
Alzheimerova nemoc 331.0
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Amastie vr,ozená 757.6
- (získaná) 611.8 ·
Amaurosis - viz Amauróza, Slepota
Amaurotická rodinná idiocie 330.J
Amauróza - viz též Slepota
J
1
.
.
- hysterickf: 300.J
- poúfazová 950. - - dále viz Poranění zrakového nervu nebo drah
.
- NS950.9 .
- slovní (vývojová) 315.0
- NS369.6
Amblyopie 368.0
Amébiáza akutní bez abscesu 006.0
chron_ická (střevní) bez abscesu 006.J
kožní se vředem 006.6
s abscesem 006. - - dále viz Absces amébový
způsobená jinými organismy než Entamoeba histolytica 007 .8
NS006.9
Améby volně žijící, specifická infekce 136.2
Amelie končetiny dolní 755.3
- - horní 755.2
- - NS755.4
Ameloblastoma malignum čelistí dolní nebo NS 170.J
- - horní 170.0
- NS čt;}isti dolní nebo NS 213.1
- - - horní 213.0
Am~logenesis imperfecta 520.5
Amence - viz Stav zmatenosti
Amenorea 626.0
Amentia - viz Stav zmatenosti
Amfetamin nebo jiná látka tohoto typu, závislost 304.4
- - - - - - , zneužití bez závislosti 305.7
Aminoacidurie 270.9
Amnézie (retrogr'adní) (NS) 780.9
·- hysterická nebo psychogenní 300.J
Amnionitis komplikující těhotenství 658.4
Amoebiasis 006. - - dále viz Amébiáza
Amoeboma 006.8
Amoráiní osobnost 301.7
Amotio retinae 361. - - dále viz Odchlípení sítnice
Amputace traumatická chodidla (úplná) (částečná) :
jednostranná, bez komplikace 896.0'·
~
- , komplikovaná 896.J
oboustranná, bez komplikace 896.2
- , komplikovaná 8963
jedné nohy a druhé dolní končetiny nad kotníkem, bez komplikace 897.6

I.
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Amputace jedné nohy a druhé dolní končetiny nad kotníkem, komplikovaná 897.7
- končetin(y) dolní( ch) nad kotníkěm (úplná) (částečná):
jednostranná, pod kolenem, bez komplikace 891.0
- - -, komplikovaná 897.l
- , v koleně . nebo nad ním, bez komplikace 897.2
- , - - - - , komplikovaná 897.3
- , v úrovni NS, bez komplikace 897.4
- , - - , komplikovaná 897 .5
oboustranná, ve kterékoliv .úrovni, bez komplikace 897.6
- - - - , komplikovaná 897.7
orgánů pohlavních (vnějších) 878 . - - , části nezařazené jinde nebo NS, bez komplikace 878.8
- - - - - - -, komplikovaná 878.9 .
·
- palce ruky (jednostranhá) (oboustranná) ( úpl~á) (částečná) (s další-m, -mi)
prst-em, -y:
bez komplikace 885.0
ko111[Jlikovaná 885.J
- paže neb<i ruky (úplná) (částečná):
jednostr(lnná, pod loktem, bez komplikace 887.0
- - -, komplikovaná 887.J
- , v lokti nebo nad ním, bez komplikace 887.2
- - - ~ .;,__,komplikovaná 887.3
- , v úrovn1 NS, bez komplikace 887.4
~ - -, komplikovaná 887.5
oboustranná, ve kterékoliv úrovni, bez komplikace 887.6
- - - '--, komplikovaná887.7
- prstu, -ů noh-y, -ou (úplná) (částečná):
bez komplikace 895.0
komplikovaná 895.l
ruk-y, -ol{ mimo palec:
bez komplikace 886.0
k~mplikovaná 886.J
- pyje, bez kompllkace 878.0
- , komplikovaná 878.J
-:- šourku (a varlqt)' bez komplikace 878.2
- - •.komp/ikova~á 878.3 .
Amyelencephal-ia, -us 740.0
Amyelia 742.5
Amygdalolit 474.8.
Amyláza, abnprmální hladina séru NS 790.5
Amylqid~ -ní nemo~, ·Óza 277.3
- plic 277.3+, 517.8* ·
- srdce 277.3+, 425.7*
Amylopektinóza 271.0
Amyoplasia congenita 756.8

v
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Amyotonia congenita 358,8
- NS728.2
Amyotrofická laterální skleróza 335.2
Amyotrofie diabetická 250.5+, 358.1*
- neuralgická 353.5
Amyotrophia congenita 156.8
Anacidita žaludeční 536.0
Anaemia - viz též Anémie
- perniciosa 281.0
Anafylaxe, Anafylaktická reakce, Anafylaktický šok:
vyvolaný sérem 999.4
- účinkem správné medicinální látky správně podané nebo NS 995.0
Analbuminémie 273.8
Analfalipoproteinémie 272.5
Analgetika, komplikace po jejich podání při porodu 668. dále. voz Komplikace
po podání .. .
Anankastická osobnost 301.4
Anasarca cordis 428.0
Anaspadias 752.6 .
Anastomóza střevní, stav V45.3
Anc- viz AnkAndersonova nemoc 272. 7
Androblastoma benignum nebo tubu/are určené lokalizace - viz Novotvar nezhoubn_-ý
:.__ · lokalizace NS u muže 222.0
- - - u ženy 220
malignum určené lokalizace - viz Novotvar zhoubný
- lokalizace NS u muže 186.9
.- - - u ženy 183.0
NS u muže 236.4
- u ženy 236.2
Androgen testikulární, vadná biosyntéza 251.2
Andská nemoc 993.2
Anémie - viz též Anaemia
Addisonova 281.0
achrestická 281.8
aplastická idiopatická 284.9- . konstituční nebo vrozená 284.0
- , způsobená injekcí, léky nebo zářením nebo toxická 284.8
-, určená, ale nezařazenájinde 284.8
asiderotická 280
Biermerova 281.0
Cooleyova 282.4
dyserytropoietická nebo dyshemopoietická (vrozená) 285.8
erytroblastická rodinná 282.4
- u plodu nebo novorozence 773.2
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Anémie erytroblastická u plodu nebo novorozence pozdní
773.5
esenciální NS 285.9
Fanconiho 284.0
hemolytická a~toimunní 283'.0
dědičná 282. - NS282.9
idiopatická (chronická) 283.9
mikrqangiopatická 28 3. J
mechanická, neautoimunní, toxická 283.J
nesférocytit;ká (dědičná), typu I 282.2
- , typu II 282.3
- , vrozená nebo dědičná, nezařazená jinde 282.3
sekundární, symptomatická 283.J
- - autoimUnní 283.0
typ chladový nebo tepelný 283.0
u plodu nebo novorozence 773.2
- - -,pozdní (způsobená izoimunizací) 773.5
vrozen& ( sférocytická) NS 282.0
vyvolaná lékem 283.J
způsobená karencí enzymů, nezařazenou jinde 282.3
- - - , vyvolanou lékem 282.2
získaná 283. - aufoimunníNS 283.0
- NS283.9
hypochromní (mikrocytární) 280
- s ukládáním železa do tkání 285.0
hypoplastická rodinná nebo vrozená 284.0
- (idiopatická) NS 284.9
hyposiderotická 280
Jakschova(-Luzetova) 285.8
karenční 280, 281. - - dále viz A. z karence ...
- NS281.9
kurdějová 281.8
Ledererova (hemolytická) 283.J
leukoerytroblastická 285.8
makrocytární (tropická) 281.2
malarická 084~6
matky komplikující těhotenství 648.2
megaloblastická nutriční, dětská 28"1.2
- NS 281.9
mikrocytární 280
- rodinná 282.4
myelo-patická, -jiizická 285.8
neregenerativní 284.9

(způsobená

izoimunizací)
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normocytární (infekční) 2~5.9
- po ztrátě krve, akutní 285.l
- - - - , (chronická) 280
novorozence způsobená izoimunizací 773. - - dále viz A. plodu ...
nutriční NS281.9
orotacidurická 281.4
osteosklerotická 289.8
- plodu nebo novorozence způsobená izoimunizací:
ABO 773.J
Rh 773.0
pozdní 773.5
nezařazená jinde 773.2
- po fetální ztrátě krve 776.5
- posthemoragická - po ztrátě krve -,.- ·akutní 285.J
(chronická) 280
1
- progresivní NS 285.9
- - zhoubná 281.0
- prostá chronická 281.9
- puerperální 648.2
-. pyridoxinoresponsívní 285.0
refraktérní (primární) 284.9
- sideroblastická 285.0
Riettiho - Greppiho- M icheliho 282.4
s Heinzovými tělísky vrozená 282.7
sekundární - ne posthemoragická - NS 285.9
sidero-achr~stická, -blastická 285.0
sideropenlcká 280
skorbutická 281.8
srpkovitá 282.6
Středozemská (s jinou hemoglobinopatilj 282.4
těžká NS 285.9
trombocytopenická 287.5
v rodinné anamnéze V18.2
veganská 281. J
vrozená (po fetální ztrátě krve) 776.5
- následkem izoimunizace, nezařazená jinde 773.2
z karence aminokyselin 281.4
bílkovin 281.4
enzymů, vyvolané léky 282.2
erytrocytárního glutathionu 282.'2
glukózo-6-fosfátodehydrogenázy 282.2
glutathionreduktázy 282.2
hexokinázy 282.3
kyseliny listové nebo jejích solí 281.2
- proteinů 281.4
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Anémie z karence pyruvatkinázy - PK 282.3
- 'triozofosfátlzomerázy 282.3
- vitamínu B12 (nutriční) 281.J
- železa 280
z ňedvstatku - vit Anémie z karénce
z nezralosti 116.6
z podvýživy NS 2S1.9
.
z poruchy metabolismu glutathionu 282.2
te selektivní maktbsorpce vitaminu B 12 s proteinurií 281.J
zhoubná (vrozena) 281.0
- se . subakutní degeneraci míchy - viz Degenerace míchy kombinovaná subákutnl
r
způsobe.ná izoimunizaci 173~ - - dále viz A . plodu nebo novorozence
NS285.9

Anencefal-ie, -us 740.0
- plodu jako indikace k péči za těhotenství 655 .0
Anestětika, komplikace po je}lth podání pf! porodu 668. dále vit Komplikací!
po podaní. .. "
An~stézie hysMickti nebo funkčnl 300.l
- , komplikace při porodu 668. - ktl~e NS 181.0
- , tiepflzhivý tlčlnek zdřazený jinde - viz p6dle typu nepřlzhivé!w účinku
-

-

NS995.2 .

tóhovky 311.8

- sexiuUnl (psýchogennl) 302. 7
způsobivšl šok 995.4 ;
Arletodetíňá (maculosum) rJadasson) 701.3
Atlet.ttysrlia aoH-y, -t:tě bflšitl bez rottdenl 441.4
- , roztržené 441.3
dtssecans 441.0
hrudnl-bet ro:ttrženl 441.2
- , roztťženJ 441.1
- ,lbktilltdce NS, bet roztrženi 44(6
- - , rottrženť 441.5
- syfilltfcke 0~3.0+, 441 .7*
--- vtvzené 141.2
arteťfovehvtnf (periferltl) (Vrozeně) 141.6
'..- zlskanéi Hettiřdtehé Jilidé 441.0
.
tevy; trtiumatickť, provdtejlcl jiné porcmění, itdpf. zlomeninu nebo otevřenou
rdnu ~ .viz Potcthěttl cév
chlopně - viz Endokafdltis
kotvntirnl vrozené 146.8
- NS4i4.J
mozkové arteriovenóznl (vrozené) 141.8
- , tterotttžené, i s hypetteitzl - mimo téhotenstvf, porod a šestfneděll 437.3
-
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- , vyskytne-li se za těhotenství, porodu nebo šestinedělí nebo je-li určeno jako
puerperální 674.0
( artetioi.Jťnózhí) (vrozené) prasklé! roztržené 430
syfllitickě, rupturd neb.o krtJácenf b94.8+, 430*
vrozené 147.8
mycoticum 42 i .O
- plicnt arteri9venózní 747.3 ·
(arteriae ceritralis) retinae congenitum 743.5
sinu Valsalvova 147.2 ·
·
spojivky 312.7
srdci!, koronární, mutální, ventrikulární 4Í4.1
.
- - - - , je-H určeno jako akutní nebo je-lí udáno trvání 8 týdnů nebo kratší 41O
tepny končetiny dobti 442.3
·
- horní 442.0
kyčelní 442.2

ledvinové 442.1
- plicní 417.1
. .:. . jiné určené (mimo A. korottárnt, mozkové a srdeční) 442.8
- NS442.9

valvulae - Víz Endokarditts
vrozené, určené lokalizace, nezafaz.elíé jinde 747.8
- (periferní) 747.6
Angiitis granillomatosa allergita 446.4
- hypersensitiva 446.2
·
. - NS441.6 ·
Ahgiha agranulocytární 288.0
- akutní 462
- dekubtiálnt 413
- faucium acuta 462
- chrortica 412.l
gang~enótnl nebo hnisavd N S 462
chronická 412.1

lacunaris 462
ludovici, Ludwigova 528.3
maligní NS 462
membranózní difterická 032.0
mezenterickd 557.l
monocytaria 015
- pectoris 413
- pseudomembranacea 1O1
septica 034.0
.srdeční 413
streptokoková 034.0
syfili_tická 091.3
(Plautova-) Vincentova 101
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Angina virová nezařazená jinde 462
vředovitá NS 462
- z námahy 413
- NS462
Angioedém (alergický) 995.l
- dědičný 277.6
Angiofibroma - viz Novotvar nezhoubný
Angiohemofilie 286.4
Angiocholecystitis 575.0
Angiocholitis 576.J
Angioidní pruhy (cévnatky) (sítnice) 363.4
Angiokeratoma - viz Novotvar nezhoubný kůže
Angiolipoma infiltrativum 238.J
- NS214 ,
Angioma (benignum) (NS) 228.0
- serpiginosum 709.1
Angiomatosis 757.3
- encephalo-cutanea, -trigeminalis 759.6
Angiomyolipoma 215. - - dále viz Novotvar nezhoubný tkáně pojivové
Angiomyolippsarcoma 171. - - dále viz Novotvar zhoubný tkáně pojivové
Angiomyoma 215. - dále viz Novotvar nezhoubný tkáně pojivové
Angiopatie periferní diabetická 250.6+, 443.8*
-- - NS 443.9
Angioretinopatie - viz Retinopatie
Angio(myo)sarcoma 171.- - dále viz Novotvar zhoubný tkáně pojivové
Angiosarkom ~leziny 159.l
Angioskleróza --,. viz Ateroskleróza
Angiostrongylus cantonensis 128.8
Angulace kosti stehenní nebo holenní a lýtkové, vrozená 755.6
- zápěstí vrozená 755.5
Angulus infectiosus 686.8
An(h)idrosis 705.0
Aniridia (congenita) 743.4
Anisaki-s - larva, -asis 127 .J
Aniseikonie 367.3
Aniiocytóza NS 790.0
Anizokorie 379.4
- vrozená 743.4
Anizometropie 367.3
Ankyloblefaron 374.4
Ankyloglosie 750 .0
Ankylostom-a, -iasis, -iáza 126. Ankyl-osis, -óza kloubu mimo páteř 718.5
- p óteře NS 724.9
.....:. f'i:d·rn ušních kůstek 385.2
1
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zubů

521.6

Anodoncie 520.0
Anomalía aquaeductus Sylvii ( congenita) 742.3
- - - cum spina bifida 741.0
·
Anomálie - viz též Vada vrozená
- ·' acidobazické rovnováhy 276. cévy mozkové (vrozená) 747.8
čelisti, nezařazená jinde 524.9
dentofaciální 524. \ dále viz Dentofaciální anomálie
dýchání NS 786.0
elektrolytů 276. ejJiglotidy (vrozená) 748.3
granulace, granulocytů genetická 288.2
chrupavky krikoidní; štítné nebo tracheální (vroz,ená) 748.3
leukocytů genetická 288.2
lůžka 656.7
- s krvácením 64 I .8
menstruace 626. - NS626.9
okluze NS 524.4
Peterova (vro;ená) 743.4
- plicnice (vrozená) 747.3
- polohy čelisti mlčí lebeční spodině 524.1
- nebo postavení zubů 524.3
Riegerova (vrozená) 743.4
v rozměrech čelistí, větší 524.0
vzájemné polohy zubních oblouků 524.2
zubů ..:... tvaru nebo velikosti 520.2
- , nezařazená jinde 520.9
žíly duté 747.4
Anonychie (vrozená) 757.5
Anophthalmus ( congenitus) 743.0
Anopia .(post) traumatica 950. - - dále viz Poranění zrakového nervu nebo drah
Anopsie 368.4
'
·
Anorexi-a nervosa 307.1
- -e hysterická 300.J
- z neurčené příčiny nebo NS 783.0
Anosmie hysterická 300.l
- traumatická NS 951.8
- NS781.J
Anoxia intrauterina _ , viz Anoxie fetální ...
Anoxické poškození mozku během nebo následkem lékařského výkonu .997.0
nebo anoxie mozku komplikující:
·
nezdařený pokus o potrat 638.7
podání analgetik nebo' anestetik při porodu 668.2
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Anoxické poškození nebo anoxie mozku komplikující:
porod s císařským řezem nebo jiným chirurgickým zákrokem nebo NS 669.4
poirat indukovaný ilegálně 636. 7
_,.. legálně 635.7
- samovolný 634. 7
- NS637.7
těhotenství ektopické nebo molární 639.8
- - - mimo případy komplikující těhotenství, potrat nebo porod nebo
postihující novorozence 348.1
u novorozence sdružené s:
asfyxií porodní 768. hypoxií nitroděložní 768. krvácením intraventrikulárním 772. J
mozkovým 767 .O
- subara,chnoiddlním 772.2
- subdurálním 76.7.0
Anoxie fetální nebo nitroděložní u živě narozeného dítěte 768. - - dále viz Ohrožení
plodu
- - - - způsobivší odúmrť plodu:
před začátkem porodu 768.0
za porodu 768.J
NS768-:9
způsobená velkou výškou 993.2
Anteflexe nebo anteverze dělohy nebo čípku děložního 621.6
- - - - komplikující těhotenství nebo porod 654.4
Anteversio femoris congenita 755.6
Anthrax 022. - - dále viz Uhlák
Antibiom prsu 611 .0
Antibiotika,-podávání za ochranným účelem V07.3
Anti D (Rh) protilátky 656.J
Antidepresiva, zneužití bez závislosti 305.8
Antikoagulans cirkulující 28.6.5
Antikoncepce řízená, běžně používaná :
všeobecná poradní činnost, porada v rámci plánování , rodiny NS, předepisování
antikoncepčních prostředků V25.0
zavedení nitroděložní pomůcky V25.J
sterilizace vč. přerušení vejcovodu nebo chámovodu V25.2
indukce menstruace, regulace menstruace, záchytnost těhotenství V25.3
dohled nad indikovanou antikoncepcí V25.4
jiné V25,8
NSV25.9
- v osobní anamnéze Vl5.7
Antikoncepční pomůcka nitroděložní, přítomnost V45.5
~,zavedení V25.l
_
- , kontrola, znovuzavedení nebo odstranění V25.4
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Antilátky, zvj·šený titr NS 795.7

j

Antitromb-inémie, -oplastinémie, -oplastinogen~mie 286.5
An trak-osilikóza, -óza (plic) ·500
Antritis (chronická) 473.0
- akutní 46 I .O
Anurie, komplikuje-li :
_
mimod~ložní nebo molární těhotenství 639.3
potrat 634-638 se čtvrtou číslicí .3, 639.3
těhotenství, porod nebo šestinedělí 646.2
traumatická 9,58.5
- '
určená jako následek lékařského výkonu 997 .5
NS788.5
Anus ectopicus ( congenitus) 751.5
Anxiózní... - viz Úzkostný .._.
Aorta přerušená 147.2
Aortitis syfilitická 093.J+, 447.7*
- NS447 .6
Apendicitis akutní bez perforace, peritonitidy nebo ruitury 540.9
- s abscesem pobřišnice 540.1
- se zánětem pobřišnice - peritonitidou, perforací nebo rupturou 540.0
amébová 006.8
chronická nebo rekurentní 542
NS54I
Apendikopatie 543
Apertův syndrom nebo nemoc 755.5
Aphthae epizooticae 078.4
Aplasia - viz Aplazie
Aplazie aorty (vrozená ) 747.2
bu/bu očního 743.J
cementu zubního 520.4
červených krvinek (čistá): dětská, primární, vrozená 284.0
- - ( získaná) (u dospělých) (čistá ) ( s thymomem) 284.8
dělohy 752.3
duhovky 743.4
ledviny 753.0
míchy 742.5
mozečku 742.2
mozku částečná 742.2
- úplná 740.0
- plic , plíce nebo laloku 748.5
svalu 756.8
- očního 743.6
thymická s imunodeficiencí 279.2
varlete 752.8
-vazu o!Jlého 752.8
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Aplazie žlázy předstojné 752.8
Apnoe novorozenecká 770.8
Apnoická ataka NS, vzniklá v perinatálním období 770.8
Apofyzitis (juvenilní) 132. - . .:. . dále viz Osteochondróza
·Apophysitis calcanei 732.5
Apollo - nemoc, konjunktivÚis 077.4+, 372.0*
Apoplexia (bulbaris) (cerebri) (hemiplegica) (NS) 436
- ex,embolia 434.1
pulmonum ( arteriae) (venae) - viz Embolie plic, Trombóza plicní
- - vzniklá v perinatálním období 770.3
- tbrombotica 434.0
Apople-xie, -ktický záchvat NS 436
- plicní (tepny) (žíly) - viz Embolie plic, Trombóza plicní
- z horka 992.0
'
Appendicitis - viz ApeAppendix praeauricularis 744.1
Apraxie 784.6
\ Apus 755.3
Arachnodactylia 759.8
Arachnoendothelioma 225. - - dále viz Novotv.ar nezhoubný mozku
Arachnoiditis bakteriální 320. - - dále viz Meningitis
- , není-li žádný organismus určen jako příčina 322. - ~ dále viz Meningitis
- vyvolaná jinými organismy-než bakteriemi 321.- - dále viz Meningitis
Aranova-Duchenneova nemoc nebo svalová atrofie 335.1
Arboencefalitis australská 062.4+, 323.3*
Arbovirová i1?fekce, NS 066;9
Arcus senilis 371.4
Ardor ventriculi 787.1
Argininurie 270.0
Argyllův-Robertsonův fenomén, příznak, syndrom nebo zornice:
atypická (nesyfilittcká) 379.4
. syfilitická nebo NS 094.8+, 379.4*
Argyróza spojivky 372.5
Arhinencephalia 742.2
Ariboflavinóza 266.0
Arizona enteritis 008.1
Arnoldův-Chiariho syndrom, nemac nebo obstrukce 741.0
Arteriolitis 447.6
Arterioskleróza 440 . ..:.. - dále viz Ateroskleróza
Arteritis aortae non syphilitica 447.6
aortálního oblouku 446. 7
cranialis, gigantocellularis, temporalis 446.5
koronární 414.0 ·
mozková i s hypertenzí, mimo těhotenství, porod a šestinedělí 437.4
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- ' vyskytne-li se za těhotenství, porodu nebo šestinedělí nebo je-li určena jako
puerperální 614.0
necroiisans 446.0
stařecká 440~ - -' dále viz Ateroskleróza
syphilitica ( coronaria) (generalis) 093.8
- cerebralis aut spinalis 094.8
NS441.6
Arthr- viz též ArtrArthritis iprimaria progressiva 714.0
- - spinae 720.9
rheumatica chronica 714.0
- - spinae 720.9
urica 214.0+, 712.0*
Arthrodermia vermiculata 101.1
Aťthrogryposis multiplex congenita 755.8
Arthrosis ( deformans) ( degenerativa) 715. - - dále viz Osteoartróza
- polyarticularis 115.0
spinalis 721. - - dále viz Spondylóza
- - NS721.9
- NS115.9
Artr- viz též ArthrArtralgie (alergická) (NS) 719 .4
- psychogenní 307 .8
Artritis - viz též Artropatie
akutní NS 716.9
alergická 716.2
alkaptonurická 270.2+, 713:0*
atrofická. 714.0
- páteře 720.9
dnavá 214.0+, 712.0*
gonoroická 098.5+, 711.4*
"'
hnisavá 711.0
chronická NS 716.9
chylózní 125.9+, 711.7*
infekční 7l1.9
- páteře 720.9 '
klimakterická 716.3
mt;ningokoková 036.8+, 711.4*
neurogenní nebo neuropatická:
diabetická 250.5+, 713.5*
syfilitická (Charcotova) (tabická) 094.0+, 713.5*
syringomyelická 336.0+, 713 .5*
·
nesyfilitická, µezařazená jinde 349 .9+, 713 .5*
ochronotická 210.2+, 713.0*
- pneu1n:okoková 711.0
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Artritis při ... - viz též A. sdružená s ...
drakontiáze 125 .7+, 711, 7*
dyzenterii 009.0+, 711.3*
enteritidě způsobené organismem:
určeným 008. - +, 711.3*
NS009 . ..::...+, 711.3*
lepře 030. - +, 711.4*
nemocipatřícípodOl0 - 040, 090-099: 7)1. - * a etiologický kód podle typu
infekční n~moci

-:- -

045 -079, 480, 487: 711.5* a etiologický kód podle typu virové
nemoci
o'nyong-nyong 066.3+, 71 i .5*
paratyfu 002. _::+, 711.3*
salmonelóze 003 .2+~ 711 .3* I.
- ,tyfu 002.0+, 711.3*
- zarděnkách 056.7+, 711.5*
revmatická - viz Zánět kloubů revmatický
revmatoidní juvenilní 714.3
- páteře (Bechtěrevova) 720.0
s postižením srdce, útrob nebo systémovým 714.2
- se splenoadenomegalií a leufOpenií 714.l
- NS714.0 ·
sakráln( sakroiliakální, sakrokokcygeální 72 I .3
sdružená s . . . - viz též A . při ...
- virovým onemocněním 711.5* a etiologický kód pod~e typu virového onemocnění
- - - nezařazeným jinde 079 .9+, 711.5* ·
septická 711.0
sérová 999.5+, 713.6*
stafylokoková 711.0
streptokoková 711.0
subakutní NS 716.9
tuberkulázní O15. - +, 711.4*
určená, ale nezařazená jinde 716.8
v anamnéze osobní Vl3.4
- rodinné V 17.7
způsobená krystaly 712. - * a etiologický kód podle základního onemocnění
- , určená, ale nezařazená jinde 275.4+, 712.9*
- organismem: Escherichia co/i, Haemophilus influenzae, Pneumococcus; Pseudomonas, Staphylococcus, Streptoco,ccus 711.0
Artrodéza, stav V45.4
Artrofibróza kloubu 718.5
Artrggrypóza 728.3
Artropatie - viz též Artritis
Charcotova, diabetická 250.5+, 713.5*
- krystalová 712.-:- - . dále viz Artritis způsobená krystaly
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- postdyzenterická 009 .o+, 711.3*
:---- postrevmatická chronická 714.4
- posttraumatická 716.1
přz"„. - viz též A. sdružená s „ .
akromegalii 253.0+, 713.0*
amyloidóze 277.3+, 713.7*
Behcetověsyndromu 136.1+, 711.2*
colitis ulcerosa 556+, 713.1*
dermoartritidě lipoidní 272.8+, 713 .O*
ent(!ritis regionalis555.-+, 713.i* '
erythema multiforme 695.1+, 713.3*
- nodosum 695 ..2+, 713.3*
·
helmintiáze 711. 7* a etiologický kód podle typu helmintiázy .
hematologickém onemocnění 713.2* a etiologický kód podle základního onemocnění

hemofilii A nebo NS 286.0+, 713.2*
- B286.l+, 713.2*
- c 286.2+, 713.2*
hemoglobinopatii 282.4-282. 7+ podle' typu hemoglobinopatie, 713.2*
hetnochromatóze 275.0+, 713.0*
hyperparatyreóze 252.0+, 713.0*
hypogamaglobulinémii 279.0+, 713.0*
hypotyreóze vrozené 243+, 71 J.O*
- získané 244. -+, 713.0':'
infekci - i respirační 711. - * a etiologický kód podle typu infekce
infekční nebo parazitární nemoci patřící pod 080-088, 100-104, 130-136:
711.8'! a etiologický kód podle základní nemoci
kožní nemoci 713.3* a etiologický kód podle základní nemoci
1
leukémii lymfoidní 204. - +, 713 .2*
·
·
- monocytární206.-+, 713.2*
;- - myeloidní 205. - +, 713.2*
- , - jiné určené 207.-+, 713.2* ,
- - NS208.-+, 713.2*
myeloma_tóze mnohočetné 203.0+, 713.2*
mykóze 110.- - 118.-+ podle typu mykózy, 711.6*
negonoroické uretritidě mimo granuloma inguinale a Reiterovu nemoc 099.4+,
711.1* '
nemoci zařazené jinde 713. - * a etiologický kód podle základní nemoci
- žaludku nebo střev mimo 1nfekční 713.l* a etiologický kód podle, základní
.
nemoci
neurologické nemoci 713.5* a etiologický kód podle základní nemoci
neuropatii diabetické 250.5+, 713.5*.
ochronóze 270.2+, 713.0*
poruše endokrinní nebo metabolické, pokuďnepatří pod 711. - * nebo 712. - *:
713:6* a etiologický kódpodle záklqdní nemoci
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Artropatie při psoriáze 696.0+, 713.3*
purpuře Henochově( - Schonleinově)

287.0+, 7 l3.6*
nemoci 099 ..J+, 711 .1*
respirační nemoci neinfekční 713.4* a etiologický kód podle základní. nemoci,
(j. 490 - 519. - +
retikulóze zhoubné 202.3+, 713 .2*
sarkoidóze 135+, 713.7*
sérové nemoci 999.5+, 713 .6*
středozemské rodinné horečce 277.3+, 713. 7*
uretritidě negonoroické mimo Reiterovu nemoc 099.4+, 711 .l*
s hypersenzitivní reakcí 713 .6* a etiologický kod podle základní nemoci
sdružená s . .. - viz též A . při ...
s amyloidózou nebo středozemskou rodinnou horečkou 277.3+, 713 .7*
s bakteriální nemocí, pokud nepatří pod 711.1 - 711.3*: 711.4* a etiologický
kód podle základní nemoci
s colitis ulcerosa 556+,]13.l*
s dermoartritidou lipoidní 272.8+, 713.0*
s enteritis regionalis 555. -+, 713.l*
s erythema multiforme 695 .1+, 713.3*
- nodosum 695.2+, 713.3*
s hemofilií 286.0- 286.2+ - podle typu hemofilie - , 713.2*
s hemoglobinopatií 282.4-282.7+ - podle typu hemoglobinopatie
713.2*
s hemochfomq,tózou 275.Q+, 713.0*
s Henochovou(-Schonleinovou) purpurou 287.0+, 713 .6*
s horečkou o'nyong-nyong 066.3+, 711.5*
s hyperparatyreózou 252.0+, 713.0*
s hypogamaglobulinémií 279 .o+, 713 .O*
s hypotyreózou vrozenou 243+, 713.0*
,
- získanou 244. - +, 713 .O*
s leukémií 204. - ~ 208. - + - pod!~ typu leukémie-, 713.2*
mnohočetnou myelomatózou 203 .0+, 713.2*
mykózou 110.- - 118.-+ - podle typu mykózy - , 711.6*
- NS 117.9+, 711.6*
respiračním onemocněním 490 - 519+ - podle základního onemocnění - , 713.4*
s rickettsiózou nebo jinou-nemocí přenášenou členovci 080. - - 088. - + - podle
záklaďního onemocnění. - , 711.8*
·
se sarkoidózou 135+; 713.7*
- sérovou nemocí 999.5+, 713.6*
- spirochetovou nemocí mimo syfilis 100. 104. - +, 711.8*
tabická 094.0+, 713.5*
transientní 716.4
NS716 .9
Artróza - viz Arthrosis, Artr-itis, -opatie, Osteoartróza
Arytmie srdeční komplikujícl:
·
chirurgický zákrok při porodu 669 .4
Reiterově

nezdařený pokus o potrat 6J8.7
podání analgetik nebo anestetik při porodu 668.1
potrat indukovaný ilegálně 636.7
- legálně 635.7
- samovolný 634. 7
- NS637.7
těhotenství ektopické nebo molární 639.8
(srdeční) extrasys'tolická 427 .6
--' pooperační 997.1
_:_ jiná427.- NS'427 .9
Asbestóza 501
Ascari-s lumb~icoides, -(di)asis 127.0
Asčites carcinomatosus malignus 158.- - dále viz Novotvar zhoubný pobřišnice
- fetální působící nepomět 653. 7
- tuberculosus014
- NS789.5
Asfyktick-é blanky 769,
- , -ý. syndrom u novorozence - viz Asfyxie
Asfyxie „bílá" 768.5
- „modrá" 768.6
porodní, fetální nebo nitroděložní u živě narozeného dítěte 768 .- , - dále viz
Ohrožení plodu ...
mírná nebo střední 768.6
- těžká 768 .5
- NS, u živě narozeného dítěte 768.9
traumatická jako následek vnitřního poranění nitrohrudního orgánu 862.- - dále
viz Poranění orgánu nitrohrudního
- mechanická - udušení nebo uškrcení 994.7
způsobená cizím tělesem - viz Cizi těleso '
- kysličníkem uhelnatým 986
NS799.0
Askari(di)áza 127.Q
Askomycety 117.4
Asociální osobnost 301.7
Aspergill-us (fumigatus , flavus, terreus aj.), -osis 117.3
- clavatus působící alveolitidu 495.4 · .
Asphyxia .:. __ viz Asfyxie
Aspirace amniové tekutiny, hlenu poševního , mekonia, obsahu porodních cest, plodové ·
.
,,
vody (masivní), syndrom 770.1.
Astazie(-.abazie) hysterická 300.1
- jiná 307.9
/
Asteatosis ( cutis) 706.8
Asténická osobnost 301.6
Asténie neurocirkulační 306.2
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Asténie psychogenní - kardiovaskulární, myokardu, srdeční 306.2
- NS, psycho-neurotická, -fyziologická 300.5
- senilní, stařecká 797
- NS780.7
Astenopie 368.1
Asthenia anhidrotiéa tropicalis 705.0
Asthenospermie 792.2
Asthrna - viz též. Astma
- thymicum 254.8
Astigmatismus 367.2
Astma alergické, je-li příčina zjištěna 493 .0
- NS493.9
'ltopické 493.0
dětské 493.0
- ( l'rzdogenní 493.J
eozinofilní 518.3
exogenní, .extrinsické 493.0
hornické 500
intrinsické 493. J
s pozdním začátkem 493.J
senné 493.0
srdeční ~8 .1
v rodinné anamnéze V 17 .5
z detergencií 507 .8
z platiny 493.0
ze dřeva 495.8
způsobené vnitřním imunologickým procesem 493.J
NS493.9
Astroblastoma určené lokalizace - viz Novotqar zhoubný
- lokalizace lýS 191.9
Astrocytoma gigantocellulare subependymale 237.5
- NS - viz Novotvar zhoubný
Asymetrie čelisti 524.J
- obličeje 754.0
Ataka apnoická NS, vzniklá v perinalálním období 770.8.
- schizofreniform'n í 295.4
Ataxie cerebelární - viz A. mozečková
Friedreichova 334:0
lokomotorická (progresivní) 094.0
Marieova 334.2
,
mozečková d,ědičná 334.2
při alkoholismu 303+, 334.4*
- myxedému 244.- +, 334.4*
- novotvaru 140-239+, 334.4*
NS' 3343
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(:.. .:. rodinná 334.2
spinální dědičná 334.0
telangiektázie 334.8NS 78 l.3
Atelectasis neonatorum, postnatalis TIO.- - dále viz Atelektáza .. .
Atelektáza (plic) jiná nei tuberkulózní nebo vrozená 518.0
- · primární nebo vrozená 770.4
- jiná, částečná nebo NS, vzniklá v perinatálním období 770.5 - tu.berkulózníOl 1.- - dále viz Tuberkulóza plic
Atelorriyelie 742.5
Aterom (kůže) 706.2
koronární 414.0
- -mozkové tepny ____:_ viz Ateroskleróza mozková
- nezařazený jinde I nebo NS 440.- - dále viz Ateroskleróza
Aterosklerotická nemoc srdce 414.0
Ateroskleróza aorty 440.0
generalizovaná nebo NS 440.9
kardiovaskulár,ní, není-li zaviněna hypertenzí 429.2
koronární 414.b
.
ledvin 403 .- - dále viz Nefropatie hypertenzní
mozková, i s hypertenzí, mimfl těhotenství, porod a šestinedělí 437.0
- , vyskytne-li se za těhotenství, porodu nebo šestinedělí nebo je-li
puerperální 674.0
plicní (tepny) 416.0
sítnice 440.8
stařecká NS 440.9
tepen končetinových 440.2
- určeflýCh , ale nezářazených zvlášť 440.8
- věnčitých 414.0
tepének ledvinovych 403.- · - dále viz Nefropatie hypertenzní
- - NS403.9
tepny ledvinové 440.J
NS440.9
Athelia 757.6
Atheroma - viz Aterom
- cutis 706.2Atherosclerosis obliterans extremitat-is, -um 440.2
Athetosis duplex 333. 7
Atletická noha 110.4
Atonia co/i 564.8
-e dělohy 661.2
měchýře (svěrače) 596.4
tračníku 564.8
žaludku 536.8 Atresia - viz Atrézie

určena

jako -
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Atrézie aorty 747.2
- dvanáctníku 751.J
- epiglotidy, glotidy, hlasivky 748.3
- ~hrdla děložního vrozená 752.4
- - (získaná) 622.4
hr tanu 748 .3
hymenu 752.4
chámovodu 752.8
chlopně plicnice 746.0
- trojcípé 746 .J
ilea 751.J
- jícnu 750 .3
kanálu řitního nebo konečníku 751.2
měchýře (hrdla) 753.6
moéovodu 753.2
mokovodu Sylviova 742.3
- - s rozštěpem páteře 741.0
nosohltanu 748.8
otvoru Magendieova nebo Luschkova 742.3
- - - - s rozštěpem páteře 741.0
plicnice 747.3 ,
pochvy (získaná) (poinfekční) (stařecká) 623 .2
- vrozená 752.4
- průdušnice 748,.3
· průchod-u kostěného (ušního) 744.0
-ů nosních 748.0
řiti751.2

střeva

tenkého nebo NS 751.1
- tlustého 751.2
tepny, nezařa~enájinde 747.6
trubice močové 753.6
·
vazu širokého nebo vejcovodu 752.J
vulvy 752.4
L ývodu slinné žlázy 750.2
záklopky hrtanové 748.3
zornice 743.4
zvukovodu (zevního) 744.0
žily nezařazená jinde 747.6
žlučovodu 751.6
,
Atrich-ia, -osis congenita 757.4
Atrioventrikulární vedeni - viz Vedení ...
Atrium commune 745.6
Atrofie adrenální ( autoimunní) 255.4
alveolárního výběžku nebo hřebene'( bezzubého) 525.2
- bulbu očního 360.4
1
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cévnatky 363.4
dělohy (sliznice) (svaloviny) získaná (stařecká) (i ozáření) 621.8

duhovky 364.5 ,
hemifaciální 754.0
hrdla (děložního) (sliznice) (stařecká) 622.8
- menopauzální 627 .8
chámovodu 608 .8
- ja,ter žlutá (akutní) (subakutní) 570
chronická 571.8
po injekci, transfuzi nebo imuniz.a ci 070.-+, 573.J* - dále viz Hepatitis .
virová
- - - v těhotenství 646.7
-:- jazyka 529 .8
kožní 701.- - dále vlz Atrophia cutis
ledviny (stařecká) 587.8
--'- sdružená s (esenciální) hypertenzí 403.dále viz Nefropatie hypertenzní
mozku ohraničená 331.0
---' stařecká 331.2
~ (progresívní) (kůry) NS 331.9
nadledviny nebo pouzdra 255.4
nehtů (získaná) 703.8
·
- vrozená 757.5
n_ervu zrakového (NS) 377.l
- - syfilitická 094.8+, 377. 1~
nutriční 261
obalu varlete 608.8
očnice 376.4
olivopontocerebelární 333.0
papil jazykových 529.4
pochvy (stařecká) 627.3
provpzce semenného 608 ,8
prsu 611.4
- ;je-li sdruiena s laktací nebo šestinedělím 676.3
pyje 607.8
sleiiny 289 .5
slinivky břišní 577 .8
sliznice nebo svaloviny·děložní ( stař-ecká) 621.8
- .:_ '- hrdla děložního 622.8
svalová (spinální) infantilní 335.0
- juvenilní, dospělých, Duchenne-Aranova 335.l - progresivní (rodinná) ( dědič11á) (čistá) 335.2
·svalů peroneální 356.l
·
- , nezařazená jinde 728.2
šourku 608.8
tělesa houbovitého 607 .8

Atrofie trubice Fallopovy (stařecká) 620.3
váčků semenných 608.8
vaječníku (stařecká) 620.3
varlete 608.3
vejcovodu (stařecká) 620.3
vlasů 704.2
vulvy (stařecká) 624. J
z podvýživy nebo NS 261
žláz slinných 527 .O
žlázy předstojné 602.2
- slzné 375.1
- štítné 246.8
žlučníku nebo jeho vývodu 575.8
žlučové cesty, kterékolimimo žlučník a jeho' vývod 576.8
Atrophia Cl!tis alba ( Millian) 701.3
co/loides degenerativa 701.3
senilis ( dermatologica) 701.8
degenerativd 701.3
· ' striata et maculata 701.3
Atrophoderma diffusum ·( idiopathicum) 701.8
maculatum ( et striatum) 701.3
·
~ neuriticum 701.8
- senile, symmetricum, vermiculatum 701.8
Attritio dentiu111 ( excessiva) 521.}
6'
Atypia cervicis uteri NS 622.9
·
. Atyreóza vrozená 243
- (získaná) 244.Auricula' cervicalis 744.4
Australská nemoc X 062.4+, 323.3'~
Autismus dětský nebo infanti!np99.0
Autoimunní hemolytická nemoc nebo ·anémie 283.0
- nemoc, pokud nepatři jinam, nebo NS 279.4
Automatismus epileptický 345.4
Avitaminóza - viz Karence vitamínu
•- K u novorozence 776.0
Avul-ze, -sio - odtrženi kloubního pouzdra, vazu, svalu nebo.šlachy - viz Namožení
nebo Podvrtnutí
- cévy provázející jiné poranění, např. zlomeninu nebo otevřenou ránu - viz
Poranění cév
Ayerzova nemoc nebo syndrom 416.0
Azoospermfo 606
·
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Baastrupův syndrom 721 .5
.Bacil plynaty 040.0
Bacillus cereus 005.8
' Bacilonosič - viz Přenašeč ,
Bagasóza 495.1
Bahenní horečka 100.8
' Bakter(i)éniie NS 790. 7
Bakteriální infekce při onemocnění zařazeném jinde nebo lokalizace NS 041.- ~ . NS041.9
.
Bakterid (pustulózní) 686.8
Bakteriurie 599 .O
- asymptomatická v těhotenství nebo šestinedělí 646.5
Balanitis amébová 006.8
- xerotica obliterans (Stuhmeri) 607,8
- jiná nebo NS 607.1
Balanoposthitis 607 .1
Balantidi-um coli, ~asis, -osis 007..0
. Balbuties 307.0
Balkánská chřipka 083.0
Bambergerova - M arieova nemoc 731.2
Bandiova rýha 661.4
.Bangkocká horečka (hemoragickd) 065.4
Bangova nemoc 023.1
Bantiho nemoc nebo syndrom 571.- - dále viz Cirhóza jater
' Barbituráty a látky tohoto typu, závislost 304.1
- - -;- - , zneužití Óez závislosti 305.4
Barlowova nemoc 267..
Ba'rotrauma dutin 993 .1
- otitické, ušní 993.07-, 381.0*
Barraquerova( -Simonsova) nemoc 272.6
Bartholinitis gonoroická (akutní) 098.0
-:- - chronická 098.2
- negonoroická 616.8
Barlonellosis 088.0
Barva stolice abnormální NS 792.1
Barvoslepost 368.5
Baryacusia - viz Nedoslýchavost
'Basalioma - viz Novotvar kůže
Basedowova nemoc 242.0
Basidiobolus 117. 7
Battenova nemoc 330.l+, 362.7*
Battey~ova nemoc, -ův bacil 03 l .O

Bauxitováfibróza (plic) 503
Bazinova nemoc O17 .1
Bazofilismus 255.0
. Beauovy čáry nebo linie 703.B
Beckerova nemoc 425.2
Behcetův syndrom 136.1
Bechtěrevova nemoc 720.0
Bejel 104.0
Bellova obrna nebo paralýza 351.0
Bennettova zlomenina otevřená 815.J
- - (zavřená) 815.0
Beriberi 265.0
Berylióza (plic) 503
.
Besnierova_.:.Boeckova(-Schaumannova) nemoc 135
Bestiofilie 302.l
Beta-amino-isobutyricaciduria 277.2
Betalipoproteinémie široká nebo proměnlivá 272.2
Bezoár střeva 936
- žaludku 935.2
- (trávicího. ústrojí) NS 938
Bezvědomí z horka 992.1
- NS780.0
Bičíkovci působící průjem 007 .9
Bielschowského(-Jánského) nemoc 330.1
Biermerova anémie nebo nemoc 281.0
Bifurkace aorty, syndrom 444.0
Bilharziáza 120.- .::..:· dále viz Schistosomiáza
Bilirubin, porucha vylučování, snížené vyměšování 277.4
Biliurie NS 791.4
Biósyntéza testikulárního androgenu, vadná 257.2
Bisalbuminémie 273.8
. Bité dítě NS, syndrom 995.5
Bitotova skvrna u malého dítěte 264.1+, 372.5*
Blackfanův- Diamondův syndrom nebo anémie 284.0
Blackwaterská horečka 084.8
Blaesitas 307.9
Blána Jacksonova 751.4
Blanky hyalinní nebo asfyktické 769
,Blastomy-ces, -cosis, -kotická infekce, -kóza mimo evropskou 116.- evropská 117 .5
·
Blaťácká horečka 100.9
Blednička 280
Bledost NS 782.6
Blef- - viz též BlephBlefaritis 373.0
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Blefarofimóza 374.4
Blefarospasmus 3-33.8
Blecha písečná 134.1
Blenor(rho)ea (akutf}í) (gonoroická) (dospělých) (novorozenců/ 098.4+, 372.0*
- inkluzní (novorozenecká) 771.6
Bleph- viz též BlefBlepharoconjunctivitis 372.2
Blepharochalasia 374.3
·B lok -:- viz Blokáda
Blokáda alveokapilární 516.3
. arborizační 426.6
atrio- nebo aurikulo-ventrikulární částečná, neúplná nebo NS 426.1
- úplná 426.0 '
·
intra-aurikulární nebo -ventrikulární 426.6
močovodu 593.4
- způsobená kamenem 592.1
raménka levého mimo hemiblokádu 426.3 ·
- pravého 426.4
raménková NS 426.5
sino-atriální, -aurikulární 426.6
srdeční 426.:_ NS426.9
- vrozená 746.8
tubární 628 .2
Blountova nemoc nebo osteochondróza 732.4
Bobonokela 550.- - dále viz Kýla tříselná
Bodnutí hmyzemjedovatým 989.5
- - nejedovatým - viz Povrchní poranění
Boeckova nemoc, lupoid (miliární) nebo sarkoid 135
Bojová únava 308.9
Bolák orientální08S.l
Bolest epigastrická NS 789.0
generalizovaná NS 780.9
hlavy emoční, neorganického původu, psychogenní, z psychického. napětí 307.8
po lumbální punkci 349.0
·
- sdružená s menopauzou ~27 .2
- - - umělou 627.4
- , tenzní 307 .8
- NS784.0
krkuNS784.l
:na prso,u, pohrudnice, prekordiální, př~drJipěny hrudníku 786.5
obličeje atypická 350.2
ovulační 625 .2
- sdr.užená s menstruačním cyk.lem 625.s ·orgány pohlavními ženskými 62·5.-
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Bolest sdružená s orgány pohlavními ženskými, nezařazená jinde 625.8
L
NS 625 .9
trávicího ústrojí, způsobená vaskulární insuficiencí 557.9
v břiše NS 789.0
v hrdle NS (akutní) 462
- - , chronická 472.l
v končetině 729.5
v obličeji NS 784.0
v prsu NS 611.7
·V šíji NS 723.l
v uchu 388.7
v zádech psychogenní 307 .8
Bolesti, které nelze specificky přičíst žádné příčině, ani psychické:
beder724.2
kloubu 719.4
končetiny
kříže

729.5

724 .6
páteře hrudní 724.l
šíje 723.1
zad724.5
porodní nepravé 644.0
Bolestivá erekce NS 607.3
- soulož u muže 608.8
- - u ženy 625.0
Bolestivost břicha NS 789.0
Boltce odstálé vrozené 744.2
Boltec krční 744.4
· - nadpočetný, přídatný 744.1
Bordetella parapertussis 033.1
- pertussis 033.0
Bornholmská nemoc 074.1
Bostonská vyrážka 048
Botkinova nemoc 070.- +, 573.1* - viz též Hepatitis virová
Boťriocephalus /atus 123.4
Botryomycoma 686.1
Botulismus 005.1
Bouffée délirante 298.3
Boule povrchová lokalizovaná NS 782.2
- v hlavě nebo krku NS 784.2
- v prsu NS 611.7
Bournevilleova nemoc 759 .5
Bouveretův( - Hoffmanův) syndrom 427.2
Bowenova nemoc 232.- - dále viz Carcinoma in situ kůže
Boydova úplavice 004.2
Bradavice (infekční) (juvenilní} (přenosné) (venerické) (virové) 078 .1
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Bradavice peruánské 088.0
- seboroické, stařecké 702 "
Bradavka chybějící, přespočetná nebo .přídatná 757.6
Bradykardie 427 .8
- fetální jako indikace pro péči za těhotenství nebo porodu 656.3
. Branchi~genní cysta, píšÚl, roz.štěp, sinus nebo slepé ústí 744.4
Brennerův novotvar (nezhoubný) 220
- - na hranicích malignity, proliferativní 236.2
- - zhoubný J.83.0
~reptavost

315.3

Hreusova mola 631
Brightova nemoc aterosklerotická 403.9
- - neaterosklerotická 583.9
Brillová (-Zinserova) nemoc 081.l
- Symmersova nemoc 202.0 ·
.
Briquetova porucha nebo syndrom 300.8
Brom(h)idróza 705.8
Brom(id)ismus chronický 304.l
Bronchie-ctasis, -ktázie, i s chronickou obstrukcí dýchacích c:est 494
- tuberkulozní O11.5
- vrozená 748.6
Bronchiolektázie 494
·Bronchiolitis akutní (s obstrukcí nebo bronchospasmem) 466.l
chronická (ob/iterativní) 491.8
·_ ob/iterativní (chronická) (subakutní) způsobená vdechováním chemických dýmů
nebo par 506.4
Bronchitis akutní (s obstrukcí nebo bronchospasmem): fibrinózní, hnisavá, membranózní, pneumokoková, septická, s tracheitidou, virová 466.0
alergická (akutní) 493.9
astmatická 493.9
- chronická 491.2
chemická (akutní) 506.0
- chronická 506.4
chronická, akutní exacerbace - při kódování jediného onemocnění 491.astmatická 491.2
emfyzematická 491.2
katarální 491.0
mukopurulentní 4,91.1
obstruktivní 491.2
prostá 491.0
purulentní 491.1
·rekurentní 491.1
s obstrukcí dýchacích cest 491.2
určená, ale' nezařazená jinde 491.8
NS491.9

/

50
Brone hi tis kapilární (s bronchospasmerrt nebo obstrukcí) 466.1
- chronická-491.8
·
katarální akutní - viz B. akutní
- chronická 491.0
- NS490
krupózní (s bronchospasmem nebo .obstrukcí) 466.0
stařeckd 491.9
subakutní - viz B. akutní
tuberkulózní O11.3
vředovitá 491.8
způsobená dýmy nebo parami 506.0
- - ,- - , chronická 506.4
NS490
Broncholitiáza 518.8
Bronchopneumonie adenovirová 480.0
alergická 518.3
hypostatická 514
chřipková 487 .O
\
lipoidní 507.1
\
- endogenní 516.8
virová NS 480:9
způsobená respiračním syncyciá}ním virem 480.1
NS485
Bronchopulmonální obstrukční nemoc chronická 491.2
Bronchus tracheální rudimentární 748.3
Brucella abortus 023.1
- canis 023 .3
- , infekce více než jedním druhem 023.8
- melitensis 023.0
.
- suis023.2
Brucel-la, -losis, -óza NS 023.9
Brugia malayi 12).1
Brýle - přiložení, adaptace V53.l
Brzlík persistující 254.8
Břicho svislé za tě~otenství, porodu nebo šestinedělí 654.4
- tuhé - rigidní NS 789.4 .
, Břišní tyfus 002 .0
Bubo (chancroides) (inguinalis) (způsobený ,Haemophilus ducreyi) 099.0
_:_ klimatický, tropický 099.1
- NS289.3
Buddův-Chiqriho syndrom 453.0
Buchananova nemoc nebo osteochondróza 732.1
Bujení zhoubné - viz Novotvar zhoubný
generalizované l 99 .O
(primární) (sekundárn í) !Okalizace NS 199 .1
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Bula nebo buly plicní ( emfyzematózní) 492 .
Bulbus oční, · náhrada V43~ 0
- rudimentární 743. J
Buňky v moči NS 791.7
Bunyamwera 066.3
Buphthalm-ia, -us ( congenitus) 743.2
Burgerova nemoc 443.J
Burnsova nemoc nebo. osteochondróza 732.3
Bursitis Achillis 726.7
gonoroická 098.5+, 727.3*
olecrani 726.3
subacromialis, subcoracoidea, subdeltoidea 726.J
- ' - ~ adhaesiva 726.0
syfilitická 095+, 727.3* ·
z povolání apod. 727 .2
- jiná, určená i NS 727.3
Buruli (vřed) 031.Í
Buschkeho skleredém 710.J
Busseova-Buschkeova nemoc 117 .5
Bušení srdce NS 785.J
Buttenova - Steinertova - Curschmannova nemoc 359 .2Bwamba, horečka 066.3
Bypass střevní, stav V45.3 .
Bysinóza 504
;

c
C- - viz též KCalcar calcanei 726. 7
- ossis NS 726.9
. Calcificatio. -: ·viz Kalcifikace
Calcinosis circumscripta, cutis 709.3 . ·
Calculosis renalis .uratica 274.J+, 592.0*
- · - NS592.0
Calculus - viz Kámen
ductus choledochi 574.5
,---- - seu glandulae salivaris 521.5
.:_ hepatis 574~5
- pancreatis 577 .8
~· prostatae 602.0
renalis 592.0
•- ureteris 592.1

\
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Calculus urethrae 594.2
- vesicae felleae 574.2
Callus (infectus) 700
Calvéova( - Perthesova) nemoc nebo osteocho,ndróza 732.l
Calvities 704 .0
Canaliculitis lacrimalis ( acuta) ( subacuta) 375.3
- ~ chronica 375.4
Cap.alis Nuck patens 752.4
Cancrum oris 528.J
Candid-a, -iasis, -osis 112.- - dále viz Kandidóza
Candiru 136.8
Canities (praematura) 704.3
Cannabis, závislost 304.3
- , zneužití bez závislosti 305.2
Capillaria hepatica 128.8
- philippinensis, Capillariasis 127.5
Caplanův syndrom 714.8+, 517.0*
Capsulitis adhaesiva hunieri 726.0
Carate 103 ...:_ - dále viz Pinta
Carbunculus penis 607.2
renis 590.2
- scroti aut testis 608.4
- vulvae 616.4
Carcinoma - mimo Ca in situ - viz Novotvar zhoubný
- bronchogenes . - viz Novotvar zhoubný plic
disseniinatum 199.0
in situ ampule Vaterovy 230.8
čípku (děložního) 233.J
dásně230.0
dělohy

mimo čipek i NS 233.2
divertiklu lyfeckelova 230.7
dutiny nasni nebo obličejové 231.8
- ústni 230'.0
epiglotidy:
přední strany nebo volného okraje 230.0
jiné části nebo NS 231.0
hltanu 230.0
hrtanu 231.0
- jater 230.8
- jazyka 230.0
- jicnu 230.i '
kanálu řitního 230.5
konečníku 230.4
kůže hlavy, vlasové části 232.4~
končetiny do/ni vče,tně kyčle 232.7

53
- horní včetně ramene 232.6
- NS232.9
krku 232.4
nosu 232.3
obličeje - mimo ret, oční víčko a ucho, i části NS 232.3
rtu - mimo červený . okraj 232.0
\-·
trupu mimo šourek 232.5
ucha 232.2
- , lokalizace určené, ale nezařazené jinde 232.8
- - NS232.9
měchýře močového 233.7
nosohltanu 230.0
nosu 232.3
oka 234.0
okraje řiti 232.5
orgánů močovJ1ch mimo měchýř, i NS 233.9
- pohlavních včetně kůže:
mužských mimo pyj a žlázu předstojnou 233.6
ženských mimo dělohu 233.3
plic 231.2
- prsu 233.0
průdušky' 231.2
- průdušnice 231.1
pyje 233.5
rtu (červeného okraje) 230.0
řasy aryepiglotické nebo interarytenoidní, strany hrtanové-231.0
- - - - , strany hypofaryngeální, okrajovéhó pásma nebo NS 230.0
řiti NS 230.6
·,-.;
slinivky .břišní včetně inzulárních buněk 230.9
soustavý dýchací, části určené, al~ nezařazené jinde 231.8
- - - NS23I.9
- trdvicí, části určené, ale nezařazené jinde, nebo NS 230.9
spojení rekiosigmoidálního 230.4
střeva mimo tlusté, i NS 230.7
- tlustého 230.3
ucha středního 231.8
I ,
úst 230.0
ústrojí žlučového 230.8
víčka očního včetně koutku 232.l
zvukovodu zevního -232.2
žaludku 230.2
žtázy předstojné 233.4
- s vnitřní sekrecí, kterékoli 234.8
- slinné (i vývodu) 230.0
lokalizace uréené.-ale nezařazenéjinde 234.8
I.
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Carcinoma in situ lokalizace NS 234.9
intraabdominale 195.2
metastaticum - viz Novotvar sekundární
multiplex 199.0 ·
ventriculi NS 151.9
NS 199.J
Carcinomatosis peritonei 197 .6 ,
- jiné určené lokalizace - viz Novotvar zhoubný
· - lokalizace NS 199.0
Carcinosarcoma - viz Novotvar zhoubný
Cardiospasmus 530.0
~
- congenitus 750. 7
Carditis meningococcica 036.4+, 429.8*
- rheumatica acuta 391.9
- - ( chronica) 398.9
Caries dentis 521 .0
- spinalis aut ossis sacri (tuberculosa) 015.0+, 730.4*
Carrionova nemoc 088.0
Caruncula urethrae 599.3
Cataracta diabeÚca 250.4+, 366.4*
- NS366.9
- - viz též Katarakta
Cauda equina, defektní vývoj 742.5
Cavernitis (penis) 607.2
Cefal- - · viz Cephal- , Kefal- ·
Céliakie 579.0
Cellulitis orbitae 376.0
- peritonsillaris 475
Celularita smíšená při Hodgkinově nemoci 201.6
Celulitis - viz též Cel/-, Flegmóna
hltanu 478.2
hrtanu 478.7
konečníku 566
nosohltanu 478.2
pánevní porodní nebo puerperální 670
- ženská, akutní 614.3
- - , chronická nebo NS 614.4
. - perianální, perirekiální 566
řiti566

- úst (spodiny) 528.3
- vazů hlasových 478.5
Cemento(blastó)ma (benignum) čelisti dolní nebo NS 213.1
- - horní 213.0
Cep hal- - viz též Cefal-, Kefal- ·
Cephal(al)gia NS 784.0
·

,/
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Cephalhaematoma u plodu nebo novorozence jako následek poranění při porodu 767.l
. Cephalocele 742.0
Cephalosporiumfalciforme 117.4
Cephalot_horacopagus 759.4
Cerebrosidóza 272. 7
Cerebrospinální horečka (men~ngokoková) 036,0+, 320.5*
Cerkárie schistosom, infekce 120.3
Cerumen (induratum) 380.4
Cervicitis gonorrhoica 098.l+, 616.0*
- - chronica 098 .3
- (negonoroická) 6.16.0 ·
Cervikalgie 723 .1
Cervikobrachiální syndrom i s reflexní - pseudoradikulární - ·bolestí 723.3
Cervikokraniální syndrom (s reflexní bolestí) 723.2
·
Cestod-y, infekce mimo echinokokózu, -iasis 123.- určeného typu, nezařazené jinde 123.8
- NS 123.9
Cévní onemocnění mozku akutní, ale nepřesně určené, i s hypertenzí, mimo těhotenství,
porod a šestinedělí 436
- ischemické generalizované mimo aterosklerózu mozku 437.1
- , vyskytnuvší se za těhotenství, porodu nebo šestinedělí nebo určené jako
puerperální 674:0
- NS, i hypertenzí, mimo těhotenství, porod a šestinedělí 437.9
--2. 'pozdní následky 438
- v rodinné anamnéze V 17 .1
- per·iferní NS 443.9
- spojivky 372.1
poruchy kůže 709.1
Cévy pupečníkové, změny 663.6
CHF Congo virus - hemoragická horečka 065.0
Cicatrix - viz též Jizva
cervicis (postoperativa) (post partum) 622.3
congenita 757.3
cutis infecta 686.8
· - (postinfectiosa) (NS) 709.2
tunicae vaginalis 608.8
Circumcisio V50.2
Cirhóza biliární, Banotova 571.6
- -:-- · způsobená klonorchiázou 121.1
_- jater alkoholická 571.2
- nealkoholická nebo NS 571.5 ·
Laennecova 571.2
ledvin 587
(jater) pigmentová 275.0
- · plic 515

s
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Cirhóza portální 571.5
- alkoholická 571.2
slinivky břišní 577 .8
NS571.5
Cirkulující antikoagulans 286.5
Cirrhosis - viz Cirhóza
Císařský řez bez udání indikace 669.7
- - dřívější NS jako indikace pro péči za těhotenství 654.2
Citlivá zubovina 521.8
Citrulinémie 270.6
Cizí těleso náhodně ponechané při výkonu v operační ráně nebo .tělní dutině 998.4
nitrooční magnetické, čerstvé zranění 871.5
- . ·staré 360.5
- nemagnetickénebo NS, čerstvé zranění871.6
- - - .· - staré 360.6
po perforujícím poranění očnice 376.6
povrchní, tříska - viz Povrchní poranění
pozůstalé v měkké tkáni 729.6
v očnici, staré 376.6
-1
- v očním bu/bu (staré) magnetické 360.5
.
- - - (nemagnetické) 360.6
retrobulbární 376.6
- , čerstvé zranění 870.4
reziduální v měkké tkáni 729 .6
s perforují~ím poraněním očnice, čerstvé zranění 870.4
sdružené s vnitřním poraněním hrudníku, břicha nebo pánve - 860-869
se čtvrtou číslicí podle příslušné položky
1
' - ) v boltci 931
1
) v cútách dýchacích, části určené, ale nezařazené jinde 934.8
1
)
NS934.9
.
1
) v biJlbu očním 930.8
1
) v děloze Q39.l
1
) v hltanu nebo v hrdle NS 933.0
1
) v hrtanu 933.1
1
) v jícnu 935.1
1
) v konečníku 937
1
) v měchýři 939.0
1
) v nose, nosní dutině 932
1
) v nosohltanu 933.0
1
) v oku vnějším 930.-1)
- , lokalizace neuvedené jinde nebo kombinované 930.8
1
)
NS930.9

1

)

značí

Cizí

t~leso

vniklé otvorem

těla
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v

otevřen~ ráně

-.,. viz Rána

otevřená

komplikovaná -

870:._ 897 se· čtvrtou

číslicí podle příslušné položky

nitrolební - viz Poranění nitrolební 851-854 se
- viz Zlomenina otevřená
1
) v plicích 934.8
1
) v pochvě 939.2
v pronikající ráně:
adnex očních, čerstvé zranění 870.4
- -,pozůstalé, staré 376.6
bu/bu očního, magnetické, čerstvé zranění 871.5
- - , pozůstalé, staré 360.5
- ~,nemagnetické nebo NS, čerstvé zranění 871 .6
- , - - - ,pozůstalé, staré 360.6
1
) v průdušce.934.1
1
) v průdušinkách 934.8 ·
1
) v p;ůdušnici 934.0
1
) V pyji 939.J
1
-:- ) v rohovce 930.0
1
) v řiti 937
1
) v trubici močové 939.0
1
) v uchu 931
1
) v ústech 935.0
1
) v ústrojí močovém nebo pohlavním NS 939.9
1
)
slzném 930.2
1
)
trávicím, části nezařazené jinde nebo NS 938
1
) v žaludku 935.2
1
) ve spojení rektosigmoidálním 937
1
) ve spojivce nebo spojivkovém vaku 930.1
1
) ve střevě mimo konečník 936
1
) ve víčku očním , čerstvé zranění 930.1
-

-

1
1

)

-

zlomenině

' _

-

-,pozůstalé,staré374.8

vulvě

939.2
ve zvukovodu 931
Cizopasníci NS kožní 134.9
- ·---:- střevní 129
- - IJ6.9
Cladosporium bantia1111111 11 7.S
- carrionii 117.2
- trichoides 117 .8
- jiné 111.1
Clastothrix 704.2
Claudicatio intermittens 443.9
Clavus 700
-

1

)

1

značí

)

-

)

Cizí

tě leso

vni klé otvorem

těla

čtvrtou číslicí

.1
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Clima-cterium (femininum) 627.2
- virile 608.8
Cloaca persistens ( congenita) 751.5
Clonorchiasis 121.1
Clostridium botulinum 005.l
- , intraamniotická infekce plodu 771 .8
- mimo botulimum a perfringens (welchii) působící otravu potravinami 005.3
- perfringens nebo welchii působící otravu potravinami 005.2
Cluster headache 346.2
Coarctatio aortae 747.l
Coccidioid-es, •o (myco)sis 114
Coccidiosis 007.2
Coccy(go)dynia 724.7
Colica - viz též Kolika
mucosa 564.1
saturnina NS 984.9
urethralis 599.8
- calculosa 594.2
Colitis - viz též Kolitis
allergica 558
dietetica 558
granulomatosa 555.l
chronic~ 558
membranacea 564. l
mucosa 564.1
non infectiosa 558
'\
regionalis 555.l
toxica 558
ulcer-ativa, -osa 556
Collesova zlomenina otevřená 813.5
~ '-- (zavřená) 813A
Coloboma (iridis) 743.4
- disci optici, fundi 743.5
- nasi 748.l
·
Colon irritabile, spasticum 564.1
Colp(ocyst)itis 616.1
Coma apoplecticum, cerebri~ NS 436
hepaticum 572.2
uraemicum NS 586
NS780.0
Combustio - viz Popálenina
Comedo 706.1
viz Carcinoma in sítu
Comedocarcinoma non infiltrativum určené lokalizace
- - lokalizace NS 233.0
·- NS - viz. Novotvar zhoubný prsu
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Commotio cerebri 850
. Communicatio - viz Fistula, Píštěl
'1
CÓ~pressio oesophagi 530.3
Concussio cerebri 850
Condyloma acuminatum 078.J
- latum, syphiliticum, NS 091.3
Congelatio 991.- - dále viz Omrzlina
Congestio cordis 428.0
- hepatis 573.0 .
- pulmonum 514
Conidiobolus 117. 7
Copiosis - viz Zaprášení plic '
,- NS505
Conjunctivitis - viz též K- - , acuta, nezařazená jinde nebo NS 372.0
(follicularis) adenovirosa acuta 077 ,3+, 372 .O*
apollo 077.4+, 372.0*
diphtheritica 032 ..8+, 372.0*
\
haemorrhagica (epidemica) (acuta) 077.4+, 372.0*
chronica nezařazená jinde 372.l
inclusoria on.o+, 372.0*
trachomatosa 076.J+, 372.0*
NS372.3
Connův syndrom 255.1
Consanguinitas V19.7
Constipatio psychogenes 306.4
- simplex 564.0
Constrictio pylori 537.0
Contractura (fasciae 11almaris) Dupuytreni 728.6
Contusio - viz Zhmoždění
·
Contusio cerebri, cerebelli, corticis ( cerebri) 851.dále viz Zhmoždění mozku
Convulsio apoplectiformis 436
epileptica 345.- - dále viz Epilepsie
- - NS345.9
~ thymica 254.8
Co·nvulsiones uraemicae NS 586
- N()780.3
Cooleyova anémie 282.4
Coprolith (iasis) 560.3
Cor biloculare 745.7kyphoscolrotiéum 416.J
pulmonale acutum 41_5.0
- chronicum 416.- ( chronicum) NS416.9
-----::::__~enile 797
, .

,· -1~~~
-----.:____
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Cor triloculare biatriatum 745.3
Corectopia 743.4
Cornu cutaneum 702
Corona venerea 091.3
Corpus alienum - viz Cizí těleso
Corrosio - viz Popálenina
Corynébacterium diphtheriae 032.- -:--- viz též Diphtheria, Záškrt
Coryza syphilitica 095
Costenův komplex nebo syndrom 524.6
Cowperitis - viz Uret(h)ritis
- NS597.8
· Coxa plana 732.J
- valga seu vara ( acquisita) 736.3
- - - - congenita 755.6
Coxarthrosis NS 715.3
Coxsackie - meningitis ( asepticka) způsobená virem C. 047.0+, 32Ll*
specifické nemoci působené virem C. 074:- - - .- - - - a nezařazená jinde 074.8
- ,- virus při onemocněních ,zařazených jinde a lokalizací NS 079-.2
Coxsackieová infekce NS 079.2
·
Craniofenestr-atio, -ia 756.0
Craniopagus 759.4
Craniopharyngioma 237.0
Craniorhachischisis 740.1
Craniostenosis, Craniosynostosis 756.0
Craniotabes (z neznámé příčiny) 733.3 ·
- rhachitica 268.J
- syphilitica 090.5
Crariiotomia fetalis 763.8
· Criglerův - N ajjarův syndrom nebo nemoc 277.4
. Crohnova nemoc střeva tenkého 555.0
- - i tlustého 555.2
- -- - tlustého 555.1
- - (střeva) NS 555.9
Croup difterický 032.3
Crouzonova nemoc 756.0
Crus varum ( acquisitum) 736.8Crush syndrome 958.5
Crusta lactea 691.8
Cryptitis (ani) 569 .4
Cryptococcosis 117 .5
Cryptophthalmus 743.0
Cryptorchismus 752.5
Cryptostroma corticale působící alveolitidu 495.6 ·
Cubitus valgus seu varus ( acquisitus) 736.0
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- ,. -'- - - cóngenitus 755.5
Cucání prstů 307 .9
Cukrovka bez komplikací nebo NS 250.0
(matky) komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí 648.0
mateřská pÓstihující plod nebo novorozence (s hypoglykémií) 775.0
novorozenecká, přechodná 775.l
s ketózou nebo ketoacidózou 250.1
s komatem (hyperosmotickým) 250.2
s neuralgií, neuritidou nebo neuropatií 250.5+' 357.2"'
s projevy ledvinovými 250.3+ - ďále podle projevu
nervovými 250.5+ ·- dále podle projevu
- ,ačními250.4+ - d41<: podle projevu
- periferními oběhovými 250.6+ - dále podle projevu
s komplikacemi NS 250.9
v rodinné anamnéze VIS.O
Cunninghamella 117. 7
Cushingova nemoc nebo syndrom 255.0
Cutis laxa senilis 701.8
- rhomboidalis nuchae 701.8
Cvičení dechové V 57 .O
- léčebné nebo nápravné mimo dechové V57.l
- ortoptickéV57.4
Cyanotický záchvat NS, vzniklý v perinatálním' období 770.8
Cyanóza enterogenní (ze vstřebání toxinů) 289.7
- plodu nebo novorozence, vrozená 770.8
- NS782.5
Cyclitis posterior 361.2
Cyklitis - viz též Iridocyklitis
- heterochromní Fuchsova 364.2
- NS364.3
Cykloidní osobnost 301.1
Cyklotropie 3-78.3
Cyklotymie: fáze depresivni 296.3
- manická 296.2
smíšená 296.4
NS296.5
Cyklotymní osobnost 301.1
Cyklus menstruační nepravidelný 626.4
Cylindroma kůže - C. eccrinum dermale 'Ít6..:;:::_ - dále viz Novotvar nezhoubný kůže·
- jiné - v.iz Novot.var zhoubný ,
~~· .
Cylindruria NS 791.7
Cysta dmniálni 658.8
·
"'-~
apikální 522.8
arachnoidní 348.0
· ~
Bakerova 727 .5

!

.~
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Cysta branchiogenní 744.4
bursy 727.4 ·
č,elisti aneurysmatická 526.2
- apikální 522.8
- fisurální 526.l
hemoragická 526.2
- kořenová 522.8
- kostní latentní 526.8
periapikální 522.8
- traumatická 526.2
- nezařazená jinde nebo NS 526.2
dásňová523.8
dělohy

621.8
dentigerózní (folikulární) 526.0
dermoidální - viz též Novotvar nezhoubný
implantační - viz C. implantační
- s maligní transformací 183.0
- úst 528.4
duhovky exudativní, implantační nebo NS 364.6
- parazitární 360.l
dutiny (nosní) 478.l
- po mastoidektomii 383.3
echinokoková 122.- - dále viz Echinococcus
epoofora 752.1
erupční 526.0
- fimbriální 752.l
- folikul-u (Graafova), -ární ( atretická) 620.0
globulomaxilární 526.l
hltanu (stěny) 478.2
hydatidózni 122.- - dále viz Echinococcus
choria 658.8
imp lantační ( dermoidální) :
duhovky 364.6
pochvy 623 .8
vnější lokalizace (kůže) nezařazená jinde 709.8
vulvy 624.8
·
kalcifikující odontogenní čelisti dolní nebo. NS 213.l
- - - horní 213.0
·
k análu incizního 526.1
- ·N uckov,a vrozená 752.4
- - (získaná) 629.l
kořenová (reziduální) 522.8
k osti mimo čelist 733.2
laterální periodontální 526.0
ledviny (vrozená) 753.l
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-

' -

- získaná 593.2
makuly 362.5
mandle 474.8
mazová NS 706.2
mediopalatální 526.1
menisku kolenního 717.5
mezihrudí vrozená 748.8
mozková 348.0
·_ vrozená 742.4
nadledviny 255.8
- vrozená 759.1
nazo-alveolárni_nebo -labiální 52$.4
nazopalatální 526.1
nosohltanu .478.2
očnice 376.8
odontogenní vývojová 526.0
oka 379.8
ovariální - viz c. vaječnfku
papily palatální 526.l
parauretrální 599.8
parovariální 752.1
patrová 526.1
peri-apikální, -odontální 522.8
pilonidální bez abscesu 685.1
- s abscesem 685.0
placentární ( amniotickd) - viz Anomálie lůžka
podjazyková 527.6
pochvy, embryonální 752.4
. - šlachové 727.4
popliteální75715
porenceft;zlická 742.4
- získaná 348.0
preaurikulární 744.4
primordiální 526.0
prsu involuční 610.4
- mazová 610.8
- jiná nebo NS 610.0
přední komory exudativní, implantační nebo NS 364.6
- - parazitární 360.1
při ora serrata 361.1
pupilární mioJická 364.5 .
sítnice - mimo pwazitární 361.1
- parazitární 360.1
sleziny 289 .5
slinivky břišní 577.2
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Cysta slzné žlázy 375.1
slzných cest 375.4
spodiny ústní 528.4
spojivky 372.7
syncyciální - viz Anomálie lůžka
synoviální 727.4
šlachy 727.4
.
tělesa řasnatého exudativní, implantační nebo NS 364.6
- - parazitární 360.1
tělíska bílého 620.2
- žlutého 620.1
tkáně ústní měkké 528.4
urachu 753.7
úst 528.4
váčku Graafova 620.0 ·
- Rathkeova 253.8
vaječníku dermoidní 220
- folikulární 620.0
neoplastická, pseudomucinózní 220
retenční NS, serózní 620.2
vývojová 752.0
nezařazená jinde nebo NS 620.2
vrozená nezařazená jinde 759.8
vulvy vroz"ená 752.4
- (získaná) 624.8
vývodu Gart11:erova 752.1
zubní 522.8
- vývojová 526.0
žlázy Bartholinovy 616.2
- meibomské infikovaná 373.1
- NS373.2
příušní 527.6
slinné nebo jejího vývodu 527.6
štítné 246.2
žlučníku nebo jeho vývodu 575.8
žlučové cesty mimo žlučník a jeho vývod 576.8
Cystadenocarcinorna - viz Novot.var zhoubný
Cystadenorna - viz Novotvar nezhoubný
- na hranici malignity - viz Novotvar neurčené povahy
- štítné žlázy 226
Cystathionurie 270.4
Cysticerc-us cellulosae, -osis 123.1
Cystická nemoc jater vrozená 751.6
ledvin vrozená 753.J
- - plic vrozená 748.4
1
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Cystin-óza, -urie - i maligní 270.0
Cystis - viz Cysta .
Cystitis akutní 595.0
alergická, cystická, gangrenózní 595.8
gonoroická 098.1+, 595.4*
chronická intersticiální 595.1
- jiná 595.2
iradiační 595.8
komplikující mimoděložní nebo molární těhotenství 639.8
- potrat 634-638 se čtvrtou číslici .7, 639.8
·
- těhotenství, porod nebo šestinedělí 646.6
tuberkulózní 016.1+, 595.4*
nezařazená)inde 595.8
NS595.9
Cysto-cele, -ke/a mužská 596.8
ženská 618.0
.
) .
- - jako indikace pro péči za těhotenství ne/Jo porodu 654.4
- - překážející při porodu 660.2
Cystolithiasis 495.1
Cystoma určené lokalizace - viz Novotvar nezhoubný
·
- lokalizace NS 220
Cystopyelitis 590.8
- komplikující těhotenství nebo šestinedělí 646.6
Cystorrhagia 596.8
Cystosarcoma phyllodes malignum - viz Novotvar zhoubný prsu
- - NS238.3
Cystostomie - ošetřování V55.5
- - stav bez potřeby péče V 44.5
Cystourethrocele - viz Cystocele
Cytomegalická inkluzní nemoc 078.5
- -ý - virus, vrozená infekce 771.1 .
Cytomycosis reticuloendothelialis 115.0

č
Čelist klapavá 524.6
/
Černý kašel 033.- - dále viz Bordetella
Červ guinejský 125.7 ·

-

oční

africký 125.2

Červenka 027 .1
Červenání nadměrn.é NS 782.6
Čéška zakrnělá 755.6

66
Čichání rozpustidel a těkavých látek 304.6
Činnost poradní všeobecná v oboru antikoncepce V25.0
- - v rámci regulace_ početí V26.4
- snížená - viz Hypofunkce
·
- zvýšená - viz Hyperfunkce
Čočk-a, náhrada V43.l
- -y kontaktní - přiložení, adaptace V53.l
Čtvrt-á nemoc 057 .8
- -ý,molár 520.1
Čtyřčata jako indikace pro péči za těhotenství nebo komplikující porod 651.2
příčina úmrtí nebo nemoci plodu nebo novorozence 761.5

D
Da Costův syndrom 306,2
Dacryo-adenitis 375.0
~cystitis trachomatosa 076.1+, 375.4*
- - tuberculosa 017.J+, 375.4*
'cystitis (acuta) (phlegmonosa) (subacuta) (NS) 375.3
chronica 375 .4
neonatonim 771.6
lith 375.5
sialoadenopathia atrophica 710.2
Dactylitis tubercu!Osa 015.7+, 730.5*
Dactylolysis spontanea 136.0
Dak- - viz DacDaltonismus 368.5
Dárce krve V59.0
kůže V59.l
kosti V59.2
kostní dřeně V 59 .3 ledviny V59.4
rohovky V59.5
,
- jiného orgánu nebo tkáně V59.8
- NSV59 .9
- • potencialní, vyšetření V70.8
Darierova nemoc (vrozená) 757.3
- - s karencí vitaminu A 264.8+, 701.l*
, Darlingova nemoc (vrozená), D. histoplasmóza 115.0 ·
Darwinův hrbolek nebo t uberkl 744,2
Dávivý kašel 033.- - dále viz Bordetella
- syndrom epidemický 078.8
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De Quervainova nemoc 727 .O
De Toniho-Fanconiho(-Debréův) syndrom 270.0
De bilita (duševní) 317
nervová 300.5
stařecká bez psychózy nebo NS 797
vrozená nebo novorozeneckq, nezařazená jinde 779.9
NS799.3
Dec- viz též DekDeciduoma malignum 181
Defekt Gerbodeův 745.4
inteligence - viz Zaostalost duševní
koagulace NS 286.9 ·
močovodu obstrukční 753.2
morální 301. 7
1 návalku endokardiálního 745.6
- pánvičky ledvinné obstrukční 753.2
- - - NS753.9
- perikardiální 746.8
- polštářku endokardiálního 745.6
- přepážky aortální 745.0
komorové 745.4
- - - se stenózou nebo atrézií plicnice, dextropozicí aorty a hypertrofií pravé
komory 745.2
typu atr.ioventrikulárního kanálu 745.6
- mezikomorové 745.4
- předsíňové typu ostium primum 745.6
- - '--- - secundum 745.5
septa mezi aortou a plicnicí 745.0
- (srdečního), septální, nezařazený jinde nebo NS 745.9
sítnice 361.- - dále viz Odchlípení sítnice
- bez odchlípení 361.3
- NS 361.9
stěny břišní vrozený 756.7
v plnění ledviny, měchýře nebo močovodu NS 793.5
Defektní vývoj caudy equiny 742.5
Defibrina-ce, -ční syndrom 286.6
- _: komplikující potrat; těhotenství, porod nebo šestinedělí - viz · Koagulační
vada ...
Deficience - viz Karence
Deflexe přepáfky (nosní) 4 70
Defluvium capillorum 704.0
- unguium 703.8
Deformace - viz Deformita
Deformita boltce získaná 380.3
(vrozená) 744.3

68
Deformita čela vrozená 756.0
- (získaná) 738.1
čelisti (vrozená) (získaná) nezařazená jinde 524.9
(stěny) hrudníku, vrozená 754.8
- (získaná) 738.3
(stěny) dutiny nosní (vrozená) 748.1
hlavy (získaná) 738.1
- vrozená -756.0
chlopně (srdeční) (vrozená) 746.- plicní 746.0
- NS746.9
kloubu lumbosakrálního (vrozená) 756.1
- získaná 738.5
- sa,kroiliakálního (vrozená) 755 .6
- - získaná 738.5
kolena vrozená 755.6
- (získaná), nezařazená jinde 736.6
končetiny vrozená, mimo redukční deformity, NS 755.9
- mimo plochou nohu a mimo prsty nohy, získaná 736.- - - - - - - - , určená, ale nezařazenájinde 736.8
(NS) končetiny NS (vrozená) 755.9
- - získaná 736.9
kosti klíční, vrozená 755.5
- - . (získaná) 738.8
kotníku, vrozená 755.6
- (získaná) 736.7
krkµ (získaná) nezařazená jinde 738.2
-.,-- vrozená 744.9
kůže (vrozená), určená, ale nezařazená jinde 757.8
- NS757.9
kyčle vrozená 755.6
- (získaná) 736.3
kývače - museu/i sternocleidomastoidei - vrozená 754.l
lebky vrozená 756.0 ·
s anencefalem 740.0
s encefalokelou 742.0
s hydrocefalem 742.3
- d rozštěpem páteře 741.0
s mikrocefalem 742.1
(získaná) 738.1
lopatky vrozená 755.5
- (získaná) 736.8
Madelungova 755.5
močovodu získaná, kolínkovitá. 593.3
- - , nezařazená jinde 593.8
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-

(vrozená) 753.9

mozku~ redukční 742.2

- (vrozerzáJ 742.9
- získaná 348.8
nehtů vrozená, určená, ale nezařazená jinde 757.8
- - NS757;9
- (získaná) 703.9
nohy valgózní (vrozená) 754.6
- nebo varózní, získaná nebo NS 736.7
- varózní (vrozená) 754.5
- vrozená, mimo valgózní a varózní, nebo NS 754.7
nosu vrozená 748.1
- (získaná)738.0
obličeje vrozená 744.- - NS744.9
- (získaná) 738.1
očnice získaná 376.4
- (vrozená) 743.9
- pánve (kostěné) (získaná) 738.6
působící nepoměr 653.0
- překážející při porodu 660.1
- vrozená 755.6
páteře vrozená - posturální lordóza nebo skolióza 754.2
- - jiná 756.1
- (získaná) nezařazená jinde 738.5
prstů nohy vrozená 755.6
získaná 735. - - určená, ale nezařazená jinde 735.8
- - NS735.9
ruky vrozená 755.5
- (získaná) 736.2
- prsu vrozená, určená, ale nezařazená jinde 757.8
- - NS757.9
- (získaná) 611.8 .
předioktí (získaná} 736.0
- vrozená 755.5
redukční končetiny dolní 755.3
- horní 755.2
- - NS755.4
- mozku 742.2
ruky mimo prsty (získaná) 736.0
- I .:_ vrozená 755.5
soustavy svalové nebo kosterní _vrozená; nezařazená jinde 756.9
Sprengelova (vrozená) 755.5
vaziva podkožního (vrozená) určená, ale nezařazenájinde 75'7.8
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Deformita vaziva podkožního NS 757.9
vlasů (vrozená) určená, ale nezařazená jinde 757.8
- NS757.9
vrozená - viz též Vada vrozená
- mnohočetná, nezařazená jinde 759.7
zad - viz D. páteře
zápěstí (získaná) 736.0
. - vrozená755.5
získaná určené lokalizace, ale nezařazená jinde 73&.8
- lokalizace NS 738.9
žebra (získaná) 738.3
- vrozená 756.3
Degenerace amyloidní (generalizovaná), kterékoli lokalizace 277.3 /
arteri-ální, -ovaskulární 440.bulbu 360.2
cévnatky 363.4
cévní 440.'
dělohy (cystická) 621.8
dřeně (zubní) 522.2
duhovky (pigmentová) 364.5
hepatolentikulární 275.l
.
hrdla děložního (po ozáření) (po nepříznivém účinku léčby nebo nehodě při léčení)
622.8
chlopně srdeční - viz Endokarditis .
- jater amyloidní277.3
.
cystická, difuzní nebo NS 572.8
(fibro)cystická vrozená 751.6
· lentikulární 275.1
parenchymatózní 570
tuková 571.8
- alkoholická 571.0
kapilár 448.9
kardiovaskulární (s arterioskler6zou)', není-li zaviněna hypertenzí 429.2
,-- způsobená hypertenzí 402.- - dále viz Kardiopatie hypertenzní
kloubů generalizovaná 715.0
lokali~ovaná primární 715.1
- sekundární 715.2
- NS715.3
meziobrátlových 721.9
na více místech, ale neoznačená jako generalizovaná 715.8
NS7I5.9
· (míchy) kombinovaná (subakutní) :
při anémii z karence vitamínu B 12 , mimo zhoubnou 281.1+, 336.2*
- - zhoubné 28 I.O+, 336.2*
NS 266.2+, 336.2*
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kostěného

labyrintu 386.8 ·
709.3
ledvin(y) cystická,fibrocystická nebo polycystická (vrozená) 753.l
- NS587
makul-y, -ární (získaná) (senilní) ( atrofická) ( exudativní) 362.5
- vrozená ~ebo dědičná 362. 7
mozečková primární - dědičná, sporadická. 334.2
- nezařazená jinde nebo NS 334.9
mozková při alkoholismu 303+, 331.7*
beriberi 265.0+, 331.7* ,
cévním onemocnění mozku 430 - 438+, 331.7*
- - - NS 437.9+, 33J-.7*
generalizovaných lipidózách 272.7+, 330.2*
karenci vitamínu B12 266.2+, 331.7*
mukopolysacharidóze 277.5+, 330.3*
myxedému 244.-+, 331.7*
nemoci Fabryho , Gauche'rově, Niemannově-Pickově 272.7+, 330.2*
- Hunterově 277.5+, 330.3*
novotvaru 140-239*, 331.7*
'sfingolipidóze 272.7+, 330.2*
vrozeném hydrocefalu 742.3+, 331.7*
- rozštěpu páteře s hydrocefalem 741.0t , 331.7*
stařecká 331.2
v dětstvL330.- NS330.9
NS 331.9
myokard-u, -iální, není-li zaviněna hypertenzí 429.l
- způsobená hypertenzí 402 ..:. . - dále viz Kardiopatie hypertenzní
nadledviny nebo pouzdra 25~ .8
nervu mozkového III. - okohybného, IV. - kladkového nebo VI. - odvádějícího,
nezařazenájindf 378.8
sluchového neboli VIII. 388.5
- zrakového ischemická 377.4
- - · nezařazená jinde 377.3
okraje zornice 364.5
olivopontocerebelární 333.0
palidární pigmentární 333.0
- ploténky meziobratlové bederní 722.5
cervikotoralcální 722.4
hrudní 722.5
krční 722.4
lumbosakrální ~22 . 5
s myelopatií, ja~ékoli lokalizace 722. 7+, 336.3*
torakolumbální 722.5
NS722 .6
kůže
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Degenerace polypoidní vedlejší dutiny nosní 471.J
rohovky 371.4
sítnice: dlaždicovitá, mikrocystická, mřížkovitá, palisádová, periferní,
stařecká, NS 362.6
Kuhntova-Juniusova 362.5
- makulární 362.5
- pigmentová 362.7
s!intrky břišnífibrocystická 277.0
spojivky 372.5
srdce, svalu srdečního - viz D. myokardu
stařecká NS 797
strionigrální 333.0
šedé hmoty 330.8
tělesa řasnatého 364.5
vaskulární (stařecká) ~ viz Ateroskleróza
- hypertenzní - viz Hypertenze
- - NS401.9
Wilsonova 275.1
Degenerativní nemoc - viz Degenerace
Degenerovaný stav bulbu 360.4
Dehiscence rány operační 998.3
- : po císařském řezu 674.1
- - - epiziotomii nebo trhlině hráze (poporodní) 674.2
- sutury hráze 674.2
Dehydra(ta)ce (NS) 276.5
- u novorozence 775.5
.
.
.
Dehydrogenáza kyseliny mléčné, nespecifické zvýšení hladiny NS 790.4
Dech krátnýW S 786.0
'
Dejerineova- Sottasova nemoc 356.0
Dekapitace 874.9
Dekompenzace kardiovaskulární NS 429.2
- myokardiální, srdeční NS 429.9'
Dekompresní nemoc 993.3
Dekubitus bez gangrény , jakékoli lokalizace, mimo sliznici dutiny ústní 707.0
- ,sliznice dutiny ústní pod protézou 528.9
Deleageova nemoc 359.8
Delinkvence neurotiků 312.3
- skupinová 312.1
- (mladistvých) NS 312.9
Deliriózní stav - viz Delirium
Delirium akutní (psychotické) 293.0
alkoholické (akutní) 291.0
- chronické 291. J
exhaustivní 308.- - dále viz Reakce akutní na stres
subakutní (psychotické) 293.1

síťovitá,

_,
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traumatické - viz Poškození míchy, zlomenina páteře
- NS952.9
tremens 291.0
z vyčerpání 308.- - dále viz Reakce akutní na stres
NS780.0
Děloha objemná nebo zvětšená 621.2
- - - - puerperální 674.8
Demaciativní houby - infekce 117 .8
Delllence alkoholická bez rysů deliria tremer.zs nebo Korsakovovy psychózy, NS
291.2
~ arteriosklerotická 290.4
- presenilní 290.l
- předčasná 295.9
- při Alzheimerově nebo Jakobově- Creutzfeldtově nemoci 290.1
nemocech zařazených jinde jako: epilepsii, hepatolentikulární degeneraci,
Huntingtonově choree, mozkové lipidóze, polyarteritis nodosa, progresivní
paralýze, sc/erosis multiplex 294.l
ohraničené atrofii mozku 290.1
Pickově nemoci (mozku) 290.1
- presenilní (Alzheimerově) skleróze 290.1
senilní depresivního nebo paranoidního typu 290.2
- s akutním stavem zmatenosti nebp deliriem 290.3
- , simplexní typ 290.0
- NS290.0
- , simplexní typ (akutní) 295.0
- způsobená dialýzou 293.- NS298.9
Dementia paralytica 094.1
- - - - :_ juvenilis 090.4
- praecox 295.9
Demodexfolliculorum 133.8
Demyelinizující nemoc centrální nervové soustavy NS 341.9
Dengue (nehemoragická horečka) 061
Dens evaginatus, lnvaginatus, in dente 520.2
Dentikly 522.2 ,
Dentin nepravidelný nebo sekundár.ní (v dřeni) 522.3
Dentinogenesis imperfecta 520.5
Dentinoma čelisti dolní nebo NS 213.1
- - horní213.0
Dentitio difficilis 520. 7
Dentofaciální anomálie 524.- funkční 524.5
- - nezařazená jinde 524.8
- - NS524.9
Depersonaliza-ce (neurotická), -ční syndrom 300.6
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Deplece lymfocytárni pN Hodgkinově nemoci 201 .7 ·
Depozita kožní 709 .3
na zubech 523.6
rohovková 371.1
spojivky 372.5
vápenná v pouzdru 727 .8
Deprese agitovaná, akutní, endogenní, involuční, klimakterická, menopauzální, monopolární, periodická, psychotická 296.1
mozková u novorozence 7~9.2
- neurotická 300.4
- reaktivní psychotická 298.0
- . úzkostná 300.4
- NS311
Depresivní neurotický stav 300.4
- osobnost 301.1
- porucha1nebo stav NS 311
- reakce neurotická 300.4
- typ neorganické psychózy 298.0
Derealizace (neurotická) 300.6
Dermatitis actinica (od slunce) 692.7
- _,jiná než od slunce 692.8
artefacta 698.4
atopica 691.8
atrophicans ( diffusa) 701.8
- maculosa 701.3
blastomykotická 116.0
bu/losa striata pratensis 692.6
mucosynechialis atrophica 694.6
- sezonní 694.8
- NS694.9
cerkáriová 120.3
contactu 692.- - dále viz D. kontaktní
ekzematózní v'íčka očního 3733
- NS692.9
exfoliativa ( generalisata) (Ritter) 695.8
- factitia 698.4
gangraenosa NS 785.4
gestationis 646.8
herpetiformis (bu/losa) ( erythematosa) (pustularis) (vesicularis) ( Duhring) 694.0
- juvenilis 694.2
- senilis 694.5 ,
- NS694.0
infectiosa eczematoides 690
kontaktní, z povolání, toxická, NS, vyvolaná:
. čistjcími prostředky 692.0
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-

-

léky a chemickými Íátkami p~užfoanými v lékařství v přímém styku s kůží arnika, fenol, fungicidy, jod, keratolytika, neomycin, · rtuť; skabicidy aj. 692.3
oleji a mazadly 692. l
potravinami při styku s kůží - maso, mléko, ·mouka, obilí, ovoce, ryby 692.5
rostlinami mimo potraviny - viz tabelární seznam -- 692.6
rozpustidly ze skupiny: cyklohexanů, esterů, glykolů, chlorovaných sloučenin,
ketonů, uhlovodíků 692.2
slunečním zářením 692. 'J ·
jinými chemickými látkami - guma, insekticidy, kyseliny, leptavé látky, náplasti,
nylon, plastické hmoty, sloučeniny chromu; zásadité látky 692.4
jinými určenými činiteli - barviva, horké počasí, infračervené záření, konzervačn{
· prostředky, kosmetické prostředky, kožišiny, paprsky X, studené počasí, světlo,
ultrafialové záření, záření NS 692.8
NS692.9
- víčka očního 373.3
papillaris capillitii 706.J
perioralis 695.3
plénková 691.0
purulenta 686.0
pustulámí nakažlivá 051.2
pustu/osa subcorn_ealis 694·.1
seborrhoica 690 ·
- infantilis 691.8
septica 686.0
schistosomová 120.3
soláris 692.7
suppurqtiva 686.0
toxická 692.- - dále viz D. kontaktní
- NS692.9
vegetans 686.8
· venenata 692.- - dáte viz D. kontaktní
- NS692.9
verrucosa 117.2
víčka očního: alergická, ekzematózní, kontaktní 373.3
, - ·infekční mimo typy vedoucí k deformaci 373.5* a etiologický kód podle
druhu infekce
- , typy vedoucí k deformaci 373.4* a etiologický kód podle druhu infekce
způsobená oparem pásovým 053.2+, 373.5*
- - prostým 054.4+-, 373.5*
vyvolanápozitými látkami:
léky nebo chemickými látkami používanými v lékařství 693.0
potravou 693.J
jinou určenou látkou 693.8
NS693.9
zářením (infračerveným) (ultrafialovým) (X) 692.8
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Dermatitis vyvolaná zářením slunečním 692. 7
z omrznutí 991.5
z povo_lání 692.- - dále viz. D. kontaktní
- NS692.9
NS692.9
Dermatobia (hominis) 134.0
Dermatofibroma protuberans 238.2
- NS 216.-'- - dále viz Novotvar nezhoubný kůže
Dermatofibrosarkom 173.- - viz dále Novotvar zhoubný
Dermatofytóza hluboká l 10.6
krajiny perianální 110.3
nehtu 110.1
nohy l 10.4
ruky 110.2
trupu 110.5
třísla 110.3
vlasové části hlavy nebo vousu 110.0
lokalizace určené, ale nezařazené jinde l 10.8
- NS 110.9
Dermatoglyfická vada 757.2
Dermatomycosisfurfuracea 111.0
Dermatomykóza mimo dermatofytózu 111.- - , určená, ale nezařazená jinde 111.8
- způsobená potenciálně parazitními houbami 118
- NS 111.9
Dermatomyositis 710.3
Dermatosclerosis localisata 70 I .O
- jiná nebo NS 710.1
Dermatosis erythematosquamosa 690
- herpetiformis 694.0
Dermatóza menstruální nezařazená jinde 709 .8
- puchýřnatá, bulózní 694.-: - , určená, ale nezařazená jinde 694.8
- - NS694.9
stařecká NS 709.3
víčka očního neinfekční 373.3
i nedostatku vitaminu A 264.8+, 701.l*
nezařazená jinde nebo NS 702
Dermografi-e, -smus 708.3
Dermoid - viz Cysta dermoidální
Descemetokele 371.7
Descensus uteri 618.- - dále viz Výhřez dělohy
Desenzibilace na alergeny V07.J
Děsová reakce 300.2
- - u dítěte 313.0

kůže
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Destrukce živého plodu k usnadnění porodu 763.8
Děsy noční neorganického původu 307.4
Děti zdravé, živě narozené, podle typu narození:
Jediné dítě V30. Dvojčata, druhé narozeno živé V31.- - - mrtvé V32.- . NSV33.Jiný mnohočetný porod, všechny ostatní děti narozeny:
živéV34.mrtvé V35.- - , některé z ostatních dětí narozeny živé V36.- - NSV37.-:NSV39.Při položkách V30- V39 lze použít tohoto členění na 4. místě:
.O Narozen-o, -y v ústavu
.i - před přijetím do ústavu
.2 - mimo ústav a nehospitalizován-o, -y
Pozn.: Tyto položky jsou určeny ke kódování živě narozených dětí, které nejsou
nemocny, ale přesto jsou ve zdravotnické péči, např. blokují novorozenecká lůžka.
Deuteranomálie, Deuteranopie 368.5
Deuteromycety 117.4
· Devergieova nemoc 696.4
Deviace močovodu (vrozená) 753.4
pohybů očí disociovaná 378.8
~ přepážky· (nosní) (získaná) 4 70
- - vrozená 754.0
\
\
Dextropozice aorty 747.2
Dextrokardie 746.8
Dezintegrační psychóza v dětství 299 .1
Dhobieské svědění 110.3
Di Georgeův syndrom 279.J
Di Guglielmova nemoc 207 .O
Diabetes aminoaciduricus 270.9
bronzový 27 5.O
chemický, latentní, komplikuje-li těhotenství, porod nebo šestinedělí 648.8
- - NS790.2
insipidu~ mimo nefrogenní 253.5
--' nefrogenní nebo vzdorující léčbě vazopresinem 588.J
mellitus 250.- - dále viz Cukrovka
- neonati775.J
renalis 271.4
. „Diabetická matka", syndrom dítěte 775.0 .
Diacyklotrombopatie 287.J
· :·
.r Diafragma hrtanu 748.2
- jícnu 750 .3

78

r

Diafragm(at)itis 519.4
Diafyzitis 733.9
Dialyza renální, stav - pacient potřebující občasné provedení V45.l
- - , přijetí za účelem provedení V 56.0
·
- , pravidelné léčení V56. - extrakorporálníV56.0
- peritonedlní V56.8 ,
- jináV56.8
Diar(rho)ea - viz Průjem
Diastasis musculorum (rec ti) ( abdominis) 728.8
- ossium cranii 733.9
·
Diastema zubu nebo zubů 524.3
Diatéza hemoragická (rodinná) 287.9
- . - u novorozence, nezařazená jinde 776.0
- urátová 274.9
Diazepam, závislost 304.1
- , zneužití bez závislosti 305.4
Diazova nemoc nebo osteochondróza 732.5
Dicephalus 759.4
Dicrocoeli-um dendriticum, -asis 121.8
Dietní dozor a poskytování rad V65.3
Difterie 032.-. - dále viz Diphtheria, Záškrt
Digitus accessorius 755.0
·
hamatus, malleus manus ( acquisitus) 736.J
- congenitus 755.5
- - pedis ( acquisitus) 735.4
- - , - congenitus 755.6
saltans 727.2
Dilacerace - viz Lacerace, Rána otevřená
- zubu 520.4
Dilatace měchýře močového 596.8
tračníku 564.7
- ·žaludku akutní 536.J
- - NS536.8
Dilatatio' (ventriculi) cordis NS 429.3
ductus lactiferi 610.4
- . ureteris (idiopathica) 593.8
- - congenita 753.2
Dipetalonem-a perstans, -iasis, -iáza 125.4
- streptocerca 125.6 ·
Diphtheria faucium 032.0
laryngis 032.3
- nasalis anterior 032.2
- nasopharyngealis 032.l
Diphyllobothri-um, -asis, -áza 123.-

J
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Diplacusis 388.4
<
Diplegie infantilní nebo vrozená (mozková) (spastická) (spinální) 343.0
' - končetin dolních, mimo vrozené 344.1
- - horních, mimo vrozené, D. NS 344.2
Diplogonoporus 123.8
Diplopie 368.2
Dipsomanie 303
Dipylidi-um, -asis 123.8
Dirofilaria 125.6.
Discisio tendinis - viz Rána otevřená
Dislokace bulbu (laterá}ní) NS 376.3
čočky 379.3
kloubu patologická - spontánní - , ne rekurentní a ne čerstvé zranění 718.2
- rekurentní 718.3
,
- traumatická - viz Vymknutí
mediastina NS 793.2
ploténky meziobratlové. 722.- - dále viz Onemocnění ploténky meziobratlové
Disociace atrioventrikulární, interferenční 426.8
Disociační reakce nebo stav 300.l
Di(s)sociální osobnost 301.7
Disrupce operační rány 998.3
Disten-sio, -ze viz Namožení
r
- žaludku akutní 53{5.l
- - NS536.8
Distokluze 524.2
Distomiáza krevní 120.9
_: · mimo krevní 121.Distomolár 520.J
Distor-sio, -ze. - viz Podvrtnutí
,
Dítě bité NS nebo týrané (i emočně nebo nutričně) 995.5
- „diabetické matky", syndrom 775.0
- mimořádně velké, obrovské 7'66.0
- předčasně narozené s krajní nezralostí 765.0
- - - jiné 765.l
- přenášené, které není příliš těžké ani velké vzhledem k trvání těhotenství 766.2
- příliš těžké vzhledem k trvání těhotenství, pokud nepatří pod 766.0: 766.J
Diuréza snížená NS 788.5
'
Diverticul-itis, -osis, -um, - viz D·ivertikl
Divertikl červu (nezánětlivý) 543
dvanáctníku 562.0
gastrický - viz D. žaludku
hltanu (vrozený) 750.2
ilea 562.0
- jejuna 562.0
- jícnu (vrozený) .750.4
'

/
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Divertikl jícnu získaný 530.6
levé komory (vrozený) 746.8
M eckelův 751.0
měchýře močového (svěrače)

596.3
vrozený 753.8
průdušky (vrozený) 748.3
- získaný 494
střeva tenkého 562.0
tlustého (i tenkého) 562.1
- vrozený 751.5
- NS562.1
tračníku - viz D. střeva tlustého
trubice močové (získaný) 599.2
- - vrozený 753.8
žaludku vrozený 750.7
- (získaný) 537.1
NS562.1
Divertikul-itis, -óza - viz J)ivertikl
Dlaha vnější - výměna, kontrola nebo odstranění V54.8
- vnitřní - odstranění V54.0
Dna - mimo dnu z ,olova:
dnavá artropatie 274.0+, 712.0*
'- nefropatie 274.J+~ 583.8*
dnavé uzly - tophi ~ srdce 274.8+, 425.7*
- . :. . - ucha 274.8+, 380.8*
NS274.9
- z olova 984.- - dále viz Toxický účinek olova .
Dohled lékařský nad těhotenstvím probíhajícím normálně, prvním V22.0 ;
- - - - '-,dalším V22.1
- - - - vysoce ohrcženým V23.• - nad indikovanou antikoncepcí Y25.4
- po léčení - viz Prohlídka periodická po léčbě
Dolichocephalia 754.0
Dolichocolon 75(5 Dolores praesagientes 644.0
Donovanosis 099.2
Dospělost pohlavní opožděná, pokud nepatří jinam 259.0
- - předčasná, pokud nepatří jinam 259 .1
Dospívání V21.2
Dotyk měkkých tkání 524.2
Downův syndrom nebo nemoc (translokačn() 758.0
Dozor dietní V65.3
zdr,avotní nad kojencem nebo dítětem V20.- nalezencem V20.0
- jiným zdrapým kojencem V20.l ·
-

-
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Dracuncul-us medinensis, -osis 125.7
Drakontiáza, Dracontiasis 125.7
Drát fixační vnitřní - odstranění V54.0
- Kirschnérů~ - výměna, kontrola nebo odstranění V54.8
Dráždění mozku po úraze NS 854.0
Dráždivost labyrintu snížená nebo zvýšená 386.5
- mozku u novorozence mimo křeče, i NS 779.J
Dráždivý tračník 564.J
Dreschlera hawaiiensis 117 .8
, _:__ jiná neb~ NS 118
Dresslerův syndrom 411
Drmolivá řeč NS 784.5
Drúzy papily 377.2
. - (degenerativní) sítnice 362.5
Držení těla abnormální NS 781.9
Duaneův syndrom 378.7
· Dubinův -Johnsonův syndrom nebo nemoc 277.4
Ductus arteriosus - Bota/li - apertus, patens, persistens 747.0
- omphalomesentericus seu vitellinus persistens 751.0
Dučej arteriální otevřená 747.0
Duhringova nemoc 694.0
Duchenneova - Aranova nemoc nebo svalová atrofie 335.J
· Dukesova( - Filatovova) nemoc 057 .8
Dumdum horečka 085.0
Dumping syndrome 564.2
Duodenitis 535.6
Duplayova nemoc, p;,.iahritis nebo syndrom 726.2
Duplicatio - viz též Duplikace, Zdvojení, Přídatný ...
- · ductus cystici 751.6
- - choledochi 751.6
- meatus urinarii 753 ..8 ·
Duplikace - viz .t éž Zdvojení, Přídatný ...
· - jícnu 750.4
- žaludku 750. 7
Dupuytrenova kontraktura 728.6
- zlomenina kosti vřetenní otevřená 813.5
- - (zavřená) 813.4
- - (kosti lýtkové) (kotníku) (NS) otevřená 824.5
- - (zavřená) 824.4
Durandova - Nicolasova - Favreova nemoc 099. I
Dušení hlenem nebo potravou (regurgita.vanou) 933.J
- , pocit NS 784.9 •
Duševní podnormálnost, retárdace, zaostalost - viz Zaostalost duševní
- porucha - viz Porucha duševní
matky komplikující ·těhotenství, porod nebo šestinedělí 648.4
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Duševní porucha v anamnéze osobní Vl 1
. \
- - - rodinnéV17.0
\
- zaostalost v rodinné anamnéze V18.4
Dušnost hysterická 300.1
- psychogenní 306.J
- NS786.0
Dutina kostrční, pilonid.ální - viz Cysta pilonidální
Dvojcípá aortální chlopeň 746.4
Dvojčata jako indikace pro péči za těhotenství nebo komplikující porod 651.0
;_ příčina úmrtí nebo nemoci plodu nebo novorozence 761.5
- spojená působící nepoměr - kód pro stav matky 653.7
- ...:.. , kód pro stav dítěte 759.4
Dýchání bolestivé NS 786.5
- ústy NS 784.9
Dysartrie NS 784.5
Dysautonomie rodinná 742.8
Dyscrasia - viz Dyskrazie
Dysendokrini-e, -smus 259.9
Dysenteria bacillaris 004.- - dále viz Dyzenterie, Shigelóza,_Shigellq.
Dysfagie -: viz též Dysphagia
- funkční, hysterická, neurotická 300.l
psychogenní 306.4
- sideropenická 280
- NS787.2
Dysfagocytóza vrozená 288.J
Dysfazie NS 784.5
Dysfibrinogenémie (vrozená) 286.3
Dysfonie funkční, hysterická 300.l
- psychogenní 306.J
'
- spastická 478.7,
- NS784.4
Dysfunkce dělohy k<)mplikující porod 661.-:
hypertonická 661.4
hypotonická primární 661.0
- sekundární 661.1
- NS661.2
NS661.9
endokrinní, jiné kombinace než polyglanditlární aktivita při mnohočetné endo. krinní adenomatóze 258.l
- NS259.9
epifýzy 259 .8
- Jyziologickd duševního původu bez poškození tkání 306.minimálnímozková v dětství 310.8
ovariální 256.-'- NS256.9
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- polyglandulární 258.- NS258.9
symbolová, pokud nepatří jinam, NS 784.6
šišinky 259 .8
testikulární 257.-'- NS257.9
tyroidální 246.9
žlázy pineální 259.8
Dysgeneze gonadální (způsobená anomálží chromosomů) 758.6
- čistá 752.7 ·
ledvin 753.0
retikulární 279.4
vaječťlíků 758.6
Dysgerminoma určené lokalizace - viz Novotvar zhoubný
- lokalizace NS u muže 186.9
- - -'-- u ženy 183.0
Dysgrafie 781.3
Dyschondroplazie 756.4
Dyschromie 709.0
Dys(h)idrosis 705.8
Qyskalkulie 315.J
pyskeratósis congenita, follžcularis 757.3
Dyskinéza biliární 575.8
- hýsterická 300.1
- neorganického původu, psychogenní 307.9
- jícnu 530.5 · ,
'
- orofaciální 333.8
- střevní 564.8
Dyskrazie krev~í 289 .9
.:.:. - s krvácením p'řed porodem 641.3
- - poporodní, puerperální 666.3
· - polyglandulární 258.9
Dyslalie NS 784.5
- vývojová 315.3
Dyslexie (sekundární po organickém poškození) (NS) 784.6
- vývojová 315.0
Dysmenor(rho)ea 625.3
- psychogenes 306.5
Dysostosis cleidocranialis 755.5
- cran,iofacžalis 756.0
- multiplex 277.5
Dyspareunie psychogenní 302. 7
NS u muže 608.8
u ženy 625.0
- , sdružená s frigiditou 302. 7
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Dyspepsie (funkční) (gastrointestinální) (vrozená) (NS) 536.8
- neurotická, psychogenní 306.4
- střevní 564.8
Dysphagia lusoria 750.3
- viz též Dysfagie
Dysphemia 307 .O
Dyspituitarismus 253.9
Dysplazie - viz též Vada vrozená
bronchopulmonálni uplodu nebo novorozence 770.7
bu/bu 743.J
čelisti fibrózní 526.8
čípku (děložního) 622.1
ektodermálni (vrozená) 757.3
epifyzárni mnohočetná 756.5
- ·NS756.9
--'- fibrózní polyostotická 756.5
chondroektodermální 756.5
metafyzární 756.9
míchy 742.9
moiku 742.9
- pochvy 623.0
- prsu (fibro)cystická 610.J
nezhoubná 610.- - nezařazená jinde 610.8
- - NS610.9
.
thymická s imunodeficiencí 279.2
__:. zuboviny 520.5
Dyspnoe NS 786.0
Dyspraxie, syndrom 315.4
- NS781.3
Dysproteinémie 273.8
Dysrytmie 427 .. · Dyssociální osobnost 301. 7
Dystokie cervikální 661.0
děložní nezařazená jinde nebo NS 661.4
- (fetální) (mateřská) 660.- NS660.9
~.
Dystonia musculorum deformans 333.6 ,
Dystonie torzní, fragmenty 333.8
- - idiopatická 333.6
- - symptomatická 333.7
Dystopíe ledviny 593.8
- vroz~ná' 753.3
močovodu 753.4
varlete 752.5
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Dystrofie adipozogenítální 25 3 .8
cévnatky 363.S
myotonická 359.2
nehtů ( Beauova) 703 .8
retinální - viz D. sítnice
rohovky 371.5
sítnice dědičriápři lipidóze cerebroretinální 330.1+, 362.7*
- - - - generalžsované, systémové 272.7+, 362.7*
- (dědičná) jiná 362.7
svalová 359.dědičná; progresivní: dietální, Duchenneova, Erbova, facioskapulohumerální,
kořenového svalstva, Landouzyho- Dejerineova, oční, okulofaryngeální, NS
'J,59.1
- vrozená 359.0
vulvy 624.0
způsobená podvýživou 263 .9
- NS783.9
Dysurie NS 788.1
Dyzenterie - viz též Dysenterie, Shigelóza, Shigella
Schmitzova( -Stutzerova) 004.0
Sonneova 004.3
(hemoragická) (katarální) NS 009.0

E
Eatonovo agens při onemocnění zařazeném jinde nebo lokalizace NS 041_.8
- - působící pneumonii 483
Ebrietas - viz Opilost
· - NS305.0
Ebsteinova anomálie nebo malformace 746.2
Ec- - viz téi Ek.
Eczema marginatum 110.3
.
- varicosum cruris 454.- - dále viz Městky žiÍni
- - - , komplikuje-li těhotenství, porod nebo šestinedělí 67 I .O
Eddowesův syndrom nebo nemoc 756.5
Edém angioneurotický (alergický) 995.1
--' dědičný 277 .6
dědičný (do/nich končetin) 757.0
gestačni __,. viz~E. těhotenský
( epi)glotidy 478.6
alergický 995.1 '
- - dědičný 277 .6
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Edém hltanu 478.2
hrtanu - viz E. (epi)glotidy
chámovodu 608.8
ledviny - viz Nefrotický syndrom
- NS 581.9
míchy 336.l ·
Milroyův 757.0
mozku 348.5
. . .:. u plodu nebo novorozence, po porodním poranění 767.8
nosohltanu 478.2
novorozenecký NS 778.5
nutriční bez dyspigmentac'e kůže a vlasů 262
- s dyspigmentací kůže a vlasů 260
obalu varlete 608.8
očnice 376.3
- plic akutní s onemocněním nebo selháním srdce 428.1
- , způsobený vnějšími činifeli 506- 508
- - dýmy nebo parami 506. 1
- NS518.4
chemický (akutní) 506.1
chronický nebo NS 514 ·
· - provazce semenného 60$.8
Quinck'eův 995.1
:__ dědičný 271.6
rohovky 371.2
sítnice 362.8
srdce428.0
sub-,supra-glotický - viz E. ( epi)glotidy
šourku .608.8
těhotenský bez hypertenze 646.1 ,
- s hypertenzí 642.terčé zrakového nervu 377.0
váčků semenných 608 ..8
varlete 608.8
víček nezařazený jinde 374.8
horka 992. 7
(lokalizovaný) NS 782.3
Edwardsův syndrom 758.2
EEGabnormální NS 794.0
Ehlersův- Danlosův syndrom 756.8
Echino-coccosis, -coccus, -kokóza 122.Echinostom-um ilocanum;-iasis 121.8
Echoencefalogram abnormální NS 794'.0
ECHO-virus při onemocnění zařazeném jinde nebo lokalizace NS 079.1
- působícímeningitis 047.l+, 321.2*

z

8,7
Eisenmengerův

komplex, defekt nebo syndrom 745.4
Ejakulace psychogenní 306.5
·
EKG abnormální NS794.3
Ekchymózy san:wvolné NS 782.7
- u plodu nebo novorozence 772.6
Eklampsie (v těhotenství, při porodu nebo v šesti~edělí) 642.6
- přidružená k hypertenzi existující od dřívějška 642. 7
.
Ektázie rohovky 371.7
Ektopické těhotenství - viz Těhotenství, Graviditas
- - NS633.9
Ektopie čočky( vrozená) 743.3
- hrdla (děložního) .622.8
" - jícnu vrozená 750.4
ledviny (vrozená) 753.3
- měchýře (močového) (vrozená) 753.5
- močovodu (vrozená) 753.4
- pléteně pažní (vrozená) 742.8
sliznice žaludeční (vrozená) 750.6
srdce (vrozená) 746.8
varlete (vrozená) 752.5
žaludku (vrozená) 750.7
Ektromelie končetiny dolní 755.3
- - horní 755.2
- - NS755.4
Ektropium čípku děložního 622.0
- - - - při (chronické) cervicitidě 616.0
- Víčka 374.1
Ektyma (NS) 686.8
_ - gangrenó.zní 686.0
- infekční 051.2
,Ekzém atopický 691.8
- dětský 691.8
- dyshidrotický NS 705.8
- flexurální 691.8
herpet;cký 054.0
- kontaktní 692.- - dále viz Dermatitis, kontaktní
- numulární, nezařazéný jinde 692.9
...:. profesionální 692.- - dále viz Dermatitis kontaktní
'
seboroický 690,
- dětsky 691.8 .
solární 692. 7
šupinkový NS 692.9
varikózní dolní končetiny 454.-; _- dálé viz Městky žilní .
- - - ., komplikuje-li těhotenství, porod nebo šestinedělí 671.0
vyvolaný dotykem určité látky 692.- - dále viz Dermatitis kontaktní
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Ekzém vyvolaný zářením mimoslunečním 692.8
- - slunečním 692. 7
z.povolání 692.- - dále viz Dermatitis kontaktní
zevního ucha nebo zvukovodu 380.2
(akutní)(alergický) (erytematózní) (chronický) (NS) 692.9 .
Elastofibroina 215.- - dále viz Novotvar nezhoubnf;,tkáněpojivové
Elastochondroma plic 212.3
Elastoma (juvenile) 757.3
Elastosis actinica, solaris 692.7
- atrophicans 701.8
- perforans serpiginosa 701.1
- senilis 701.8
Elefantiáza filariální 125.- po mastektomli 457.0
víčka očního (nefilariální) 374.8
vrozená 757.3
vulvy (nefilariální) 624.8
(nefilariální) NS 457.1
Elektroencefalogram abnormální NS 794.0
Elektrofyziologická pdrucha NS 794.1
Elektrokarďiogram ab~orr_nální NS 794.3
Elektrookulogram abnormální NS 794.1
Elektroretinogram abnormální NS 794.1
Eliptocytóza (vrozená) (dědičná) 282.1
Ellisův-:-van Creveldův syndrom 756.5
Embadomoni-asis, -áza· 007.8
Embolie (plic) amniální tekutinou 673.1
- - při potratu - viz E. při potratu
aorty břišní 444.0
_
- ,jiné části 444.l
arteriální periferní, končetiny 444.2
- určená, ale nezařazená jinde 444.8
~ NS444.9
cév mozkových - viz E. mozková
krevní zátkou při potratu ~ viz E. při potratu ·
- ~ za těhotenství, porodu nebo šestinedělí 673.2
mezenterická 557.0
mozková, i s hypertenzí, mimo těhotenství, porod ašestinedělí 434.1
- při nebo po porodu, puerperální 674.0
mýdlová při potratu - viz E. při potratu
nitrolební - viz E. mozková · ·
plic mimo těhotenství, porod a šestinedělí 415.l
plicní {tepny) (žíly) při pQtratu - viz E. při potratu
porodnická (plicní) :
.·
amniální tekutinou 673.1
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pyémická, septická 673.3
sraženou krví 673.2
tuková 673.8
vzduchová 673.0
určená, ale nazařazená jinde 673.8
NS673.2
- při ektopickém těhotenství 639.6
potratu indukovaném ilegálně 636.6
-,- legálně '635.6
nezdařeném 638.6
samovolném 634.6
NS637.6
- pyémická - viz Septikémie
NS038 :9
- (mnohočetná) při potratu - viz E. při potratu
- za těhotenství, porodu nebo šestinedělí 673.3
splavů žilních nitrolebních 325
tepen končetin 444.2
tepny batilární, mimo těhotenství, porod a šestinedělí 433.0
koronární, je-li určena jako chronická nebo je-li udáno trvání delší než 8
414.8
v jinak4IO
·
krční, mimo těhotenství, porod a šestinedělí 433.1
ledvinové 593.8
mezenterické 557 .O
oční 362.3
plicní - viz E. plic(ní)
precerebrální 433.sítnicové 362.3
- vertebrální, mimo těhotenstVí, porod a šestinedělí 433.2
- NS444.9
tuková komplikující porod 673.8
- , traumatická 958.1
vrátnice 452
vzduchová ...:. jakékoli lokalizace - po infuzi, perfuzi nebo transfuzi 999.1
komplikující mimoděložní nebo molární těhotenství 639.6
- - potrat 634-638 se čtvrtou číslicí .6, 639.6
- - těhotenství, porod nebo šestinedělí 673.0
při potratu - viz !i· při potratu
- traumatická 958.o·
- způsobená implantovanou pomůckou 996. 7
žil ledvinových 453.3
žilní, mimo těhotenství, porod a šestinedělí 453.- - - - - NS 453.9
žtly duté 453.2

týdnů
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Embolizace - viz Emb9lie
Embryopatie nezařazená jinde 759.9
Embryotomie 763.8
Emesis gravidarum 643.- - dále viz Zvracení nadměrné v těhotenství
- NS787.0
Emfyzém intersticiální 518. J
kompenzační 518 .2
mediastinální 518.J
(podkožní) (chirurgický) následkem výkonu 998 .8
(plic) nezařazený j inde - i s chronickou obstrukcí dýchacích cest 492
(podkožní) traumatický 958 .7
(intersticiální) u plodu nebo novorozence 770.2
(difúzní) (chronický) způsobený vdechováním chemických dýmů nebo par 506. 4
Emocionálnost patologická 301.3
Emoční nestálost .(nadměrná) · 301.3
Emphysema - viz Emfyzém
Empyém (hrudníku) (plic) (pohrudnice) bez píštěle 510.9
s píštělí 510.0
dutiny (nosní) (vedlejší) akutní 461.- - dále viz Zánět dutiny ...
- chronicky nebo NS 473.- - dále viz Zánět dutiny ...
·
tuberkulózní O12.0
výběžku bradavkového 383.0 ·
žlučníku, bez kamene 575.0
Encef- viz též .EncephEncefaiitis akutní nekrotizující 049.8+, 323.4*
australská 062.4+, 323.3*
československá 063.2+, 323.3*
(inkluzorní) Dawsonova 046.2+, 323.J*
epidemická 049.8+, 323.4*
herpetická 054.3+, 323.4*
infekční (akutní) (virová) nezařazenájinde 049.8+, 323.4*
inkluz( or )ní akutní (nekrozující) 049.8+, 323 .4*
- japonská (typu B) 062.0+, 323 .3*
koňská vene~uelská 066.2+, 323.3*
- východní 062.2+, 323.3*
- západní 062.J+, 323.3*
La Crosse 062.5+, 323.3*
Langat 063 .8+, 323.3*
letargická (akutní) (chřipková) (inf~kční) 049.8+, 323.4*
louping ill 063.J+, 323.3*
1
meningokoková 036.J+, 323.4*
Murray Valley 062.4+, 323.3*
po imunizaci nebo očkování 323.5
· - planých neštovicích 052+, 323.6*
- spalničkách 055.o+, 323.6* ·
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poinfekční nezařazenájinde

136.9+, 323.6*
Powassan 063.8+, 323.3*
při syfilidě vrozené 090.4+; 323.4*
- (získané) 094.8+, 323.4*
trypanosomiáze 086.-+, 323.4*
tuberkulóze 013.8+, 323.4* .
zánětu příušnic 072.2+, 323 .4* .
zarděnkách 056.0+, 323.4*
Rio Bravo 049.8~, 323.4*
ruskájaroletní - tajga 063.0+, 323.3*
skotská - louping ill 063.J+, 323.3*
St. Louis 062.3+ ~ 323.3*
středoevropská 063.2+, 323.3*
tuberkulózní 013.8+, 323.4*
virová přenášená členovci 062._064+, 323.3*
klíšt'aty 063.~+, 323.3*
- komáry 062.-+, 323.3*
- členovci mimo klíšt'ata a komáry nebo NS 064+, 323.3*
NS049:9+, 323.4*
- , pozdní následky 139 .O
.z olova 984.-+, 323.7*
způsobená virem California 062.5+, 323.3*
- - Ilheus 062.8+, 323.3*
- ..:... Negishi064+, 323.3*
('hemoragická) (chronická) (idippatická) (neepidemická) (nepravá) (subakutní)
NS323.9
Encefalomalacie NS 434.9
Encefalomyelitis - viz též Encefalitis
- akutní roztroušená (poinfekční) NS 136.9+, 323:6*
- (akutní) po ~čkování nebo jiné imunizaci 323.5
- po zarděnkách 056.o+, 323.4* ·
Encefalopatie dětská lehká 310.8
hypertenzní mimo těhotenství, porod a šestinedělí 437.2
- . '""" za těhotenství, porodu nebo · šestinedělí nebo určená jako puerperální 674.0
- nekrotizující subakutní 330.8 .
- portosystemická 572.2
- postkomoční nebo postkontuzní 310.2 . .
- pourazová - bezprostředně po poranění 850
spongioformní subakutní (virová) 046.J+, 331.5*
Werrtickeova 265.l
.způsobená chřipkou nebo chřipkovým virem 487 .8
NS348.3
Enceph- - viz též EncefEncephalitis parotitica 072.2+, 323.4*
- peri'1.xialis co~centrica, diffusa 341.1
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Encephalo(myelo)cele 742.0
Encephalorrhagia NS 432.9
Encopresis - viz Enkopréza
Endarteritis - viz též Arteritis
deformans seu obliterans 440.obliterans pulmonalis 417 .8
stařecká 440.NS 447.6
Endocervicitis :__ viz Cervicitis
Endoflebitis 451.- - dále viz Zánět žil
- komplikující těhotenství atd. - viz Flebitis ...
- splavů žilních nitrolebních 325
Endoftalmitis hnisavá 360.0
- (parazitární) (NS) ,jiná než hnisavá 360.1
Endohtrditis akutní revmatická ( aortální) ( mitrální) (pulmonální) ( trikuspidální)
391.1
.
- - s choreou 392.0
- NS421.9
aortální (chlopně) (nerevmatická) 424.1
akutní nebo subakutní NS 421.9
aterosklerotická 424.1
s onemocněním chiopně mitrální 396
- --:- - , aktivní nebo akutní 391.1
- - - - s choreou 392.0
s revmatickou horečkou aktivní 391.1
- - inaktivní nebo v klidu (s choreou) 395.9
- - - s onemocněním chlopně mitrální 396
revmatická 395.9
aktivní nebo akutní 391.1
- s choreou 392.0
s mitrálním onemocněním 396
- - aktivní nebo akutní 391.1
- - - s choreou 392.0
syfilitická 093.2+, 424.1*
z určené příčiny nezařazené jinde 424.l
(
aterosklerotická NS 424.9
atjpická verukózní 710.0+, 424.9*
bakteriální (kterékoli chlopně) (akutní) (chronická) (subakutní) 421.0
coxsackieová 074.2+, 421.1*
- Je :áini NS 425.3 ·
gonoroická 098 .8+, 421.l*
hnisavá (kterékoli chlopně) (akutní) (chronická) (subakutní) 421.0
chronická NS 424.9
irifek čn í (kterékoli chlopně) (akutní) (chronická) (subakutní) 421.0
intersticiální N S 424.9
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kandidózní 112.8+, 421.1*
lenta - loudavá (kterékoli chlopně) (akutní) (chronická) (subakutní) 421.0
Libmanova- Sacksova 71 O.O+, 424.9*
Loefflerova 421.0 ·
meningokoková 036.4+, 421.l*
mitrální (chlopně) (chronická) (duplex) (fibroidní) (inaktivní) (s choreou) 394.9
aktivnínebo akutní 391.1
- s choreou 392.0
aterosklerotická 424.0
nerevmatická 424.0
- akutní nebo subakutní 421.9
s onemocněním chlopně aortální 396
- - - akti~ní nebo akutní 391.1
- - - - s choreou 392.0
s revmatickou horečkou aktivní 391.1
- - inaktivní nebo v klidu (s choreou) 394.9
- __:_ - s onemocněním chlopně aortální 396
moniliová 112.8+, 421.1*
mykotická (kterékoli chlopně) (akutní) (chronická) (subakutní) 421.0
nebakteriální NS 424.9
- pneumokoková (kterékoli chlopně) (akutní) (chronická) (subakutní) 421.0
- pulmonální (chlopně) (chronická) 424.3
akutní nebo subakutní 421.9
- revmatická 391.1
- - s choreou 392.0
aterosklerotická 424.3
revmatická (chronická (neaktivní) (s choreou) 397.1
s revmatickou horečkou aktivní 391.1
- - inaktivní nebo v klidu (s choreou) 397.l
syfilitická 093.2+, 424.3*
vrozená 746.0
revmatická aktivní nebo akutní (kterékoli chlopně) 391.1
- - - ....,. s choreou 392.0
- (chronická) (inaktivní) (s choreou) NS chlopně 397.9
reziduální 424.9
s revmatickou horečkou aktivní 391.1
- _.:. inaktivní nebo v klidu (s choreou) 397 .9
septická (kterékoli chlopně) (akutní) (chronická) (subakutní) 421.0
- skler-otická, -ózní, NS 424.9
stařecká NS 424.9 ,
streptokóková (kterékoli chlopně) (akutní) (chronická) (subakutní) 421.0
subakutní NS 421.9
syfi/iitická, nezařazená jinde 093.2+, 424.9*
toxickáNS 421.9
trikuspidálizí (chlopně) (chronická)· (inaktivní) (revmatická) (s choreou) 397.0
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Endokarditis trikuspidální aktiv~í nebo akutní 391.1
' - s choreou 392.0
aterosklerotická 424.2
nerevmatická 424.2
- akutni nebo subakutní 421.9
s revmatickou horečkou aktivní 391.1
- - )inaktivní nebo v klidu (s choreou) 397.0
z určené příčiny mimo revmatickou 424.2
trombotická NS 424.9
tuberkuló'fnÍ O~ 7 .8+, 424 .9*
tyfová 002.0+, 421.1 *__
valvulární-NS 424.9
vegetativní (kterékoli chlopně) (akutní) (chronická) (subakutní) 421.0
verukózní nezařazená jinde 710.0+, 424.9*
vrozená pulmonální 746.0
- určené chlopně mimo pulmonální 746,8
- NS425.3
vředov(it)á - 'ulcerativní (kterékoli chlopně) (akutní) (chronická) (subakutní)
421.0
\
zhoubná - maligní (kterékoli chlopně) (akutní) (chronická) (subakutní) 421.0
způsobená protézou srdeční chlopně 996.6
- virem Coxsackie 07".1-.2+, 421.1*
NS424.9
End9krinní onemocnění mimo cukrovku v rodinné anámnéze V18.l
specifické pro plod a. novorozence 775._:_
- .- - - - · - , určené, ale nezařazené jinde 775.8
- - - - - ~ NS 775.9
- porucha v osobní anamnéze V12.2
1
Endomesaor"titis syphilitica 093.1+, 447.7*
Endometri-óza, -oma dělohy 617.0
- pobřišnice pánevní 617.3
pochvy 617.4
přepážky rek tovaginální 617.4
střeva 617 .5
vaječníku 617 .1
vejcovodu 617.2
v jizvě nebo kůži 617 .6
na jinfch určených místech 617 .8
NS617.9
Endo(myo)metritis 615.- - dále viz Zánětlivá nemoc dělohy
gonoroická akutní 098.1+, 615.0*
- chronická 098.3+, 615.l*
- NS 098.l+, 615.9*'
hyperplastica 621.3
- ' - cervicis 616.0
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- porodní, poporodní, puerperáfní 670
při ektopickém těhotenství 639.0
potratu indukovaném ilegálně 636.0
- legálně 635.0 ·
nezdařen~m 638.0
$amovolném 634.0
NS637.0
Endometrium atypicum 621.9
Endomyokarditis - ·viz Endokarditis
Endosalpingioma 236.2
Enkopréza neorganického původu 307. 7
- NS787.6
Enoftalmus NS 376.5
Entamoeba histolytica 006.- - dále viz Amébiáza, Absces amébový
Enteritis adenovirosa 008.6
alergická 558
Arizona 008.1
bakteriální, určená, ale nazařazenájinde 008.4
- NS008.5
dietní 558
enterovirosa 008.6
chronická 558
infekční NS 009.0
ischemická akutní 557.0
~ chronická 557.1
- NS 557.9
necrotisahs 005.2
neinfekční 558
regiC?nalis dvanáctníku 555.0
konečníku 555.1
střeva t(f!nkého 555.0
- -- i tlustého 555.2
- tlustého, tračníku 555.1
NS 555.9
salmonellosa 003.0
septická NS 009.0
toxická 558
tuberculosa O14
(i hemoragická nebo NS), u které se předpokládá infekční původ 009.1
ulcer-ativa, -osa ( chronica) 556
virová NS 008.8
vředov(it)á (chronická) 556
1 způsobená adenovirem, enterovirem nebo jiným určeným virem 008 .6
Aerobacter aerogenes 008.2
'
bacilem Proteus 008.3
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Enteritis způsobená bakterií určenou, ale nezařazenou jinde 008.4
Escherichia co/i 008 .O
·
organismem nebakteriálnim, . určeným, ale nezařazeným jinde 008.8
virem určeným, ale nezařazeným jinde 008.6
- NS008.8
- , neurčená jako infekční, NS 558
Enterobi-us vermicularis, -asis, -áza 127.4
Entero-cele - viz - ke/a
Enterocolitisfulminans 557.0
- - viz též Enterokolitis
Enterokela poševní, vrozená nebo získaná 618§
- NS553.9
Enter-okolitis - viz též -itis, -ocolitis ·
hemoragická (akutní) 557.0
ischemická akutní 557 .O
- chronická 557.1 '
- NS557.9
stafylokoková 008.4
(nekrozující) u plodu nebo novorozence 777.5
Enterolit 560.3
Ent_e ropatie glutenová 579.0
- hemoragická terminální 557 .O
Enteroptóza 569.8
Enteroragie 578.- NS578.9
Enterospasmus 564.1
Enterostenóza - viz Neprůchodnost střeva
- NS560.9
Enterostomie, špatnáfunkce 569.6
Enterovirové nemoci centrální nervové soustavy mimo meningitidu 048
Entezopatie kolena 726.6
kotníku 726.7
krajiny kyčelní 726.5
- loketní 726.3
nártu 726.7
- periferní 726.- určená, ale nezařazená jinde 726.8
spinální 720.1
zápěstí 726.4
NS726.'9
Entomophthora 117.7
Entropium 374.0
- vrozené 743.6
Enukleace oka traumatická 871.3
Enure-sis, -za neorganického původu, psychogenní 307.6
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z neurčené příčiny nebo NS 788.3
Enzymy cirkulující, nedostatek 277.6
- ' néspecifická abnormální hladina v séru NS:
transamináza nebo dehydrogenáza kyseliny mléčné 190.4
jiné 190.5
·
Eozinofilie, mimo plicní a tropické 288.3
- plicní nebo tropická 518.3
, Eo'G abnormální NS 794.J
Ependymoma papillare aut myxopapillare 237.5
- NS určené lokalizace - viz Novotvar zhoubný .
- - lokalizace NS 19L9
Epheli(de)s 709.0
Epicanthus ( congenitus) 743.6
Epidermolysis bullosa 757.3
· Epidermomykóza 111 .- - dále viz Dermatomykóza
Epidermophyt -ia, -on, -osis 110.- dále viz Dermatofytóza
Epididym(orch)itis bez abscesu nebo NS 604.9
- gonorrhoica ( acuta) 098.0
- chronica 098.2
- parotitica on.o+, 604.9*
- s abscesem 604.0
- tuberculosa 016.2+, 604.9*
Epifaryngitis - viz Nazofaryngitis
Epifora 375.2
Epifyzitis - viz též Epiphysitis
- jiné lokalizace, než patři pod 732.0- 732.5, nebo lokalizace NS neurčená jako
dospělých nebo juvenilní 732.9
- .. ; - určená jako juvenilní 732.6
syfilitická (vrozená) 090.0
Epigloti(di)tis (akutní) 464.3
.- chronická 476.I
Epikondylitis (lokte) 726.3
Epilepsia partialis continua 345.7
-e, epileptické křeče nebo záchvaty NS 345.9
generalizovaná konvulzivní (flexní) (tonicko-klonická) 345.J
- nekonvulzivní 345.0
- NS345.9
Koževnikovova 345.7
ložisková (motorická) 345.5
malá NS 345.0
myoklonickáprogresivní (rodinná) 333.2
- NS345.l
parciální bez por-Uchy vědomí, ( Bravaisova- )Jacksonova, fokální (motorická)
NS, ložisková, motorická . (parciální), parciální NS, somato:motorická, -senzorická, viscerální, vizuální345.5

\·
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Epilepsia parcialní s poruchou vědomí, sekundárně generalizovana, s poruchami paměti
a ideace, psycho-motoricka, -senzoricka 345.4
4
- traumaticka - úrazová:
, je-li úraz blíže určen, viz Pozdní následek poranění
po úraze NS 907.0
- v rodinné anamnéze Vl7.2
- velká NS 345.l
Epileptický stav zastřeného vědomí nebo zmatenosti 293.0
Epiloia 7 59 .5
Epimenor(rho)ea 626.2
Epiphyseolysis NS 732.9
Epi-physitis - viz též -fyzitis
- (juveni.lis) 732.- - dále viz Osteochondróza
- vertebralis 732.0
·
Epiplokela NS 553 .9
Episcleritis syphilitica 095+, 379 .O*
· tuberculosa O17.J+, 379.0*
- urica - dnavá 274.8+, 379.0*
- NS379.0
Epispadi-as, -e mužská 752.6
- ženská 753.8
Epistaxis NS 784.7
Epithelioma benignum - viz Novotvar nezhoubný
- intra(epi)dermale Jadassohn 216.- - dále viz Novotvar nezhoubný kůže
-'. malignum - viz Novotvar zhoubný
Epsteinova perla 528.4
„.
.
Epulis 523.8 .
Erbova némoc nebo svalová dystrofie 359.1
- {-Duchenneova) obrna po poranění za porodu 767.6
Erdheimův novotvar 227.3
Erekce bolestivá NS 607.3
ERG normální NS 794.1
IErotomanie 302.8
Eroze čípku děložního vrozená nebo získaná 622.0
- - při (chronické) cervicitidě 616.0
anastomotická, gastro-intestinální, -jejunálni, -kolická, je}únálni, marginální, stomálni 534.-, členěni na čtvrtém místě viz Vřed žaludeční
dvanáctníku (akutní) 532.-, členěni na čtvrtém místě viz Vřed žaludeční
rohovky 371.4
tepny447.2
zubů 521.3
žaludku (akutní) 531.- , členěni na čtvrtém místě viz Vřed žaludeční
Eructatio NS 787.3
Erupce ko.ž ní po vakcinaci 693.0
- plíživá NS 126.9
1

\
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- vezikulární 709.8
·- zubů opožděná nebo předčasná 520.6
Erysipelas 035
- poporodní nebo puerperální 670
- zevního ucha 035+, 380.1*
Erysipelo-id, -thrix 027 j
Erytém artritický epůlemický 026.1
-ové onemocnění 695.- .- ..· určené, ale nezařazené jinde 695.8- - NS695.9
Erythema anulare ( centrifugum) ( Darieri) (rheumaticum) 695.0
induratum ( Bazin) O17 .1
infectiosum 057 .O
intertrigo 695.8
iris 695.1
multiforme (bullosum) (conjunctivae) (exsudativu1J1) (Hebrae) 695.1
- pemphig()ides 694.5
nodosum tuberculosum O17 .1
- NS695.2
toxicuin 695.0
NS 695.9
Erythemato-des, -sus ( discojdeus) ( localis) 69 5.4
- disseminatus, systematicus 710.0
Erythrasma 039.0
'
Erythroderm(i)a ( desquamativum) (exfoliativum) 695.8
- psoriaticum 696.1
- secundarium, NS 695.9
· Erytr(ocyt)émie ( akuiní) 207 .O
- chronická 207. l
Erytroblastopenie284.8
Erytroblastóza (fetální) (novorozenecká) způsobená izoimunizací ABO 773.J
- - - Rh773.0
- ....:. - jinou nebo NS 773.2
Erytrocyanóza 443.8
Erytrocytóza ovální, dědičná 282.l
- .rodinná 289.6
Erytroleukémie akuiní 207 .O
Erytromelalgie 443.8
Erytroplakie jazyka, úst nebo ústní sliznice 528,7
- Quef ratova · určené lokalizace 232.- ~ dále t;iz Carcinoma in silu kůže
- - lokalizace NS 233.5
Escherichia co/i, intraamniotická infekce plodu 771.8
~ při onemocnění z_ařazeném jinde nebo lokalizace NS 041.4
- působící artritůlu nebo polyartritidu 711.0
- pneumonii 482.8
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Escherichia coli, působÍcí střevní infekci 008.0
Esotropia - viz Ezotropie
Espundia 085.5
Esthesioneuro-blastoma, -cytoma, -epithelioma 160.0
Esthiorriene 099 .1
Esuries 994.2
Etanolaminurie 270.8.Etmoiditis 473.2
- chřipková 487.1
' - Woakesova 471.1
Etylismus - viz Alkohol(ismus)
Eunuch(oid)ismus 257.2
.Eustachova trubice otevřená, zející 381.7
Evansův syndrom 287.3
Eventrace bránice (vrozená) 756.6
Eversio puncti lacrimalis 375.5
Everze čípku (děložního) 622.0
- - při( chronické) cervicÚidě 616.0
Ewingův -sarkom nebo no-po tvar 170:- - dále viz Novotvar zhoubný kosti
Exantém alergický 692.- alimentárního původu 693.1
bostonský 048
epidemický s meningitidou 048+, 321.7*
lékový kontaktní 692.3
:___: po vnitřním užltí 693.0
- ·virový; určeného typu, ale nezařazený jinde 057.8
- - NS057.9
Exant-ém, -herna NS 782.1
Exanthema subitum 057.8
- vesiculosum 074:3
Excitace katatonická 295.2
- psychogenní, reaktivní 298.1
Excitační typ neorganické psychózy 298.1
Excoriatio ·_ viz Powchní poranění
Exfoliace zubů 525.0
Exhaustio -,--- viz -Vyčerpání
Exhibicionismus 302.4
Exkoriace - viz Povrchní poranění
- neurotické 698.4
Exoforie 378.4
Exoftalmus tyreotoxický 242. +, 376.2*
- · NS376.3
Exomfalus, ne vrozený - viz l{..ýla pupetní
- . vrozený 156.7
Exostosis (osteo)cartilaginosa 213.- - dále viz Novotvar nezhoubný kosti
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- · syphilitica 095+, 730.8*
Exostóza čelisti 526.8
očnice 376.4
:-- zevního zvukovodu 380.8
- NS726.9
Exotropie intermiten·(ní 378.2
~ · jiná 378.J
··
Expektorace nadměrná NS 786.4
Explozivní osobnost 301.3
Exsangvinace fetální 772.0
· Extrakce katarakty, následky 366.5
- konce pánevního bez udání indikace 669.6
::__ manuální, nezařa;~nájinde 669.8
Extrapyramidální syndrom ·333,9
· Extrasystoly 427 .6
ExtraU:terinní těhotenství - viz Těhotenství, Graviditas
- - NS633.9
Extravazace moči NS 788.8
Extro-fie nebo -verze měchýře močového 753.5
Extrusio disci intervertebralis 722.- - dále viz Onemocnění plotének meziobratlových
Exudát - ~i; Výpotek
_: -y retinální 362.8 ,
Ezofagitis 530.J
- ·tuberkulózní-O 17 .8+, 530. l*
Ezoforie 378.4
Ezotropie intermitentní 378.2
- jiná 378.0

F- __:_ viz též PhFabryho nemoc 272.7
f agedéna ·- viz Gangréna
Faktor anti-: VII/a, !Xa, Xa,Xla - roz.množení 286.5
- psychický sdružený s nemocí zařazenóujinde 316
Fallotova tetralogie 745.2
Fanatická osobnost 301.0
Fanconiho(-de Tonih9) (-:-Debréův) syndrom 270.0
Fantomové bolesti 353.6
Farmářské plice 495.0
Faryngitis (akutní) (NS) 462
- fuzospirochétová 101
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Faryngitis chronická 472.1
chřipková 487.J
septická, streptokoková 034.0
způsobená prostým oparem 054,7
- virem Coxsackie 074.0
Faryngokonjunktiv-ální horečka, -itis virová 0772+, 372.0*
Fascii tis nodularis, plantaris ( traumatica) 728. 7
- NS729.4
Fascikulace NS 781.0
Fasciol-a, -iasis, -opsi(asi)s 121.Favismus 282.2
Favus 110.-- - dále viz Dermatofytóza
- lokalizace NS 110.9
Febris - viz též Horečka
- puerperalis ~70 .
recurrens 087.- __:__ dále viz Návratná horečká
- rheumatica - viz Revmatická horečka
- typho-idea, -sa 002.0
F ekali t červu 54 3
- působící ucpání střeva 560.3
- vrozený 777.l
Feltyho syndrom 714.J
Feminismus 302.6
Feminiza-ce, -ční syndrom testikulární 257.8
Fenmetrazin, závislost 304.4
- _,zneužití bez závislosti 305.7
Fenyl~etonurie 270.J
Fenylpyruvická oligofrénie 270.l
Feochromo.cytom NS určité lokalizace .,--- viz Novotvar nezhoubný
- lokalizace NS 227.0
- zhoubný určité lokalizace - viz Novotvar zhoubný
- - lokalizace NS 194.0
Fetální úmrtí NS 779.9
Fetišismus 302.8
Fetus papyraceus komplikující těhotenství 646.0
Fibrilace komorová nebo srdeční NS 427.4
- předsíňová, síní 427.3
.
~ Fibrino(geno)lýza (hemoragická) (získaná) 286.6
- poporodní 666.3
'
před nebo mezi porodem 641.3
při ektopickém těhotenství 639;1
potratu indukovaném ilegálně 636.l
- legálně 635.1
nezdařeném 638.J
samovolném 634.1

I
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- - - NS637.1
Fibroadenom(a) - viz Novotvar nezhoubný
- žlázy předstojné 600 ·
Fibroadenózaprsú 610.2
Fibroblastoma meningeale 225.- - dále viz Novotvar nezhoubný mozku ...
Fibrocystická nemoc jater 751.6
- - ledvin 753.1
- - slinivky břišní 277.0
Fibroelastóza endokardu nebo srdce 425.3
FibrQid bazální 231.- - dále viz Carcinoma In situ soustavy dýchací
- dělohy, Fibroidní děloha 218
Fibrolípom( a) 214
Fibrom dělohy 218
- - maligně zvrhlý 182.- žlázy předstojné 600
Fibroma desmoplasticitm 238 .1
- NS 215.- - dále viz Novotvar nezhoubný tkáně pojivové
Fíbromat-osis, -óza abdominalis aut aggressiva 238.1
- gingivalis 523 .8
·
- pseudosarcomatósa subcutanea (proliferativa) 728 .7
Fibromyom delohy 218
- - jako indikace pro péči za těhotenství nebo porodu 654.1
- ~ překážejíd při porodu 660.2
Fibromyxolipom(a) 214
Fibromyxom(d) 215.- - dále viz Novotvar nezhoubný tkáně pojivové
Fibromyxosar-coma, -kom 171.- - dále viz Novotvar zhoubný tkáně pojivovJ
Fibroodontoma ameloblasticum čelisti dolní nebo NS 213.1
- - - horní 213.0
Fibroplazie retrolentální 362.2
Fibrosarkom ameloblastický nebo odontogenní čelisti dolní nebo NS 170.1
- - - - horní 170,.0
- sleziny 159.1
_
- lokalizace NS 171.9
Fibrosis - viz též Fibróza
- hepatoli{!nalis 571.5
- placentae, syncytii - ·viz Anomálie b1žka
Fibrositis (periarticularis) (rh_eumatoides) 729.0
~ nodularis ( chronica) ( Jaccoudi) (rheumatoides) 714.4
"'"':"' -• scapulohumeralis aut humeroscapularis 726.2
Fibrosklerózaprsu 610.3
_.;; pyje nebo tělesa houbovitého 607.8
Fibroxanthoma atypicum 238.1
- malignum 171.- ---' dále viz Novotvar zhoubný tkáně pojivové
- NS 215.- - dále viz Nopotvar nezhoubný tkáně pojivové
Fibróza amnia 658.8
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Fibróza (slinivky ořišní) cystická 277.0 . čípku (děložního) 622.8
dělohy bilharziální 120-+, 621.8*
- jiná nebo NS, ne neoplastická 621.8
.endomyokardiální 425.0
hráze jako indikace pro péči za těhotenství nebo porodu 654.8
- překážející při porodu 660.2
chámovodu 608.8
choria 658.8
kůže NS 709.2
mezihrudí 519.3
obalu varlete 608.8
plic ( atrofická) (chronická) (kapilární) (masivní) (perialveolární) (pe'ribronchiální) (splývavá) 515
difuzní (idiopatická) (intersticiální) 516.3
Hammanova - Richova 516.3
po ozáření 508 .1
pozánětlivá 515
silikotická 502
tuberkulózní 011.4
uhlokopská 502
z bauxitu nebo grafitu 503
(chronická) způsobená vdechováním chemických dýmů nebo par 506.4
podslizničního vaziva úst včetně jazyka 528.8
provazce semenného 608.8
prsu 610.3
.
pyje 607.8
sleziny bilharziálni 120.-+, 289.5*
- NS289.5
slinivky břišní 577 .8
- - cystická 277.0
šourku 608 .8
tělesa houbovitého 607 .8
váčků semenných nebo varlete 60S.8
žlázy předstojné (chronická) 600
F ievre boutonneuse 082.1
Filari-asis, -áza 125.Filipinská horečka' ( hémoragická) 065.4
Fimóza (vrozená) (způsobená infekcí) 605
Fissura - viz též Rozštěp 1 Trhlina
ani congenita 751.5
- non traumatica 565.0
cartilaginis thyroideae congenita 748.3
cutis (localis) 709.8
epiglottidis ( congenita) 748.3
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laryngis 4 78 .7
- congenita 748.3
lingu{l,e ( acquisita) 529.5
- congenita 750.l
- palati ( congenita) 749.0
- s rozštěpem rtu 749.2
- spinae ( congenita) 741.9
- - cum hydrocephalo 741.0
Fisura bradavky 611.2
- -'- popor_odní,puerperální 676.l
Fistula - viz též Píštěl
abdominoutertna 619.2
- congenita 752.3
ani 565 :1
'
- congenita 751.5
- , tuberculosa O14
appendicalis 543
bronchocutanea 51 O.O
cervic(al)is NS 619.9
cervicoaur-alis, -icularis 744.4
cervicovesicalis 619.0
dentalis NS 522.7
ductus choledochi 576.4
enterocolica 569 .8
- faecalis 569.8
- congenita 751.5
gastťo-colica, -enterocolica, -jejunocolica 537.4
- congenita 750.7
- tuberculqsa O1~
glandulae salivaris 527.4
- - congenita 750.2
hepatopleuralis 510.0
chol( edoch)ocolica 575.5
intestino-uterina, -vaginalis 619.1
ischioredalis 566
lacrimalis 375.6
larynkotr_achealis 748.3
mammae 611.0
- in puerperio 675.l
mediastinalis 510.0
..:.. oesophago.;.bronchialis aut -trachealis 530.8
- - - congenita 750.3
oris 528.3
oroantralis 473.0
- peri-analis, -proctalis, -rt(Ctalis 565.l
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F istula peri-analis tuberculosa O14
- pilonidalis (infecta) (recti) 685 .l
- - . cum abscessu 685.0
- pleuralis 510.0
- postoperativa persistens 998.6
praeauricularis ( congenita) 744.4
pulmonum 510.0
- tuberculosa 011.9
rectourethralis 599.l
- congenita 753.8
rectovaginalis 619.l
- congenita 752.4
rectovesicalis 596.l
"'-- congenita 753.8
thoracalis 510.0
ure terovaginalis 619 .O
urethr-ae, -operinealis 599.l
- congenita 753 .8
urethrovaginalis 619.0
uteri NS 619.9 ·
uterorectalis 619.l
- congenita 752.3
utero-ureterica, -vesicalis 619 .O
'_ congenita 752.3
vaginoperinealis 619 .2
vesicaefelleae 575.5
- urinariae NS 596.2
vesico-colica, -intestinalis 596.l
vesicoperinealis 596.2
ves'icourethrorectalis 596. l
vesicovaginalis 6I9.0
vulvorectalis 619.l
___: congenita 752.4
Flafulence NS787.3
Flebektázie dolní končetiny nebo lokalizace NS 454.- - jícnu 456:- - dále viz Městky (žilní) jícnu
- šourku 456.4
(
- vrozená 741.6
. F lebitis - viz též Zánět žil
- během nebo'následkem lékařského výkonu 997.2
- po .infuzi, perfuzi nebo transfuzi 999.2
pooperační NS 991.2 ·
splavů žilních nitrolebních:
· (hnisavá) 325
komplikující těhotenství, porod nebo šestineděli 671.-

dále viz ,Městky (žilní) ·
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nehnisavá 437.6
v těhotenství nebo šestinedělí:
hluboká po porodu 671.4
- před porodem 671.3
povrchní 671.2
,
určená,- ale nezařazená jinde 671.5
NS671.9
·vrátnice 572.1
způsobená implan_tovanou pomůckou 996. 7
Fleboskleróza 459.8
Flebotrombóza - viz Flebitis, Trombóza
Flegmóna (difuzní) (se zánětem mízních cév - lymfangitidou)
- _viz též Absces:
·
bérce 682.6
brady, čela 682.0
dutiny ústní 528.3
hltanu 478.2
hráze 682.2
hr tanu 4 78 .7
hýždí682.5
chámovodu 608.4
kolena, končetiny dQlní mimo nohu 682.6
končetiny horní mimo ruku 682.3
kotníku 682.6
krajiny pektorální 682.2
- rektální 566
- spánkové nebo submandibulární 682,0
krku682.J
kyčle 682.6
mnohočetných lokalizaci, ·takto označená .682.9
nadloktí 682.3
nohy mimo prsty 682. 7
nosu vnitřního 478.J
- zevního 682.0
obalu varlete h08.4
obličeje mimo oči a uši 682.0 .
očnice 376.0
oka 360.0
palce nohy 681. J
- ruky 681.0
pánve mužské 567.2
patra (měkkého) 528.3
- tvrdého 526.4
paty 682.7
peritonzilární 475
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Flegmóna - viz též Absces :
podpaží 682.3
provazce semennéhO 608.4
prstu nohy 681.1
- ruky 681.0
- NS 681.9
předloktí 682.3
puerperálr.zí:
bradavky 675.0
ledviny 646.6
prsu 675.l
ústrojí močového, nezařaz~nájinde 646.6
- pohlavního ženského, nezařazená jinde 610
žlázy bartholinské 646.6
pupku 682.2
- u novorozence 771.4
pyje 607.2
ramene 682.3
ruky - mimo palec nebo prst 682.4
řiti 566
spodiny ústní 528.3
stehna 682.6
stěny břišní nebo hrudní 682.2
šourku 608.4
tělesa houboviťého 607 .2
trupu, třísla 684.2
tváře 682.0
ucha 380.1
úst 528.3
ústrojíslzného 375.3
uzlin mízních mimo mezenterické 683
váčků semenných 608.0
. varlete 604.0
víčka očního 373.1
vlasové části hlavy 682.8
vulvy 616.4
zad - mimo hýždě 682.2
zápěstí 682.4
zvukovodu zevního 380.l
jiné určené lokali~ace 682.8
lokalizace NS 682.9
Flexibiliťas cerea, hysterická nebo NS 300.l
- - , schizofrénická nebo katatonická 295.2
Flexnerova úplavice, dyzenterie, průjem, bacil 004.1
- -Boydova úplavice, ... 004.2
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Fluor ( vaginalis) 623.5
- trichomonální 131.0
Fluóróza zubů 520.3
Flutter 427.- - dále viz Fibrilace
Flykt-éna, -enulóza (rohovky) mimo tuberkulózní 370.3
- tuberkulózní O17.J+, 370 .3*
Fobick-á neuróza nebo reakce, -ý stav 300.2
Fobie obsedantní 300.3
·
- NS300.2
. ,
Fokorrtelie končetiny dolní 755.3 1
- - horní 755.2
- - NS755.4
Folie deux 297.3
Folliculitis abscedens et sujfodiens, pustulos(l, NS 704.8
: - decalvans 704.0
- ulerythematosa reticulata 701.8
Fortokardiogram abnormální NS 794.3
Fonsecaea compactum, pedrosoi 117.2
'Foramen ovale apelitum, patens, persistens 745 .5
Fordyceova nemoc (úst) 750.2
- -Foxova nemoc 705.8
Fort Bragg horečka 100.8
Follingova nemoc 270.l
Fosfatáza alkalická nebo kyselá, abnormální hladina v séru NS 790.5
Fosfat-émie, -urie 275.3
Fotofobie NS 368.l
Fotokeratitis 370.2
Foxova( - Fordyceova) nemoc 705.8
Fractura - viz též Zlomenina
Fractura - .1 ) : členění na čtvrtém místě - platí pro položky 810, 811, B14-819, 822,
826-829 - vi~ též Zlomenina
.
.
.O Clausa aut NS
' '
.1 Apelfta
cranii - .2): členění na čtvrtém místě - platí pro položky 800, 801, 803, 804. - viz
též Zlomenina lebky
.O Clausa sine laesione intracraniali aut .NS .
.1 - cum laesione intracraniali
.2 Aperta sine leasione intracraniali
.3 - cum laesione intracranillli
acetabuli aperta 808.1
- ( clausa) 808.0
acromii 811 .- 1)
antebra( c)chii NS aperta 813.l
'- ' - - ( clausa) .813.0
- . baseos cranii 801.-2 )

a
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Fractura baseos orbitae aperta 802.7
- - ( clausa) 802.6
Bennetti 815.-1)
bimalleolaris aperta 824.5
- ( clausa) 824.4
calcanei aperta 825.l
- ( clausa) 825.0
calvae 800.-2 )
capitis femoris aperta 820.J
- - ( clausa) 820.0
carpi 814.-1)
cartilaginis thyreoideae aperta 807 .6
- - ( clausa) 807 .5
claviculae 810.-1)
c()ccygis - viz Fr. ossis sacri
Collesi aperta 813.5
- ( clausa) 813.4
co/li anatomici aut chirurgici aperta 812.J
- - - _- (clausa) 812.0
- femoris 820.- - dále viz Zlomenina krčku kosti stehenní
columnae vertebralis - viz Fr. spinae
,
costa-e, -arum aperta 807.J
- ( clausa) 807.0
- et sternz ( aperta) 807.4
coxae NS aperta 820.9
- - ( clausa) 820.8
.
cranii - 2 ) - členění na' čtvrtém místě - viz za heslem „Fractura . - aut faciei cum ossibus aliis - · viz Zlomenina mnohočetná
- , pokud nepatří pod 800-802, nebo NS 803.-2)
·=-- (multiplex) NS 8Q3.- 2 )
cruris NS aperta 823.l ·
- - ( ciG;USa) 823.0
digit-i, -orum manus 816~- 1 )
- - cum ossibus metatarsi 817.-1)
- pedis 826.- 1)
Dupuytreni radii aperta 813.5
- ( clausa) 813.4
- (fibulae ) (malleoli) (NS) aperta 824.5
- (clausa) 824.4
epiphyseos proximalis femoris aperta 820.l
- ~~ - ( clausa) 820.0
extremitatis inferioris multiplex 827 .-1)
- . - utriusque 828.-1)
superioris multiplex 818.- 1)
- - utriusque 819.- 1)

1
)"
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- femoris: colli 820.- - dále viz Zlomenina krčkU ko_sti stehenní.
praeter collum qut NS 821.- - dále viz Zlomenina kosti stehenní mimo
krček

- fibulae - ·viz Fr. tibiae
- fornicis orbitae 801.-2)
- fossae cranii 801.-2)
hallucis 826.-1 )
humeri 812.- - dále viz Zlomenina kosti pažní
·
laryngis aperta 807 .6
- ( clausa) 807 .5
malleoli 824.- - dále viz Zlomenina kotníku
mandibulae aperta 802.3
- ( clausa) 802.2
manus prater digito.s 815.-1)
maxillae aperta 802.5
- ( clausa) 802.4
metacarpi 815.- 1)
- cum digit-o, -is 817 ,-1)
multiplex - viz Zlomenin-a, -y mnohočetn-á, -é
o~cipitis 801.-2 )
olecrani aperta 813.1
- ( clausa) 813.0
orbitae praeter basim et fornicem aut NS, af?..erta 802.9
- - - - - - -, (clausa) 802.8
•
ossis capitati 814.-1 )
cuboidei aperta 825.3
- ( clausa)825.2
cuneiformis carpi 814.-1)
- pedis aperta 825.3
- - ( clausa)"825.2
- faciei 802.- frontalis 800.-2 )
hamati 814.-1)
'hyoidei aperta 807.6
- ( clausa) 807 .5
ilii aperta-808.5
- - ( clausa) 808.4
~ ischii aperta 808.5
- - ( clausa) 808 .4
1
~ ...,.- metacarpalis 815.- )
· - cum digit-o, -is 817.~ 1 )
metatarsalis aperta 825.3
- ( clausa) 825.2
multanguli 814.-1)
nasalis aperta 802.1
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Fractura ossis nasalis (clausa) 802.0
navicularis manus 814.- 1)
- pedisaperta 825.3
- - ( clausa) 825.2
occipitalis 801.-2)
parietalis 800.-2)
pisiformis 814.-1)
pubis aperta 808.3
- ( clausa) 808 .2
sacri cum laesione medullae spinalis, aperta 806. 7
- -"-- - -,(clausa)806.6
- sine laesione medullae spinalis, aperta 805.7
- - - - - , ( clausa) 805.6
semilunaris 814.- 1)
sphenoidalis 801.-2)
temporalis 801.-2)
trdpezii 814.-1)
triquetri 814.- 1)
zygomatici aperta 802.5
_,_ ( clausa) 802.4
aut ossium NS 829.- 1)
ossium manus multiplex 817.- 1)
- trunci multiplex aperta 809.l
- - - ( clausa) 809.0
palati aperta 802.9
- ( clausa) 802.8
- patellae 822.- 1 )
- pathologica 733.I
- pedis praeter digitos aperta 825.3
- - - - ( clausa) 825.2
pelvis 808.- - dále viz Zlomenina pánve
phalang-is, -um digit~i, -orum manus 816.- 1)
- - pedis 826.-1)
pollicis 816.- 1)
Patti aperta 824.5
:-- ( clausa) 824.4
processus articularis humeri aperta 812.5
..-:. ..-:. ( clausa) 812.4
coronoidei ulnae aperta 813.J
- - · ( clausa) 813.0
styloidei ulnae aperta 813.5
- - ( clausa) 813.4
transversi aut spinalis - viz FÍ'. spinae
radii 813.- - dále viz Zlomenina kosti loketní
scapulae 811.- 1)
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sinus ethmoidalis aut frontalis 801.-2 )
Smithi aperta 813.5
- ( clausa) 813.4 ,
spinae cervicalis cum laesione medullae spinalis, aperra 806.1
- - - - , (clausa) 806.0
- sine laesione medullae spinalis, aperia 805 .1
- - - - -- , ( clausa) 805.0
dorsalis aut thoracalis cum laesione ·medullae spinalis, aperta 806.3
- - - - , ( clausa) 806:.::2
- - - sine laesione medullae spinalis, aperta 805.3
- - - - - - -, (clausa) 805.2
lumbalis cum laesione medullae spinalis, aperta 806.5
~ - - - , { clausa) 806.4
- sine laesione medullae spinalis, aperta 805.5
_ , - - - -, (clausa) 805.4
NS cum laesione medullae spinalis, aperta 806.9
- - - - , ( clausa) 806.8
- sine laesione medullae spinalis, aperta 805 .9
- - - - - , ( clausa) 805.8
spontanea 733.1
sterni aperta 807.3
- ( clausa) 807.2
symplíyseos pubis aperta 808.3
- - ( clausa) 808 .2
tali aperta 825.3
- ( clausa) 825.2
tarsi aperta.825.3
- ( clausa) 825.2
tibiaé ( et jlbulae) :
diaphyseos aperta 823.3
- ( clausa) 823.2
epiphyseos distalis 824.- - dále viz Zlomenina kotníku
epiphyseos proximalis aperta 823.l
- - ( clausa) 823 .O
tracheae aperta 807 .6
- ( clausa) 807 .5
trimalleolaris aperta 824.7
- ( clausa) 824.6
trochanteris aperta 820.3
- ( clausa) 820.2
tuberculi humeri aperta 812.J
- - ( clausa) 812.0
ulnae ( et radii) 813.- - dále viz Zlomenina kosti loketní
vertebrae - viz Fr. spinae
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Fragilita kapilár (dědičná) 287.8
- -s crinium 704.2
- ossium 756.5
Fragmenty torzní dystonie 333.8
Fraktura ~ viz Zlomenina, Fractura
- . patologická, samovolná, spontánni 733.J
Framb-ézie, -ezid, -oésia, -oésioma 102.~
Franciscella tularensis 021
Freibergova nemoc nebo osteochondróza 732.5
Freniitus dentium 306.8
Frenulum linguae, breve 750.0
FriedHinderův bacil při onemocněnf zařazeném jinde nebo NS lokalizace 041.3
Frigidita sexuální, NS 302.7
Frohlichův syndrom 253.8
Fruktoz-émie, -urie 271.2
Frynoderma 264.8+, 7QJ.1*
Ftýza ( = tuberkulóza) uhlokopů, brusičů, horníků, kameníků, hrnčířů 011.4
Fungus cerebralis 348.8.
- tuber~ulosus coxae 015.I
-:-- -- genus 015.2
- Funiculitis ( acuta) ( chronica) 608.4
gonorrhoica ( acuta) 098.l
-- - chronica 098.3
- tuberculosa O16.3 ·
Funikulitis vyvolaná výhřezem nf?bo roztržením ploténky meziobratlové 722.- - dále
viz Onemocnění ploténky ineziobratlové
Funkce špatná:
enterostomie nebo kolástomie 569.6
. tracheostomie 519.0
Furunkl bérce 680.6
hlavy - kterékoli části mimo obličej 680.8
hráze 680.2
hýždí680.5
chámovodu 608.4
kolena 680.6
končetiny dolní mimo nohú 680.6
- horní mimo ruku 680.3
krajiny spánkové 680.0
kotníku 680.6
krku680.J
kyčle 680.6
ledviny 590.2
mnohočetných lokalizací, takto označený 680.9
nadloktí 680.3
'
r
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nohy680.7
nosu 680.0
obalu varlete 608.4
obličeje - kterékoli části mimo oko 680.0
očnice 376.0 ·
. - paty 680. 7
.:_ paže -:- kterékoli části mimo 'ruku 680.3
- podpaži 680.3
- provazce semenného 608.4
- .prsu 680.2
·
__: prstu nohy 680. 7
-=- - . ruky 680.4
- předlokií 680.3
~ pupku 680.2
. ~ pyje 607.2
ramene 680.3
ruky680.4
řiti 680.5
stehna 680.6
- - stěny břišní nebo hrudní 680.2
šourku 608.4
tělesa houbovitého 607 .2
trupu, třísla 680.2
ucha - kterékoli části 680.0
váčku slzného 375.3
-~ varlete 608.4 ·
víčka očního 373.i
vlasovi části hlavy 680.8
vulvy 616.4
zad - kterékoli části mimo hýždě 680.2
zápěstí 680.4
zvukovodu zevního 680.0+, 380.l*
žlázy shné 375.0
- jiné určené lokalizace 680.8 ·
- ·- lokalizace NS 680.9
Furunkulóza ·- ·viz Furunkl
Fusarium 118
Fusio articulationis sacroiliacalis acquisita 724.6
- - - congenita 755.6
Fuze kůstek ušních (vrozemj) 744.0
· - . páteře vrozená 756.1
- - získaná724.9
. - prstů na rukou nebo nohou (vrozená) 755.1
s vadnou stereopsii 368.3
.

116

Fuze varlat (vrozená) 752.8
zubů 520.2
žeber (vrozená) 756.3

G
Gala-ctocele, -ktoK:ela (infikovaná) (prsu) 611.5
- ,je-li sdružená s laktácí nebo šestinedělím 676:·~
Galaktorea nesdružená s porodem 6 I 1.6
- sdružená s porodem 676.6 .
Galaktozémie 271.1
Gamaglobulin, preventivní podávání V07:2
Gamopatie 273.1
Ganglíoglioma - viz Novotvar neurčené povahy
Ganglionframbeziální 102.6
- kloubu, pouzdra, sýnovie nebo šlachy 727.4
Ganglioneuroblastoma 171.- - dále viz Novotvar zhoubný tkáně pojivové
Gahglioneuroma, -tosis 215.-' - dále viz Novotvar nezhoubný tkáně pojivové
Ganglionitis genžculata herpetžca 053.1:-, 351.1*
- - NS351.1 .
Gangliosidóza 330.1
Gangóza 102.5 ·
Gangraena emphysemaiosa (gasosa) (plynatá) 040.0
- -:- komplikující těhotenství - viz SnÚ plynatá „. ·
Gangréna alveolární 526.5
.
aterosklerotická (generalizovaná) (stařecká) 440.2+, 785.4*
červu 540.9
~ s perforací, peritonitidou nebo rupturou 540.0
dělohy 615.9
diabetická 250.6+, 785.4*
dřeně (zubní) 522.1
hltanu 462
chámovodu 608.4
- neinfekční 608.8
- jater 573.8
konečníku 569.4
kožní, šířící se 785.4
kýly .,.- viz Kýla ... s gangrénou
měchýře močového 595.8
Meleneyova 686.0
nadvarlete (infekční) 604.9
obalu varlete 608.4
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- ~ neinfekční 608 .8
okruží (s embolií) 557.0
- ·se střevní obstrukcí, 560.9
plic 513.0 .
presenilní 443.1
provazce semenného 608 .4
~ - neinfekční 608 .8
pupku785.4
pyje 607.2
- neinfekční 607 .8
Raynaudova 443.0+, 785 .4*
retrofaryngeábií 478.2
rohovky 371.4
řiti 569.4
slinivky břišní 577.0
spirochétová, pokud; nepatfí jinam 104.8
~tafecká 440.2.+, 785.4*
střeva (hemoragická) (masivní) (s mezenterickou embolií) 557.0
- s obstrukcí 560.9
symetrická 443.0+, 785.4*
- šourku 608.4
- neinfekčn/ 608 .8
tělesa houbovitého 607.2
- - neinfekční 607 .8
tuberkulózní, pokud nepatří jinam O11.9
úst 528.1
·
vaječníku 614.2
varlete 604.9
- neinfekční 608 .8
vulvy 616.1
žaludku 537.8
žlázy štítné 246.8
žlučníku, bez kamene 575.0
žlučových. cest 576.8
(septická) lokalizace neuvedené jinde nebo NS 785.4
Ganserův syndrom, hysterický 300.1
Gargoylismus 277 .5 ·
·
Garrodovy mozoly nohou 728.7
Gasterophilus ( fntesttnalis) ·134.0
Gastralgie NS 536.8
- psychogenní 307 .8
Gastrektázie 536.1
Gastrinoma rnalignum pancreatis aut NS 157 :4
- jiné určené lokalizace - viz Novotvar zhoubný
NS určené lokalizace - ~iz Novotvar neurčené povahy
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Gastrinoma NS lokalizace NS 235.5
Gastritis acuta 535.0
alcoholica 535.3
allergica 535.4
atrophica 535.l
chronica 535.J
superficialis 535.4
nezařazenájinde 535.4
NS535.5
Gastrodiscoid-es hominis, -iasis 121.8
Gastroduodenitis 535.- - dále viz Gastritis
Gastroenteritis - viz též Enteritis
infekční NS 009.0
salmonelová 003.0
septická NS 009.0
( i hemoragická, katarální nebo NS), u které se předpokládá
určená jako neinfekční 558
_,
virová určeného typu 008.6
- NS008.8
NS009.J
Gastroenterokolitis - ~iz Enteritis
Gastroezofageální laceračně hemoragický syndrom 530. 7
Gastrointestinální funkční podráždění nebo porucha NS 536.9
Gastroptóza 537.5
Gastroagie NS 578.0
Gastroschisis ( congenita) 756.7
- acquisita 569.8
Gastrostomie - ošetřování V55.J
- - stav bez potřeby péče V44.f
Gaucherova nemoc 272. 7
_,
Geeova( -Herterova) ( -Thaysenova) nemoc 579.0
Geminace zubů 520.2
Genetická anomálie leukocytů 288.2
Genu extrorsum aut introrsum ( acquisitum) 736.6
- - ,- congenitum 755.6
recurvatum ( acquisitum) 736.5
- congenitum 754.4 ,
valgum aut varum ( acquisitum) 736.4
- - - congenitum 755.6
Geotrichosis 117.9
Gerbodeův defekt 745.4
Germinoma __.: viz Novotvar zhoubný
Gestatio prima tarda 659.5

Gestóza 642.- ·
Giardia lamblia, Giardiasis 007.1

(

infekční původ

/

009.l
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Gibbus ( acquisitus) 737.9
- congenitus 756. J
- tuberculosus 015.0+, 737.4*
Gigantismus (hypofyzdrní) 253.0
Gilbertova nemoc, syndrom nebo cholémie 277.4
Gilchristova nemoc 116.0
Gilles d~ la Touretteův syndrom nebo nemoc 307.2
Gingivitis acuta 523.0
- desquamativa, hyperplastica, chronica, simplex marginalis, ulcerativa, NS 523.J
- nekrotizující, Vincentova 101
Gingivostomatitis herpetica 054.2
.- . jiná'523 .J
Qlanzmannova ( -Naegeliho) tromb ( ocyt) asténie nebo nemoc 287.J
Glaukom absolutní 360.4
akutní úzkého úhlu 365.2
- sekundární 365.6
hraniční ~65.0

hypersek;eční 365.8
infantilní, novorozenecký 743.2
chronický, nekongestivní, neobstruktivní, pigmentový, pro; tý, s nízkým tlakem, s otevřeným úhlem 365.1
otevřeného úhlu primární 365.2
- - s·exkavací papil nebo hraničním nitroočním · tlakem 365.0
- při aťliridii nebo Axenfeldově nebo Rieger~JVě anomálii 743.4+, 365.4*
iridocyklitidě, kontuzi bu/bu, ncj.doru bu/bu, rubeóze duhovky, uzávěru sítnicové
žíly 365.6 .
nebo po hypermaturní kataraktě nebo zadní dislokaci čočky 365.5
Sturgeově- ~Weberové( -Dimitriově) syndromu 759.6+,-365.4*
s anatom.ickým úzkým úhlem 365.0
sdruženy s onemocněním čočky 365.5
sekundární nezařazený jinde 365.6
traumatický 365.6
- po poranění za porodu 767.8
uzavřeného úhlu (primární) (reziduální stadium): akutní, ·chronický, intermitentní 365.2
vrozený 743.2
vyvolaný kortikosteroid[ .(glaukon:zatózní stadium) (reziduální stadium) 365..3
- steroidy 365.0
NS36 5. 9
Glioblastoma lokalizace určené ~ viz Novotvar zhoubný
- - NS 191.9
'
G lioma malignum aut NS , lokalizace určené - viz Novotvar zhoubný
- - - - - N S 191.9
~ subependymale 237.5
Gliomatosis cerebri 191.0 ·
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Globulin antihemofilický, chybění, nezařazené jinde 286.0
Globus hystericus 3QO.l
- (psychogenes) 306.4
Glomangioma 228.0
Glomangiosarkom 171.- - dále viz Novotvar zhoubný tkáně pojivové
Glomerulitis nekrozující nebo rychle postupující NS 583.4
s chorobnými změnami typu intersticiální nefritidy _583.8
s minimálními změnami 581.3
s udanou příčinou zařazenou jinde - duální kódy ·- viz GlomeruJonefritis
s chorobnými změnami na ledvině, určenými, ale nezařazenými jinde 583.8
- - ~ - NS583.9
NS583.9
Glomerul(onefr)itis způsobená gonokokovou infekcí (akutní) 098.1+, 583.8*
- - - - ,chronická 098.3+, 583.8*
- - tuberkulózou 016.0+, 583.8*
Glonierulonefritis akutní 580~- - dále viz NefrÚis akutní
chronická 582~- - dále viz Nefritis chronická
membranoproliferativní NS 583.2
membranózní NS 583.J
nekrozující nebo rychle postupující NS 583.4
proliferativní akutní 580.0
- · chronická 582.0
- NS583 .0
-'- při amyloidóze 277.3+, 583.8*
diabetu 250.J+, 583.8*
df!ě 274.)+' 583.8*
gonokokové infekci akutní 098.1+, 583.8*
- - ·chronické 098.3+, 583.8*
syfilidě 095+, 583.8*
systémovém lupus erythematosus 710.0+, 583.8*
tuberkulóze 016.0+, 583.8*
s chorobnými změnami na ledvině:
typu intersticiální nefritidy nebo určenými, ale nezařazenými jinde 583.8
·NS 583.9
subakutní 581.- - dále viz Nefrotický syndrom
typu II ( Ellis) 581.NS 583.9
.
Glomeruloskleróza intrakapilární 250.3+, 581.8*
- NS587
Glomus tumor 228.0
- jugularetumor 237.3
Glos(s)itis areaia exfoliativa 529.1
Hunteri 529.4
rhombica medíana 529.2
stěhovavá benigní 529.1
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- určená, ale nezařazená jinde nebo NS 529.0
Gloso-dynie, -pyróza 529.6
- -schisis 750.1
Glucagonoma malignum slinivky břišní nebo lokalizace NS 157.4
- jiné určené lokalizace - viz Novotvar z~oubný
- NS slinivky břišní nebo lokalizace NS 211.7
- :_ jiné určené lokalizace ~ viz Novotvar nezhoubný
Glukóza, abnormální test tolerance NS 790.2
- - tolerance, komplikuje-li těhotenství, porod nebo sestinedělí 648.8
Glutethimid, závislost 304.1
- , zneužití bez závislosii 305.4
Glycinurie (renální) 270.0
Glykogenóza (generalizovaná) 271 .0
- srdeční 271.0+, 425.7*
Glykozurie (renální) 271.4
- NS791.5
Gnathostom-a, -iasis 128.l
Goldbergův-Maxwellův syndrom 257.8
Gonadoblástom lokalizace určené - viz Novotvar neurčehé povahy
- - NS u muže 236.4
- - - u ženy 236.2
, Gonarthrosis NS 715.3
Goniosynechie 364. 7
Gonitis gonococcica 098.5+, 711.4*
- tuberculosa015.2+, 711.4*
Gonococcaemia 098.8
Gonokoková infekce hltanu ,098.6
hrdla děložního (akutní) 098.1+, 616.0*
- - chronická 098.J+, 616.0*
kloubu 098.5+, 711.4*
konečníku 098. 7
měchýře (akutní) 098.l+, 595.4*
- chronická 098.3+, 595.4*
- \oka (u novorozence) 098.4+, 372.0*
- řiti 098.7
ústrojí močového a pohlavního, dolního, akutní 098.0 ·
~ , chronická·098 .2
horního, akutní 098.l+, kód s hvězdičkou podle projevu
- , chronická 098.J+, kód s hvězdičkou podle projevu
NS (akutní) 098.0
váčků semenných (akutní) 098.J+, 608.0*
- - chronická 098 .J+, 608 .O*
NS098.0
· Gonor(rho)ea 098.- - dále viz Gonokoková infekce
(matky) komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí 647.1
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Gonoroická endokarditis 098.8+, 421.1*
- keratóza (blenoragická) 098.8+, 701.1*
- meningitis 098.8+, 320.7*
- peritonitis 098.9+, 567.0*
Go9dpastureův syndrom 446.2
. , Gourgerotův-Carteaudův syn4rom nebo nemoc 701.8
Grafitováfibróza (plic) 503
Grafospasmus - viz Křeč písařská
Grand mal 345.1
.
Granulace dutiny po mastoidektomii 383:3
- nadměrná nebo granulační tkáň abnormální mimo keloidní jizvy 701.5
Granulocytopénie (primární)
(zhoubná) 288.0
1
.G ranulom apikální 522.6
·
·
čelisti, gigantocelulární 526.3
1

dřeně, vnitřn(521.4
Hodgkinův 201.1
kokcidioidový 114
- . kostní'eozinofilní 277.8
- jiný nebo NS 730.l
- způsobený cizím tělesem 730.9
kůže nebo podkožního vaziva (f?yogenní) 686.1
- - - - způsobený cizím tělesem 709 .4
mastkový 728.8
- v operatní ráně 998.7
obličeje: maligní, střední čáry, smrtelný 446.3
- periapikální 522.6
pyogenní (kůže) 686.1
sliznice ústní: eozinofilní, pyogenní 528.9
vazů hlasových 478.5
,
z obrovských buněk, (centrální) (reparativní), čelisti 526.3
- - , periferní, dásně 523 .8
způsobený cizím tělesem (v měkké tkáni), určený, ale nezařazený jinde 728.8
--:- - _- v operační ráně 998.4
Granuloma fungoides 202.1
inguinale ( Donovani) (pudendi) (ulcerosum) (venereum) 099.2
Majocchii l 10.6 ·
\
mandibulae aut maxillae 526.3
orbítae 376.1

paracoccidi~ides 116.1

rubrum nasi 705.8
septicum, suppurativum, telangiectaticum ( cutis) 686.1
trichophyticum l 10.6
Granulomatosis infantiseptica 771.2
- miliaris 027.0
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Granulomatóza septická progresivní 288.I
- Wegenerova 446.4
- · nezařazená jinde 686.l
Granulomatózní nemoc (chronická) (v dětství) 288.1
Gravesova( - Basedowova) tyreotoxikóza nebo nemoc 242.0
Graviditas - viz též Těhotenství, Gestatio
abdominalis 633.0
ampullaris 633.1
cervicalis, cornualis 633.8
cum haemorrhagia 641.- - dále viz Krvácení. ..
- (prae)eclampsia 642.- - dále viz Eklampsie, Preeklampsie
ectopica, extrauterina 633.- - NS633,9
in cornu utdi, interstitialis, intra-ligamentosa, -muralis 633.8
intraperitonealis 633.0
isthmita 633.1
mesometrica, muralis 633.8
ovarica 633.2
tubaria 633.1
Grawitzův novotvar 189.0
Greenfieldova nemoc 330.0
Grippa - viz Chřipka
- ·NS487.1
.
Guama066.3
Guerinův-Sternův syndrom 754.8
Guillainův-Barréův sýndrom nebo nemoc 357.0
Gumma (syfilitické) centrální nervové soustavy NS 094.9
- nervové soustavy 094.- - dále viz Neurosyfilis oběhového ústrojí 093., - (NS) jakékoli lokalizace mimo ty, které patří pod 093.- a 094.- 095
' ·
- frambéziální 102..- , způsobené vrozenou syfilidou 090.5
Gundu 102.6
Gunnův syndrom 742.8
Gynandrismus 752.7
_
Gynandrobl(!§tom lokalizace určené - viz Novotvar neurčené povahy
- ~ NS u muže 236.4
- - . - uženy236.2
Gynekomastie 611.1
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H
· Háďátko střevní

127.2
Hae- - ·viz též HeHaemangi,.oblastoma malignum 171.- :__ dále viz Novotvar zhoubný tkáně pojivové
- NS 238.J.
Haemangioendothelioma benignum 228.0
- malignum 171.-,-- - dále viz Novotvar zhoubný tkáně pojivové
- NS ~ viz Novotvar neůrčené pova~y
ilaemangioma (benignum) (NS) 228.0
Haemangi,opericytoma benignum 215 .dále viz Novotvar. nezhoubný .tkáně pojivové·
- malignum 171.- - dále viz Novotvar zhoubný . tkáně pojivové
- NS 238.1
Haemangiosarcoma 171.- - dále viz Novotvar zhoubný tkáně pojivové
Haemarthrosis - viz Hemartros
Haemat(h)idrosis 705.8
Haematocornea 371.1
Haematoma amnii, chorii, placentae - viz Anomálie lůžka
Haemolymphangioma 228. I
Haemophilus infl~enzae při onemocnění zařazeném jinde nebo lokalizace NS 041.5
působící artritidu nebo po~yartritidu 711.0
- - . :. . meningitidu 320.0
- - - pneumonii 482.2
Haemopt-oe, -ysis neonati 770.3
- tuberculosa O11.9
- - NS 78'6.3 _
Haemorrhagia - viz též Hemoragie, Krvácení
ante partum 641.-:- - dále viz Krvácení před porodem
- - NS 641.9
postoperativa 998.1
,
(post) traumatica cerebri, extraduralis, intracranialis, Slf,barachnoidalis, subduralis viz Krvácení nitrolební po úraze
- recidivans aut secundaria 958.2
Haglundova nemoc nebo osteochondróza 732.5
Haileyova (-Haileyova) nemoc 7~7.3
'
Hairy-cell leukaemia 202.4
Hákovitá ruka (vrozená) 754.8
Hc~litóza NS 784.9
·,
Hallervordenova - Spatzova nemoc 333 .O
Hallux malleus ( acquisitus) 735.3
rigidus ( acquisitus) 735.2
- congenitus 755.6
1

i'al~us (acquisitu~) 735.0
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congenitus 755.6 ·
varu:s ( acquisitus) 735.1
- congenitus 755.6
Halucinace (čichové) (hmatové) ( éhut'ové) (sluchové) 780.1
- ,jsou-li součástí duševní poruchy - viz tuto poruchu.
- vizuální - zrakové 368.1
Halucinatorní stav, vyvolaný návykovou látkou, bez zmatenosti a deliria 292.1
- - - - - , se zmate~ostí nebo deliriem 293.'
Halucinogeny, závisl'osi 304.5
. ,. . , zneužití bez závislosti 305.3
Hálucinóza, alkoholická (akutní) 291.3 ·
- vyvolaná návykovou látkou 292.l
- NS 298.9
Hammanův-Richův syndrom - H.-R.fibrózaplic 516.3
Hamart-oma, -oblastoma, -óza, pokud není zařazena jinde 759.6
- čelisti (dolní) 213.1
- - horní 213.0
Ha11-dova - Schullerova- Christianova nemoc nebo syndrom 277 .8
Hannoverská nemoc 078 .8
Hanotova cirhóza 571.6
' .
Hansenova nemoc 030.- - dále viz Lepra
Harbitzova - Miillerova,nemoc 272.- - dále viz Xantomatóza
Hartnupov~ nemoc 270.0
Hashimotova nemoc nebo struma 245.2
Hassova nemoc nebo osteochondróza 732.3
Hašiš, závislost 304.3
~' zneužití bez zavislosti 305.2
Haverhillskáhorečka 026.1
He- viz též HaeHebefreni-e, -cký. typ schizofrenie 295.1
Heilmayerova - Schonerova nemoc 207 .1
Heineova - Medinova nemoc - viz Poliomyelitis
- - NS045 ..9-i-, 323.2*
.
Heliosis 992.0 .
. Hellerův syndrom nebo nemoc 299 .1
Helmin.t-iáza, -óza (střevní) smíšená 127~8
_:_ střevní NS 127.9
· :___ NS 128.9
Heloma 700
Hemangiom 22~.0
-aÍóza (systémová) 757.3
- jednoho určeného místa 228.0
Hemangiosarkom 171._: - dále viz Novotvar zhoubný tkáně pojfvové
Hemartros (neúrazový) 719 .i
- , čerstvé zranění - viz Podvrtnutí

\

.
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Hemartros při hemofilii 286.- ....,. dále viz Ifemofilie
·ttematemeze (NS) 578.0
se vředem · - viz Vfed
- U novorozence způsobená napólykánírri matčiny krve 777.3
- - - z příčin jiných nebo NS 772.4·
.· Herriatokela u muže .608.8
uženy629.0
- - - ,je-li sdružena s mimoděložním těhotenstvím 633.- - dále viz Těhotenství „ .. ,
Graviflitas ...
Hematokolpos 626,8
Hematologické onemocnění plodu nebo novorozence 776.- - - - - , úrčené, ale nezařazené jinde 776.8
. - - - - - NS 776.9
H ematom bez zlomeniny nebo otevřené rány - viz Zhmoždění
boltce 380.3
hráze komplikujícíporod 664.5
- , reparace (porodnická) 674.3
chámovodu (neúrazový) 608.8
- jakékoli lokalizace, komplikující výkon 998.l
- jater 573.8
- po poraně.ní za porodu '767,8
komplikující ránu po císařském řezu nebo na hrázi 674.3 ; ·
lůžka - viz Anomálie lůžka
obalu varlete (neúrazový) 608.8
očnice (neúrazový) 376.3
- s poraněním 92 I .2
pánve při porodu 665.7
perikraniální u plodu nebo novorozence po poranění při porodu 767.1
- jiný 920
- pochvy neúrazový"623 ,6
· - -'- po poranění za porodu 665.7
- pooperační 998.1
·
. - povrchní u plodu nebo novorozence 772.6
provazce semenného (neúrazový) 608".8
- pupečníku 663.6
. . ,. - postihující plod nebo novorozence 762.6
. - pyje (neúrazový) 607 :8
sklivce 379.2
sterno(kleido)mastoidální u plodu nebo novoťozence po poranění při porodu 767.8
subdurální neúrazový 432.1 .
- u plodu nebo novorozence následkem poranění při porodu i neúrazový 767 .O
šourku (neúrazový) 608.8
.
·
tělesa houbovitého (neúrazový) 607.8
tělíska žlutého 620.1
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tepenný, provázející jiné poranění, napf. zlomeninu nebo otevf<?nou ránu cév
váčků semenných (neúrazový) 608.8 .
varlete (neúrazový) 608.8
- u plodu nebo novorozence po poranění za porodu 767 .8
vazu děložního (neúrazový) 620.7
··
- - při mimoděložním těhotenství 639.2
vulvy {neúrazový) 624.5
- jako komplikace porodu 664.S
.
- u plodu nebo novorozence po poranění za porodu 767.8
Hematometra 621.4
- při vrozené vadě 752.- ·
Hematomyelie 336. J
- u,plodu nebo novorozence - po poranení za porodu 76';1.4
Hematosalpinx infekční 614.2
· . - nezánětlivá nebo NS 620.8
Hematurie (NS) 599.7
Hemeralopie 368.6
- .z karence vitamínu A 264.5+, 368.6*
Hemianencephal-ia, -us 740.0
Hemianop(s)ie 368.4
Hemiatrophia facie i (progressiva) 349.8
- - congenita 744.8
Hemibalismus 333.5
Hemiblokáda levého raménka 426.2
Hemicephal-ia, -us 740.0
.
Hemihypertrophia ( congenita) 759.8
- áanialis 756.0
- faciei 744.8
Hemikardie 746.8
Hemikranie 346.9
Hemimelie končetiny dolní755.3
- - horní 755.2
- - NS 755.4
Hemiparesis - viz Hemiplegie
Hemiplegie aterosklerotickd 437.0
dětská (postnatální) (NS) 343.4
hypertenzní, čerstvá 437.8
chabá 342.0
mozková, čerstvá, NS 437.8
spastická .342.l
- vrozená nebo infantilní 343.1
NS 342.9
Hemivertebra 756.J
Hemoblastóza 208.0
Poranění

viz
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Hem\1filie A nebo NS 286.0 .
B 286.1
- c 286.2
- vaskulární 286.4
Hemoftalmus 360.4
Hemoglobin abnormální NS 282.7
-"-- M - nemoc 289.7 ,
-· s vysokou afinitou na kyslík 289.0
Hemoglobinopatie (srpkovitá) s thalasémií 282.4
srpkovitá (s jinou hemoglobinopatií mimo thalasémie) 282.6
- typu S nebo Hb-S, heterozygotní 282.5
- (smíšená) nezařazená jinde 282. 7
Hemoglobinuri-e malarická, -cká (biliózní) horečka 084.8
Marchiafavova-Micheliho 283.2
způsobená . hemolýzou z vnějších příčin (paroxysmální) (chladová) (noční) (pochodová) (z námahy) (z jiné hemolýzy) 283.2
NS 791.2
Hemochromatóza 275 .0
Hemolytická nemoc autoimunní 283.0
plodu nebo novorozence způsobená izoimunizací:
ABO 773.1
Rh 773.0
jinou nebo NS 773.2
s nestálým hemoglobinem 282.7
. Hemolyticko-uremický syndrom 283 .1
Hemolýza inÚavaskulární po porodu 666.3
při ektopickém těhotenství 639.1
potratu indukovaném ilegálně 636.1
- legálně 635.1
nezdařeném 638.1
samovolnén 634 ~ 1
NS 637.1
s krvácením v těhotenství 641.3
Hemoperikard neurčený jako revmatický 423.0
·-- un~ený jako revmatický 393
Hemopneumotorax 511.8
Hemopt··oe, -ýza tuberkulózní 011.9
- NS 786.3 .
f'íemoragická horečka: arenavirová, argentinská, bolivijská, způsobená virem Junin
nebo Machupo 078.7
.
--- :epidemická, korejská, ruská,jaroslavská, ·s renálním syndromem 078.6+, 581.8*
- přenášená členovci 065.·
-- ·- -- NS 065.9
1u:'moc novorozenců 776.0
-- NS 287.9

·-''
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Hemoragie - viz též Haemorrhagia, Krvácení
adrenální 255.4
- u novorozence 772.5
u plodu nebo novorozence mozková ( anoxická) (traumatická) 767.0
- - - - nezařazená jinde 772.8
Hemoroidy (konečníku) Vnější bez komplikace 455.3
- trombotizované 455.4
- krvácející, vyhřezlé, zaškrcené, zvředovatělé nebo s jinou komplikací 455.5
vnitřní bez komplikace 455.0
.
- trombotizované 455.l
- krvdcející, vyhřezlé, zaškrcené, zvředovatělé nebo s jinou komplikací 455.2
NS bez komplikace 455.6
- trombotizované 455.7
- krvácející, vyhřezlé, zaškrcené, zvředovatělé nebo s jinou -komplikací 455.8
- , komplikují-li těhotenství nebo šestinedělí 671.8
Hemosideróza plicní idiopatická 275.0+, 516.l*
- jiná nebo NS 275.0
Hemotorax neúrazový nebo NS 511.8
úrazový bez otevřené rány do hrudníku, infekce a cizího tělesa 860.)
s otevřenou ranou do hrudníku, infekcí nebo cizím tělesem 860.3
~ s pneumotoraxem 860.4
- - a otevřenou ranou do hrudníku 860.5
tuberkulózní 012.0
Henochova(-Schonleinova) purpura, nemoc nebo syndrom 287.0
Hepatitis akutní NS 570
alkoholická (akutní) (NS) 571.1
difúzní NS 573.J
epidemická 070.l+, 573.l*
- s hepatickým komatem 070.0+, 573.1*
- fibrózní akutní 570
· - · (chronická) 571.4
hemoragická NS 573.8
hypertrofická akutní570
- (chronická) 571.4
cholangiolitická, cholestatická 573.8
chronická (agresivní) (aktivní) (persistentní) (NS) 571.4
infekční (akutní) 070.-+, 573.l* - dále viz H. virová
- NS070.l+, 573.1*
intersticiální akutní 570
- (chronická) 571.4 . ·
katarální (akutní) 070.-+, 573.1* - dále viz H. ,virová
maligní570
parenchymatózní (akutní) 570
- při nebo po infekční mononukleóze 075+, 573.l*
- -,- - - malárii 084.9+, 573.2*
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Hepatitis při nebo po syfilidě vrozené (časné) 090.0+, 573.2*
- pozdní090.5+, 573.2* ·
- (pozdní (NS) 095+, 573.2*
- sekundární 091.6+, 573.2*
toxoplasmóze 130+, 573.2*
zánětu příušnic 072.7+, 573.1*
žlut'é zimnici 060.-+, 573.1*
rekurentní 571.4
sérová - viz H. virová B
toxická, neinfekčrif a ne ·novorozenecká 573.3
- u plodu nebo novorozence 774.4
virová A bez hepatického komatu 1) 070.l+, 573:1*
- s hepatickým komatem 070.o+, 573.1*
- B - .sérová -:- bez hepatického komatu') 070.3+, 573.l*
·
- - - s hepatickým komatem 070.2+, 573.1*
- jiná určená bez hepatického komatu 1) 070.5+, 573.1*
- -:- s hepatickým komatem 070.4+, 573.1*
- NS bez hepatického komatu 1) 070.9+, 573.l*
- - s hepatickým komatem 070.6+, 573.1*
způsobená virem Coxsackie 074.8+, 573.1*
- - cytomegalické inkluzní nemoci 078.5+, 573.1*
- . (získanou) toxoplasmózou 130+, 573.2*
NS573.3
Hepatizace plic chronická 515
Hepatoblastom ·155.0
Hepatocholangioma benignum 2 11 .5
Hepatoma benignum 211 .5 ·
- ( congenitum) ( embryonale) (malignum) 155.0
Hepatomegalie vrozená 751.6
·
- - syfilitická 090.0
- NS789.l
Hepatopatie toxická 573.8
Hepatoptóza 573.8
Hepatorenální syndrom po porodu 674.8
- - způsóbený lékařským výkonem - pooperační 997.4
- - NS572.4
Hepatosplenoinegalie 571.8
Hepatóza (toxická) 573.8
Hermafroditismus (verus) 752.7
Hernia. - viz též Kýla
diaphragmatica - v[z Kýla brániční
- congenita756.6
disci intervertebralis 722.- - dále viz Onemocnění ploténky meziobratlové
1

}

včetně případu

bez udání zdali s komatem

či

bez

něho
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- femoralis - viz Kýla stehenní
incisionalis - viz Kýla břišní
inguinalis 550.- - dále viz Ký/a tříselná
labialis - viz Kýla břišní
lineae albae - viz Kýla břišní ,
museu/i 728 .8 ' ,
ovarii 620.4
paraumbilicalis - viz Kýla pupeční
perinealis - viz Kýla břišní
scrotalis 550.- - dále viz Kýla tříselná
tubae Fallopii 620.4
umbilicalis - viz Kýla pupeční
ventralis - viz Kýla břišní
vesicae urinariae congenita 753.8
- - (sphincteris) femin inae 618.0
- · - virilis 596.8
NS553.9
Herniace jádra dřeňového - Herniatio nuclei pulposi - 722.- - dále viz
ploténky meziobratlové
- mozku nebo mozkového kmene 348.4
Heroin, závislost, -ismus 304.0
- , zneužití bez závislosti 305.5
Herpangína 074.0
Herpes - viz též Opar
circinatus 110.5
- - bullosus 694.5
genitalis 054.1
gestationis 646.8
iris 695.1
labialis NS 054.9
- meningococcicus 036.8
simplex (labialis) 054.- ~ dále viz Opar prostý
- congenitus 771.2
- visceralis 054.7
tonsurans 110.0
- maculosus ( H ebrae) 696 .3
zoster 053.- - dále viz Opar pásový
corneae 053.2+, 370.4*
- interstitialis 053.2+, 370.5*
geniculatus 053.1+, 351.1*
ophthalmicus 053.2+, 373.5*
Hersova nemoc 271.0
Heteroforie 378.4
- Heterq_chromie vlasů 704.3
Heterophy-es, -iasis 121.6

Orzemocnění

(
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Heterotopie sliznice žaludeční 750.6
Heterotropie intermitentní 378.2
- jiná nebo. fVS 378.3
, Hexadaktyli-e, -smus 755.0
Hibernom(a) 214
Hidr(os)adenitis 705.8
Hidradenoma papillare 21,6 .- - dále viz Novotvar nezhoubný kůže
Hidrocystom(a) 216.- - , dále viz Novotvar nezhoubný kůže
Rippelova( -Lindauova) nemoc 759.6
Hippus 379.4
Hirschsp~ungova nemoc nebo megakofon 751.3
Hirsuti-es, -smus 704.1
Hirudiniasis 134 .2
Histidin-émie, -urie 270.5
,
Histiocytomafibrosum 216.- - dále viz Novotvar nezhoubný kůže
- atypicum 238.1
- - malignum 171.- - dále viz Novotvar zhoubný tkáně pojivové ·
- ·NS 216.- - dále viz Novotvar nezhoubný kůže
·
Histiocytóza lipoidní (esenciální) 272. 7
progresivní (diferencovaná) (akutní) 202.5
X277.8
zhoubná 202.3
NS277.8
Histoplasm-a, -osi~, -óia 115.Histriónská osobp,ost 301.5
Hladina alkoholu v krvi příliš vysoká NS 790.3
imunoglobulinů zvýšená NS 795.7
·
v krvi, abnormální: hořčíku, kobaltu, lithia, mědi, minerálů, zinku, železa 790.6
v séru, abnormální: transaminázy' nebo dehydrogenázy kyseliny mléčné 790.4
'-- ' - : amylázy, fosfatázy alkalické, lipázy a jiných enzymů 790.5
Hlavička (plodu) nevstupitjící, nad vchodem v termínu 652.5
Hlen ve stolici NS 792. 1
Hlíza - viz Absces
Hl ucho němota nezařaditelná jinam 389. 7
Hluchota - viz též Ztráta sluchu
hysterická 300.1
- náhlá, nezařazená jinde 388.2
- nervová, neurální 389.1
převodního typu 389.0
- - a senzorineurálni; smíšená 389.2
psychogenní 306.'7
senzorineurální 389.l
slovní vývojová 315.3
(po)úrazová NS951.5
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určeného typu, ale nazařazenájinde 389.8

v rodinné dnamnéze Vl9.2 .
vrozéná beze zmínky o příčině 389.zpťtsobená hlukem 388.1
(částečná) (dědičná) (oboustranná) (úplná) (vrozená) (získaná) NS 389.9
Hluk - účinky na vnitřní ucho 388.l
Hmotnost porodní příliš nízká vzhledem k trvání těhotenství, bez podvýživy plodu
' nebo NS 764.0
- - - - se .známkamipodvýživy plodu 764.1
Hmotnostní úbytek z neznámé příčiny 783.2
,_
- - - ·: amylázy, fosfatázy alkalické nebo kyselé, lipázy ajiných enzymů 790.5
'
'Hnis ve stolici NS 792.1
:-- v moči NS 599.0
H odgkinova lymfogranulomatóza 201.9
- nemoc 201.- - NS201.9
Hodgkinův granulom 201.1
lymfom 201.9
· - paragranulom 201.0~ - ·s arkom 201.2
Hodnocení při podezření na určité onemocnění V71.- - viz též Pozorování „.
Hoffaova( - Kastertova) nemoc 272.8
Holohlavost 704.0
Homocystin-émie, -uriep0.4
Homosexualita 302.0
Homosexuální pedofilie 302.2
HÓrdeolum 373.1
Horečka - viz též blíže určující přívlastek
henioragická - viz Hemoragická horečka
· Kjasanurského lesa 065.2
miliární 078.2
návratná 087;- - dále viz Návratná horečka
neznámého původu 780.6
- - v šestinedělí 672
omladnic 670
· - pretibiální 100.8
- přenášenáflebotomy,písečnými mouchami 066:0
klíšťaty - viz Klíšťová horečka
- NS066.l
komáry, nezařazená jinde 066.3
- , hem01;agická 065.4
·
- puerperá/'IJÍ 670
· Q, queenslandská 083.0
. - · sedmidenní 100.8
revmatická - viz Revmati.c ká horečka
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Horečka

senná (alergická) vyvolaná pylem 477.0
,.-- NS 477.9
severoasijská přenášená klíšťaty 082.2
Skalistých hor, skvrnitá 082.0
středozemská ( = Brucelóza) 023.- klíšťová 082.1
- rodinná 277.3
z dehydra(ta)ce u novorozence 778.4
z kočičího škrábnutí 078.3
z krysího ,kousnutí 026.za porodu NS 659.2
NS 780.6
Horečnatý stav v šestinedělí NS 672
Hornerův syndrom 337 .9
-:-- - . úrazový 954.0
Hornické koleno nebo loket 727.2
Horská nemoc 993.2
- -ý průjem 579.1 '
Hol'.totióva nemoc 446.5
Hořčík, abnormální hladina v krvi NS 790.6
Hospitalismus u dětí NS 309.8 ·
Host~c kloubní akutní - viz Revmatická horečka
Houby demaciativní - irifekce 117 .8
Hráz rigidní jako indikace pro péči za těhotenství nebo šestinedělí 654.8
- - překážející při porodu 660.2
Hrb (získaný) 737.9
- vrozený 756.1
Hrbolek Darwinův 744.2
Hrudník ptačJ nebo nálevkovitý, vrozený 754:8
- zduření nebo chorobný útvar uvn(tř NS 786.6
Hřeb fixační, odstranění V54.0
Hubnutí (z neznámé příčiny) (NS) 783.2
Hunterův( - Hurlerův) syndrom 277.5
'
Huntingtonova chorea nebo nemoc 333.4
- - v rodinné anamnéze VI 7.2
Huderova nemoc nebo syndrom 277.5
Hutchinsonova-Boeckova nemoc nebo syndrom 135
- -y zuby (při vrozené syfilidě) 090.5
Hyalinní blanky 769
Hydatid Morgagniho 752.8
Hydatid-osis, -óza 122.- -ózní napadení očnice 122.9+, 376.1*
Hydeova nemoc 698.3
Hydramnio-n, -s 657
- u plodu nebo novorozence 761.3
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Hydrart(h)r-osis, -ózaframbeziální 102.6
gonorrhoica 098.5+, 711.4*
- iniermittens 719.3
- NS719.0
Hydroa aestivale, vacciniforme 692.7
- herpetiforme, NS 694.0
Hydrocefalus komunikující 331.3
- obstrukční331.4
- plodu, známý nebo suspektní, vedoucí k léčbě těhotné 655.0
- působící nepoměr 653.6
- - - a překážející při porodu 660.1
vrozený bez rozštěpu páteř,e 742.3
- s rozštěpem páteře nebo kterýmkoli stavem uvedeným pod 741.9 741.0
získaný (NS) 331.4
·
způsobeny (vrozenou) toxoplasmózou 771.2 ·
Hydrocele - viz též Hydrokela
·
·- congenita 778.6
- ligamenti rotundi 629.8
Hydroencephalocele ( congenita) 742.0
Hydrofobie 071'
Hydroftalm-ie, -us 743.2
Hydrokela mužská infikovan(Í, 603.J
- opouzdřená 603:0
- jiná určená 603.8
- NS603.9
ženská kanálu Nuckova 629 .1
vulvy 624.8
- vazu děložního @blého nebo jiná určená 629.8
,
- NS629.9
Hydromeningo-cele, -kel~ (míšní) bez hydrocefalu 741.9
- s hydrocefalem 741.0
- cranialis 742.0 ·
Hydromicrocephalia 742.J
Hydromyelia 742.5
Hydromyelocele 741.9
- s hydrocefalem 741.0
Hydronefróza (NS) 591
- tuberkulóznf016.0
- vrozená 753.2
Hydroperi-carditis, -cardium, -kard 423.9
Hydropneumotorax bakteriální mimotuberkulózní - pneumokokový, stafylokokový,
streptokokový 511.1
netuberkulózní, nezařazený jinde 511 .8
tuberkulózní OI 2.0
úrazový 860.0
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Hydropneumotorax netuberkulózní s otevřenou ranou do hrudníku 860.J
Hydrops articulorum intermittens 719.3
- endolymfatický 386.0
. - fetalis, fetální nebo novorozenecký, nezpůsobený . izoimunizací (idiopatický) 778.0
- - - . - - , způsobený izoimunizací 773.3
- - působící nepoměr 653.7
- pericardii - viz Perikarditis
- žlučníku 575.3
~ NS782.3
Hydropyonefróza akutní nebo NS 590.8
- chronická 590.0
Hydrorhachis 742.5
·Hydrosalpitix 614. J
Hydrotorax bakteriální mimotuberkulózní: pneumokokový, stafylokokový, streptokokový 511.J
- filariální 125.9
chylózní ( nefilariální) 457 .8
(dvojitý) (pleurální) netuberkulózní, nezařazený jinde 511.8
tuberkulózní 012.0
úrazový 862.2
-'- s otevřenou ranou do hrudníku 862.3
Hydroureter 593.5
- vrozený 753.2
Hydroxykynqreninurie 270.2
Hydroxyprolinémie 270.8
Hygroma (congenitum) ( cysticum) 228.J
- praepatellare 727.3
· Hymen neperforovaný (vrozený) 752.4
- přetrvávající jako indikace pro péči za těhotenstVí nebo porodu 654.8
- těsný nebo tuhý, získaný nebo vrozený 623.3
' Hymenolepi(asi)s 123.6
Hypacusis NS 389.9
Hyperacidita (žaludeční) 536.8
· - psychogenní 306.4
Hyperacusis 388.4
Hyperadrenokorticismus vrozený 255.2
- (získaný) 255.3
Hyperaemia cerebri 437.8
.
Hyperaktivita kortikoadrenální NS255.3
- v dětství NS 314.0
Hyperaldosteronismus.255.J
Hyperalimentacé určená, ale nezařazená jinde 278.8
- NS783.6
Hyperaminoacidurie argininová, ornithinová 270.6
cystinová 270.0
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Hyperaminoa.:cidurie lyzinová 270.7
Hyperamonémie 270.6
Hyperbetalipoproteinémie (rodinná) 272.0 •
- s prebetalipoproteinémií 272.2
Hyperbilirubinémie konstituční, vrozená 277.4
- novorozenecká (přechodná) z nezralosti 774.2
- - NS774.6
Hypercementóza 521.5
dále viz . Zvracení nadměrné v těhotenství
Hyperemesis gravidarum 643.- NS536.2
Hyperémie měchýře 596.7
Hyperestézie (povrchu těla) NS 782.0
- hysterická 300.1
Hyperestr-inismus, -ogenismus 256.0
Hyperfagie NS 783.6
Hyperfalangie palce ruky 755.5
Hyperfenylalalinémie 270.1
Hyperforie (alternující) 378.4
Hyperfruktozémie 27L2
Hyperfunkce hyppfýzy, předního laloku, adenohypofýzy, mimo nadprodukci růstového
hormonu 253.1
kůry nadledvin 255.3
meduloadrenální 255.6
ostrůvků Lcmgerhansových NS 251.1
tělísek příštítných 252.0
vaječníků mimo hyperestrinismus 256.1
varlat 257 .O
Hypergamaglobulinémie polyklon.žcká, Waldenstromova 273.0
- NS289.8 .
Hyperglyceridémie smíšená 272.3
- jiná nebo NS 272.1
HyperglycinémÍe 270. 7
Hypergly!cémie po pankreatektomii 251.3
- NS790.6
, Hypergonadismus ovariální 256.1
- testikulární 257 .O
Hyperheparinémie 286.5
Hyperhidróza psychogenní 3,06.3
- NS780.8
Hyperhistidinémie 270.5
H yperchlorémie 276.9
Hyperchlorhydřie 536.8
- · neurotická nebo psychogenní 306.4
Hypercholester-inémie, -olémie s endogenní hyperglyceridémií 272.2
- jiná272.0
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Hyperchylomikronémie (rodinná) ·272.3
Hyperinsulinismus: ektopický.funkční, NS 251.1
- iatrogenní 25 I .O
- po podání insulinu (léčebná nehoda) 962.3
Hyperkalc-émie, -emická krize, "':inurie 275.4
Hyperkarotinémie 278.3
Hyperkerat-osis, -ózaframbeziální 102.3
- pintózní 103.J
- stařecká'(se svěděním) 702
- jiná nebo NS 701.1
Hyperkine-tieká reakce, -tický syndrom, -ze (v dětství nebo dospívání):
s poruchou aktivity a pozornosti 3 l 4.0
- chování JI 4.2 ·.
se zpožděním vývoje 314.J
určená, ale nezařazená jinde 314.8

NS314.9
Hyper-korťicismus - viz -ádrenokorticismus
Hyperlipidémie, akUp. A 272.0

B272.J'
_:_ - C272.2
- D272.3 ·
kombinovaná 272.4
smíšená 272.2
·určená, ale nezařazená jinde nebo NS 272.4
Hyperlipoproteinémie Fredricksonova typu I nebo V 272.3
IIA 272.0
- - IIB nebo III 272.2
- - IV272.l
rodinná 272.4
typu s nízkou hustotou lipidů - LDL 272.0
.-:. s velmi nízkou hustotou lipidů - VLDL 272.1
NS272.4
Hyperlordóza (získaná) (posturální) 737.2
- vrozená 754.2
Hyperlyzinémie 270. 7
Hypermagnezémie 275.2
- Unovorozence 775.5
Hypermastie 757.6
Hypermethioninémie 270.4
Hypermobilita kostrče 724.7
- lopatky 718.8
--'- menisku (kolena) 717 ,5
- , syndrom 728.5
Hypernatrémie 276.0
Hypernazalita NS 784.4
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Hypemefrom 189.0
Hyper(metr)opie (vrozená) 367.0
· Hyperornitinémie 270.6
Hyperosmolalita 276.0
Hyperost-osis, -óza čeln(, kortikální, lebeční 733.3
kortikální dětská 756.5
lebeční vrozená 756.0'
monomelická nebo NS 733.9
vertebralis ankylosans 721.6.
Hyperovarismus 256.1
Hyperoxalurie 271.8
Hyperparatyre-oidismus, -óza 252.0
- sekundární, renálního původu 588.8
Hyperpermeabilita kapilár 448.9
Hyperpiesis - viz Hypertenze
- NS 401.9
Hyperpigmentace 709.0
Hyperpineali~mus 259.8
Hyperpituitarismu,s 253.1
Hýperplasia thymi persiste'ns 254.0
Hyperplazie zubního .cementu 521.5
čelisti (dolní) (horní) 524.0
- dolní, kondylární, jednostranná 526.8
červu 543
dásně523.8
dělohy

621.2
- cystická 621.3
endometria 621.3
- hrdla děložního 622.1
epiteliální - kůže nebo NS 709.8
- úst nebo jazyka, fokální 528.7
ledviny (vrozená) 753.3
mandibulární nebo maxilární 524.0
mandlí 474.1
nadledvin: kůry, pouzdra, žlázy, NS 255.8
.
- s pohlavní předčasností nebo vrozená 255.2
pankreatických inzulámích buněk alfa s přebytkem gastrinu 251.5
·-:-- - glukagonu 251.4
- - - óeta NS 251.1
- - - NS251.9
- patra papilární 528.9
sliznice ústní 528.9
. tělísek příftítných 252.0
tepen, fibromuskulární 44 7.8
tepny ledvinové 447.3
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Hyperplazie. tkáně adenoidní 474.1
- žlázy pfedstojnť 600
Hyperpotasémie 276.7
Hyperprebetalipoprot~inémie, rodinná 272.l
Hyperprolinémie 270.8
Hyperproteinémie 273.8
Hyperpyrexie malarická 084.6
- zhoubná, vyvolaná anestézií 995.8'
- NS780 .6
Hypersegmentace dědičná 288.2
Hypersekrece kalcitoninu nebo tyrokalcitoninu 246.0
ovariálních androgenů 256.l
testikulárních hormonů 257.0
žaludeční 536.8
- psychogenní 306.4
Hypersenzi-bilita, -tivita na léky a pod. 995.- - dále viz Přecitlivělost ·
- -tivni reakce 995.3
·
- - horních cest dýchacích, nezařazená jinde 478.8.
Hypersomnie neorganického původu 307.4
- organického původu neb9 NS 780.5
Hypersplenismus 289.4
..
Hypertelie 757.6
Hypertelorismus 756 .0
Hypertenze (arteriální) (esenciální) (primární) (celková):
určená jako zhoubná. - maligní 401.0
- -- nezhoubná - benigní 401.1
neurčená jako zh9ubná nebo nezhoubná 401.9
komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí :
esenciální (nezhoubná) 642.0
existující od dřívějška NS 642.0 ·
- - - , určená, ale nezařazená jinde 642.2
chronická NS 612.0
přechodnd '642.3 "
s albuminurií nebo otokem nebo obojím, neurčená jako
existující od dřívějška: mírná nebo NS 642.4
určená jako těžká 642.5
sekundární při nemoci ledvin 642.1
zhoubná 642.2
NS64l.9
nitrolební 348.2
oční 365.0
plicní 416.0
- portální 572.3
- postihující tepny koronární - viz Ischemická choroba srdeční
mozkové - viz -Cévní onemocnění mozku
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- - oční 362.J
renální s póstižením srdce 404.- - dále viz Nefropatie a kardiopatie hypertenzní
- NS 403.- - dále viz Nefropatie hypertenzní
sekundární určená jako zhoubná - maligní 405.0
- - - nezhoubná - benignÍ405.l
- neurčená jako zhoubná nebo nezhoubná 405.9
zhoubná - maligní - postihující:
.
mozek - viz Cévní onemocnění mozku
srdce 402.0
ledviny 403.0
srdce a ledviny 404.0
tepny věnčité - viz Ischemická choroba srdeční
, - plicní 416.0
- bez udání postižených orgánů 401.0
- postihující tepny oční 362.l
Hypertenzní kardiopatie 402.- - dále viz Kardiopatie hypertenzní
. . . .. nefropatie 403.- - dále viz Nefropatie hypertenzní
- a kardiopátie 404.- - dále viz Nefropatie a kardiopatie hypertenzní
nemoc, choroba - viz Hypertenze
(nemoc) (selhání) srdce 402.- . - dále viz Kardiopatie hypertenzní
Hyperthymismus 254.8
Hypertrich-osis, -óza víčka 374.5
_:__ vrozená 757.4
- získaná nebo NS 704.J
Hypertrofie bradavky prsní 611.J
cystická. 610.J _
brzlíku 254.0
- čípku (děložního) 622.6
I ,
- - vrozená 752.4
- -dělohy 621.2
- hemifaciální 754.0
- chámovodu 608.8
1jazyka 529 .8 ·
'_ vrozená 750.l
kosti nosní íl,38.0
ledviny (kompenzační) 593.l
- vrozená 753.3
mandlí 474.J
:měchýře močo'vého (svěrače) 596.8· ·
močovodu 593.8
nehtů 703.8
- vrozená 757.5
nosu - chrupavky, chřípí, přepážky, sliznice 478.J
obal{' varlete 608 .8
papil jazykových 529.3
I
-

1

-

-
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Hypertrofie poštěváčku 624.2
při adrenogenitální poruše 255.2
- - - hyperfunkci vaječníků 256.1
- - vrozená 752.4
- provazce,semenného 608.8
- prsů (masivní pubertální) (stařecká) (NS) 611.J
- - cystická 610.J
- - poporodní, puerperální 676.3
- předkožky 605
- pyje 607.8
- pysků stydkých 624.3
rtu 528.5
- vrozená 744.8
sliznice nosních dutin 4 78.0
- žaludeční 535.2
srdce, není-li zaviněna hypertenzí 429.3
- způsobená hypertenzí 402.- - dále viz Kardiopatie hypertenzní
šourku 608.8
tělesa houbovftého 607 .8
I
tkáně adenoidní 474.1
váčků semenných 608.8
varlete 608.8 '
- vrozená 752.8 '
vrátníku 537.0
- vrozená nebo irifantilní 750,5
vulvy NS 624.3
žláz slinných nebo jejich vývodu 527.1
- - - - - , vrozená 750.2
žlázy mléčné 611.J
- předstojné ( adenomatózní) (nezhoubná) 600
- - vrozená 752.8
žlučníku nebo jeho vývodu 575.8
žlučové cesty, mimo žlučníku a jeho vývodu 576.8 '
Hypertropie 378.3
Hypertymní osobnost 30Ll
Hypertyre-oidismus, -óza se strumou (difuzní) 242.0
- - - adenomatóznJ, uzlovou 242.3
- NS242.9
Hyp<~ttyroiinémie 270.2
Hyperurikémie 790.6
Hypervaíinémie 270.3 Hyperventila-ce hysterická 300.J
-: psychogenní, -ční syndrom 3-06.1
- (tetanická) (NS) 786.0
Hyperyita~inóza A 278.2
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Hypervitaminóza D,278.4
-

nezařazena jinde

nebo NS 278.8

Hypestézie rohovky 371.8
-

NS782.0

Hyphéma 364.4
Hypoacidita žaludeční 536.8
-

- psychogenní 306.4

Hypo-alfa"'lipoproteinémie 272.5
Hypobar-iSmus, -opatie 993.2
Hypo-beta-lipoproteinémie (rodinná) 272.5
Hypodoncie 520.0
Hypofosfat-ázie, -émie 275.3
Hypofunkce ( adeno )hypofýzy 253.2
- Lorainova typu2533
nadledvin mimo kartikoadrenální insuficience 255.5
tělísek příštítných 252.1
varlat, postablační: iatrogenní, pooperační, postradiační 257.1
- jiná než postablační nebo NS 257.2
Hypogalakcie 676.4
Hypo-gama-globulinémie 279.0
Hypogenitalismus (mužský) (ženský) (vrozený) 752.8
Hypoglykémie novorozenecká 775.6
- po insulinu, s komatem 251.0
- - operactžaludku nebo střeva 579.3
- spontánní nebo NS 251.2
Hypogonadismus ovariální 256.3
- testikulární 257.2
Hypohidróza 705.0
Hypochlorémie 276.9
Hypochlorhydrie 536.8 ·
- neurotická nebo psychogenní 306.4
Hypochondrie 300.7
Hypoinzulinémie pooperační 251.3
Hypokalcémie dietní 269.3
- novorozenců (z kravského mléka) 775.4
- NS275.4
Hypomagnezémie 275.2
- novorozenců 775.4
Hypomani-e, -cká reakce 296.0
Hypomenor(rho)ea 626.1
Hyponatrémie 276.1
Hyponazalita NS 784.4
Hypo(o)smolalita 276. J.
Hypoovarismus 256.3
Hypoparatyre-oidismus, -óza 252.1
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Hypoparatyre novorozenců 775.4
Hypopie-sis, -;e 458.- '-- dále viz Hypotenze ,
Hypopituitarismus iatrogenní, vyvolaný: hormony, hypofyzektomií, radioterapií 253.7
- jiný nebo NS 253.2
'
Hypoplasia corporis ca/losí 742.2
Hypoplastická paže, vróiená 755.2
Hypoplazie aorty 747.2
bu/bu 743.1
cementu zubního 520.4
čelisti (dolní) (horní) 524.0
- dolní, kondylární jednostranná 526.8
chlopně plicnice 746.0
- jazyka 750.1
ledvin(y) 753.0
mandibulární nebo maxilární 524.0
medulární 284.9
megakaryocytická 287.3
míchy742.5
mozečku 742.2
mozku celková 742 .J
- , závitů nebo jiné určité části 742.2
oka 743.l
,
- plic, plíce nebo laloku 748.5
- plicnice 747.3
- prsu 757.6
- pyje 752.8
skloviny 520.4
slinivky břišní 751. 7
srdce, chlopně plicnice 746 .0
- , (chlopně) jiná 746.8
- levého, syndrom 746.'7
tepny pupeční 747.5
varlete 752.8
Hypopotasémie 276.8
Hypoptokonvertinémie vrozená 286.3
Hypopyon (oka) (přední komory) 364.4
- se vředem (rohovky) 370.0
'
- - zánětem duhovky 364.0
Hyposegmentace dědičná 288.2
Hyposekrece slin 527.7
Hyposomnie neorganického původu 307.4
- organického původu nebo NS 780.5
Hypospadie (mužská) 752.6
- ženská 753.8
H yposuprarenalismus 25 5.4
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Hypostaza plic 514
Hypotenze .chronická, idiopatická, trvalá 458.J
mateřská (syndrom) 669.2
· - ortostatická, posturální (i chronická) 458.0 .
- NS458.9
Hypotermie nesouvisící s nízkou teplotou prostředí 780.9
u novorozence, mimo syndrom z podchlazení 778.3
- vyvolaná anestézií 995.8
- (náhodná) (NS) 991.6 Hypotonie měchýře močového 596.4
- oka 360.3
Hypotrichóza: poinfekční NS, NS 704.0
- (víčka) vrozená 757.4
. Hypotrophia congenita NS 783.4
Hypotropie 378.3
Hypotymní osobnost 301.1
Hypotyreóza pooperační 244.0
- -postradiační244.1
vrozená 243
vyvolaná léčivy mimo jodidy :fenylbutazonem, kyselinou P'-aminosalicylovou (PAS),
resorcinolem 244.3
- podáním nebo požitím jodidů 244.2
z určené příčiny, ale nezařazená jinde 244.8
(získaná) NS 244.9
Hypovitaminóza - viz Karence vitamínu
Hypovolémie 276.5
Hypoxie fetální nebo nitroděložní 768.- - · - - u živě narozeného dítěte - viz Ohrožení plodu
- mozková během nebo následkem lékařského výkonu 997.0
·
- porodní NS, u živě narozeného dítěte 768:9
Hypsarytmie 345.6
, Hysterická osobnost 301.5
H ysterie mimo úzkostnou (disociační) (konvertující) (NS) 300;]
- úzkostná 300.2
Hystero-epilepsie 300.J

CH
Chagasova nemoc bez postižení orgánů 086.2
- - s postižením jiného orgánu než srdce 086.J
- - - srdce 086.0+, 425.6*
Chalazion 373.2
Chalkóza 360.2
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Chaner-e, -oid - viz Šankr
Chandip~ra 066.8
· Changuinola 066.0
Charcotova artropatie nebo nemoc kloubů 094.o+, 713.5*
- -c Marieova-Toothova.nRmoc, obrna nebo syndrom 356.1
Chediákův- Higashiho( - Steinbrinkův) syndrom, vada nebo nenwc 288.2
Cheilitis actinica vyvolaná sluncem 692.7
- -- jiná 692.8
- (angularis) (NS), cheilodynia, cheilosis (angularis) (NS) 528.5
Cheiloschisis 749 .1
-- s rozštěpem patra 749.2
Cheiropomfolyx 705.8
Cheiroschisis 75 5 .5
Cheloid 701.4
Chemodectoma - viz' Paraganglioma
Chemo-profylaxe, -terapie preventivní nezařazená jinde V07.3
Chemoterapi.e udržovací V 58.J
Chemóza spojivky 3 72.7
Cherubismus 526.8
Chicagská nemoc 116.0
Chiclero vřed 085.4
Chigoe 134.1
Chikungunya (nehemoragická horečka) 066.3
Chilomasti-x, -giasis 007.8
Chirurgicky výkon - viz Výkon •..
- zákrok v osobní anamnéze: na srdci nebo velkých cévách Vl5.l
'
na jiném důležitém orgánu Vl5.2
Chirurgie plastická - kosmetická - pro nepříjemný kosmetický vzhled, mimo
transplantaci vlasů V50.l
- - po zhojeném zranění nebo operaci V5 l
- -:: :.__ jako léčba čersťv'ého zranění - kóduje se podle zranění
Chloasma mimo oční víčko nebo NS 709.0
- víčka 374.5
Chlopeň aortální dbojcípá 746.4
- srdeční, nahrazená V43.3
Chloramfenikol, šedý syndrom po podání .u novorozence 779 .4 ·
Chlordiazepoxyd, závislost 304.1
- , zneužití .bez závislosti 305.4
Chlorom 205.3
Chloróza 280
Cholangiokarcinomjater nebo lokalizace NS 155.1
- jiné určené lokalizace - viz Novotvar zhoubný
Cholangiolitis intrahepatica 575.8
·
- jiná nebo NS 576.1
·
Cholangiom(a) 21 l.5
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- malignum - viz Cholangiokarcinom .
Cholangitis destruktivní, nehnisavá chronická 571.6
-,pokud postihuje žlučník nebo'jeho vývod 575.- jiná nebo NS 576.1
Cholecystitis bez kamene, akutní 575.0
- - - , chronická nebo NS 575.J ·
- s cholelitiázou nebo kamenem 574.dále viz Chole( docho) litiáza
Choledocholitiáza bez cholecystitidy 574.5
- s cholecystitidou akutní 574.3
~ - jinou (chronickou) 574.4
Cholelith-iasis, -iáza bez cholecystitidy nebo NS 574.2
- s cholecystitidou akutní 574.0
- - jinou (chronickou) 574.J
Cholémie rodinná nebo Gilbertova 277.4
- NS 782.4
Cholera El Tor 001.1
- klasická 001.0
- NS 001.9
Cholesteatom ucha středního 385.3
- zevního 380.2
- výběžku bradavkového 385.3
- zvukovodu 380.2
Cholester(ol)émie 272.0
Cholesterol-óza (žlučníku) 575.6
Chondroblastoma malignum 170.- - dále viz Novotvar zhoubný kosti
~ NS 213.- - dále viz Novotvar nezhoubný kosti
Chondrodystrophia (familidris) (fetalis) (hypoplastica) 756.4
Chondrokalcinóza způsobená krystaly fosforečnanu vápanatého ~ popř. spolu s jinými
krystaly 275.4+, 712.1*
- - - pyrofosfátu 275.4+; 712.2*
- NS 275.4+, 712.3*
Chondrom(a) 213.- - dále viz Novotvar nezhoubný kosti nebo chrupavky
~ . lokalizace NS 213.9
Chondromalacia patellae 717. 7
- systematica, NS 733.9 ·
Chondromatosis 238.0
Chondro(myxo)sar-coma, -kom 170.- - . dále viz Nov'otvar zhoubný kosti nebo
chrupavky
- lokalizace NS 170.9
Chordea vrozená 752.6
.
Chorditis (fibrinosa) (nodosa) (tuberosa) 478.5
Chordom(a) - viz Novotvar zhoubný
Chorea: dědičná, Huntingtonova, chronická, progresivní 333.4
.. - gravidarum 642.---, - dále viz Eklampsie . .
.
- - Huntingtonova v rodinné anamnéze Vl 7.2
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Chorea: minor, spasmodická, stařecká, těžká 333.5
revmatická, Sydenhamova s postižením srdce, aktivní nebo akutní 392.0
- - - - (chronická) (neaktivní) (v klidu) 398.9
- - bez postižení srdce 392.9
Sydenhamova nerevmatická 333.5
NS 333.5
Choreoatetóza (paro:qsmální) 333.5
. Chorioadenom(a) ( destruens) 236.1
Chorioamnionitis 658.4
_:_ u plodu nebo novorozence 762. 7
Chorioiderémie 363 .5
Chorioiditis ložisková 363:0
(ložisková - fokální) při toxoplasmóze vrozené 771.2+, 363.0*
- ~ získané 130+, 363.0*
roztroušená syfilitická 091.5+, 363.1*
- tuberkulózní 017.J+, 363.J*
- NS 363.1
syfilitická (sekundární) 091.5+, 363. l*
.,_ ' - pozdní 095+, 363.1*
·
- vrozená pozdní 090.5+, 363.1*
- - (časná) 090.0+, 363.1*
tuberkulózní O17.J+, 363. l*
NS 363.2
Choriokarcinom určené lokalizace - viz Novotvar zhoubný
- lokalizace NS u muže 186.9
- - - u ženy 181
Chotiomeningitis ( lymfocytární) 049 .o+, 321.6*
Chorionepitheliom - viz .Choriokarcinom
Chorioretinálníjizvy 363.3
Chorioretinitis ložisková - fokální 363.0
(fokální) při histoplasmóze 115.-+, 363.0*
~ toxoplasmóze vrozené 771.2+, 363.0*
- - získané 130+, 363.0*
roztroušená (NS) 363.l ·
- syfilitická 091.5+, 363.1*
- tuberkulózní017.J+, 363.1*
syfilitická (sekundární) 091.J+, 363. l*
NS 363.2
Chorobný útvar .v břiše NS 789.3
- - v hrudníku NS 786.6
- - v pánvi NS 789.3 ,
Chování antisoci~lní nebo dyssociální beze zjevné psychické poruchy V 7'1.0
Chrapot neurotický 306.1
- NS 784.4 ·
Chrásty 684
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Christmasova nemoc 286. l
Chrlení krve tuberkulózní _:_ viz Tuberkulóza; plicní O11.9
Chrobakovapánev 754.3
Chrom(h)idróza 705.8
Chromó(blasto)mycosis 117.2
Chromophytosis 111.0
Chropy NS 786. 7
Chřadnutí nutriční 261
Chřipka 487."
balkánská 083.0
s pneumonií, kterákoli forma 487 .O
s postižením ústrojí nervového 487.8
.:_ - trávicího 487.8
s projevy na dýchacím ústrojí, nezařazenými jinde 487.J.
- nezařazenýmijinde 487.8
NS 487.J
Chudokrevnost - viz též Anémie
_: z nedostatku železa 280
- zhoubná 281.0
Chuť k jídlu nadměrná NS 783.6
Chůze ataxická, paralytická, potácivá, spastická 781.2
- - - - - hysterická 300.I
- obtížná NS 719.7
Chvění NS 781.0
Chybění antihemofilického globulinu, nezařazené jinde 286.0
zubu nebo zubů (vrozené) 520.0
- - ,- získané 525.l
- - - (získané) s abnormálním postavením nebo malokluzí 524.3
-~-~
žlázy štítné (pooperační) 246.8 ;
- - vrozené 243
{vrozené) - viz Agerteze, Aplazie, Atrézie, Ztráta ,
.
Chylangiom(a) 211.- - dále viz Novotvar nezhoubný soustavy trávi~í
Chylo-cele, -kelafilariální 125.tunicae vaginalis 608.8
- - - filarialis 125.-+, 608.8*
- NS 457.8
Chyluriefilariální 125.- NS 791.J
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I
Icterus - viz též Ikterus, Žloutenka
gravis,fetální nebo novorozenecký 773.- - - - , nezařazený jinde 773.2
- ,jiný nebo NS 570
intermittens juvenilis 277.4
neonatorum NS 774.6
non haemolyticus familiaris congenitus (Gilbert) 277.4
nuclearis - viz Ikterus jádrový
.obstructivus 576.8
Ictus caloris, sol (ar) is 992.0
- (apoplecticus) NS 436
Idiocie 318.2
- amaurotická (rodinná) 330.J
Idiosynkrazie - viz též Alergie
- na správnou mediciální látku správně podanou 995.2
- NS995.3
Ichtyóza (vrozená) 757.J
- získaná 701.J
Ikterus - viz též lcterus, Žloutenka
- jádrový (u novorozenců) : .
nezpůsobený izoimunizací nebo NS 774.7
způsobený izoimunizací773.4
NS - ne u novorozence 782.4
Ileitis alergická, dietetická, neinfekční, toxická, NS 558
- regionalis, terminalis (ulcerativa) 555.0
Ileokolitis vředovitá - ulcerativní (chronická) 556
Ileopagus 759 .4
Ileostomie '--- přiložení, adaptace V53.5
Ileus (obstrukční) (paralytický) (střeva) (tračníku) 560.1
duodeni chronicus 537.2
- mekoniový 277 .o+, 777.0*
- novorozenecký přechodný 777.4
IlheUs __: virus působící encefalitidu 062.8+, 323.3*
Imbecilita 318.0
Imerslundúv ( - Griisbeckův) syndrom 281.1
Imidazolaminoacidurie 270.5
Iminoacidopatie 270.8
Impetiginizace dermatózy 684
Impetigo (buliosa) ( circinata) ( contagiosa) . ( neonatorum) (simplex) ( vulgaris)
(NS) 684
Bockhartova 704.8
- herpetiformis 694.3
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- ucha zevního 684+, 380 1*
- víčka očního 684+, 373.5*
Impotence (sexuální) (psychogenní), neorganického původu 302. 7
- organického původu, nezařazená jinde 607.8
Impotentia generandi feminina 628.- - dále viz Neplodnost ženská
- - virilis 606
°
Imprese v lebce, vrozená 754.0
Imunoglobuliny, zvýšená, hladina NS 795.7
Imunoterapie preventivní V-07.2
Inadekvátní osobnost 301.6
Inc- viz Ink- ·
Indigesce 536.8
Indikace pro péči nebo zákrok 'Souvisící s porodem, určen.á, ale nezařazená jinde 659.8
- - - . - - - - NS 659.9
Indukce menstruace v rámci řízené antikoncepce V25.3
- porodu nezdařená, medikamentózní nebo NS 659.1
- - - , methanická 659.0
Indukovaná psychóza nebo paranoidní porucha 297.3
Indurace kůže NS 782.8
- plic (fibroidní) (chronická) (NS) 515
- - hnědá esenciální 275.o+, 516.1*
- prsu (fibrózní) 611.7
- - poporodní nebo puerperální 676.3
Induratio penis plastica 607 .8
Inerce dělohy primární 661.0
- sekundtí.rní 661.1
- · - jiná nebo NS 661.2
- měchýře močového 596.4
Infantilisnius celiakální 579 .O
- hypofyzá'rní, pituitární 253.3
- pankreatický 577 .8
- renální 588.0
- NS259.9·
Infarctus amnii, chorii, placentae, syncytii - viz Anomálie lůžka
Infarkt adrenální 255.4
·
embolický tepenný 444.- - dále viz Embolie tepny
- žilní 453 .·
- NS 453.9
hypofýzy 253.8
- jaterní 573.4
komory - viz /. myokardu
ledviny 593.8
lůžka656.7

- s krvácením 641 .8
mez'!nteria ( embolický) ( trombotický) 557 .O
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Infarkt míchy 336.1
mozkový embolický 434.l
- jiný nebo NS, mimo těhotenství, porod a šestinedělí 434.9
· - , vyskytne-li se za těhotenství, porodu nebo šestinedělí nebo je-li určen jako
puerperální 674.0
myokardu akutní 4 l O
- ,je-li určen jako chronický nebo je-li udáno trvání delší než 8 týdnů 414.8
- starší než 8 týdnů a nejevící žddné příznaky 412
- zhojený 412
plic (ní tepny nebo žíly) 415.1
sítnice nebo sítnicove tepny 362.8
sleziny 2.89.5
srdce - viz I. myokardu
- - střeva 557.0
subendokardiální - viz I. myokardu
tračníku 557.0
trombotický tepenný 444.- - dále viz Embolie
žlázy štítné 246.3
Infekce - viz též jméno organismu
amébami volně žijicími, specifická 136.2
bradavky, poporodní; puerperální 675.0
- jiná nebo NS 611.0
celková při porodu 659.3
cest dýchacíC:h horních - i virová 460 až 466 podle lokalizace
- , akutní, na více místech nebo NS 465,- - , na několika místech, mimo laryngofaryngitidy 465.8
- - , lokalizace NS 465.9
- , způsobená chřipkou 487 .1
. . . , - streptokokem 034.0
cytomegalovirová vrozená 771.1
čípku gonokoková {akutní) 098.1+, 616.0*
dělohy při nebo po porodu nebo v šestinedělí 670
- jiná, akutní 615.0
- - , chronická 615.1
- - , NS6l5.9
diabetiků, interkurentní - viz typ infekce
dutiny (nosní) (vedlejší) akutní 461.- - dqle viz Zánět ...
- chronická 473.- - dále viz Zánět ...
- plodové 658.4
kůže , místní, určená, ale nezařazená jinde 686.8
- - NS686.9
ledvin, komplikuje-li mimoděložní nebo molární těhotenstvf 639.8
- potrat 634-638 se čtvrtou číslicí .7, 639.8
- těhotenství, porod nebo šestinedělí 646.6
jiná 590.-
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-

NS590.9

měchýře močového
močovodu

-

-

NS 595.9

593.8

nehtu (se zánětem mízních cév - lymfangitidou): ·
prstu nohy 681 1
·
- ruky 681.0
- NS681.9
nitrolební hnisavá 324.0
- - ,pozdní následky 326
pánve ženské NS 614.9
pánvičky ledvinné a močovodu 590.3
- - , komplikující těhotenství atd. - viz Infekce ústrojí močového ...
parametria komplik~jfcí porod nebo šestined~lí 670
- - těhotenství 646.6
po infuzi, injekci, transfuzi nebo očkování 999.3
pobřišnice po porodu nebo v šestinedělí 670
postihující čelist, mimo alveolitis 526.4
:_ kost skalní 383.2
- - , určená, ale nezařazená jinde 730.8
1
•
- - NS 730.9
.
potravinami způso,bená salmonelou 003.- - dále viz Salmonelóza
prsu sdružená s porodem, hnisavá 675.1
- , nehnisavá 675.2
- - , určená, ale nezařazená jinde 675.8
- -,NS 675.9
nesdružená s porodem nebo NS 611.0
puerperální menší 646.6
- (větší) 670
rány po porodnické operaci - včetně císařského řezu 674.3
....:. pooperační, ne porodnické 998.5
'
(
· - poúrazová, nezařazená jinde 958.3
respirační .- viz I. "cest dýchacích
salmonelami, lokalizovaná a nezařazená jinde 003.2
- NS003.9
specifická pro perinatální období - získaná před porodem nebo během porodu
nebo via umbilici 771.. . . - , nezařazená jinde 771.8
střevní nepřesně určená 009.tuberkulózní - viz Tuberkulóza
tyfová002.0
ústrojí močového, komplikujíc(
ne;dařený pokus o potrat 638.7
potrat indukovaný ilegálně 636. 7
- legálně 635.7
samovolný 634. 7
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Infekce NS 637.7
těhotenství ektopické nebo molární 639.8
- , porod nebo šestinedělí 646.6
- - - , asymptomatická 646.5
ústrojí močového novorozenecká 771.8
- -, nezařazená jinde 599.0
- pohlavního ženského, komplikující:
nezdařený pokus o potrat 638.0
potrat indukovaný ilegálně 636.0
- legálně 635.0
- samovolný 634.0
- NS637.0
těhotenství ektopické nebo molární 639.0
- -'- porodní, poporodní, puerperální 670
- - - , - , menší nebo lokalizovaná 646.6_ ·
vaziva podkožního 686.- - dále viz I. kůže
vejcovodů v šestinedělí 646.6
vrozená, pokud není zařazena jinde 771.2
(působící ucpání) zaviněná vnitřní ortopedickou nebo protetickou pomůckou,
implantátem nebo štěpem 996.6
způsobená Haemophilem influenzae při onemocnění zařazeném jinde nebo NS

-04u
-

žlázy předstojné NS 601.9

Infekční' nemoc matky, komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí 647.-

- - - - - - , určená, ale nezařazená jinde 647.8
- - - - - - NS 647.9 mimo tuberkulózy a poliomyelitidy, pozdní následky 139.NS 136.9
onemocnění v anamnéze osobní Vl2.0
- - rodinnéV18.8
Infertilitas feminina - viz Neplodnost ženská
- - NS628 .9
- virilis 606
Infestace - viz jméno parazita
- (kůže) NS 134.9
Infiltrace jater glykogenní 271 .0
- - NS573.8
Infiltrátp/ic (eozinofilní) (Lofflerův) 518.3
- rohovky 371.2
- -y vatovité retinální 362.8 ,
Inflammatio - viz Zánět
Ihfluenza487.- - dále viz Chřipka
Inhibitor pfi generalizovaném lupus erythematosus 286.5
Iniencephal-iá, -us 740.2
Inkarcerace dělohy 621 .8
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těhotné

654.3
- , překážející při porodu 660.2
Inkluzní cytomegalická nemoc nebo virus 078.5
Inkompatibilita - reakce na infuzi nebo transfuzi:
ABO 999.6
Rh 999.7
Rh jako indikace pro péči v těhotenství 656.1
Inkompetence čípku děložního 622.5
- ' - - , komplikuje-li těhotenství 654.5
- - - ,postihuje._li plod nebo novorozence 761.0
Inkontin~nce hysterická NS.300 .1
·
moči, je-li neorganického původu 307 .6
- stresová u ženy 625.6
- NS 788.3
stolice hysterická 300.1
- ,je-li neorganického původu 307. 7
- nebo svěrače řitního NS 787.6
Insomnie neorganického původu 307.4
- NS 780.5
Insuficience aortální (chlopně) NS 424.1
s onemocněním mitrálním 396 ·
revmatická NS 395.1
- s onem,ocněním mitrálním 396
- ' se stenózou 395.2
- - - a mitrálním onemocněním 396
syfilitická 093.2+, 424.l*
vrozená 746.4
z určené příčiny nezařazené jinde 424.1
arteriovenózní 459.9
asténická 300.5
bazilární 435
cerebrqvaskulárIJ Í akutní 437.l
- NS437 .9
- s přechodnými fokálními neurologickými projevy a příznaky 435
cest slzných 375.5
- funkce adrenální NS 255.4
hypofýzy NS 253.2
kortikoadrenální 25_5.4
paratyreoidní 252. l
žlázy štítné vrozená 243
- - (získaná) 244:9
chlopně pulmonální 424.3
- - vrozená 746.0
kardiorenální 404.9
kardiovaskulární NS 429.2
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Insuficience kardiovaskulární renální 404.9
koronární ( 4utní nebo subakutní) 411
- chronická nebo s uvedeným trváním přes 8 týdnů 414.8
ledvin komplikující těhotenství nebo šestinedělí, nezařazená jinde 646.2
- - - - , - , s hypertenzí 642.- - dále viz Toxémie ... těhotenská
· ~· tubulární akutní 584.5
~· NŠ593.9
- (akutní) určená jako následek lékařského výkonu 997 .5
lůžka jako indikace pro péči za těhotenství 656.5
miirální ( chlópně) (NS) 424.0
s onemocněním chlopně aortální 396
s obstrukcí nebo stenózou 394.2
·- a onemocněním chlopně aortální 396
revmatická 394.1
s onemocněním ch/Opně aoriální 396
s obstrukcí nebo stenózou 394.2
- · a onemocněním chlopně aortální 396
aktivní nebo akutní 39Ll
- s choreou 392.0 · ·
vrozená 746:6
z určené příčiny mimo rev,;,atickou 424.0
mozková NS 437.9
myokardiální NS 428.0
s revmatickou horečkou aktivní, akutní nebo subakutní 391.2
- - - a s choreou 392.0
- - inaktivní ~ebo v klidu (s choreou) 398.0
hypertenzní 402.9
revmatická 398.0
- aktivní, akutní nebo subakutní 391.2
syfilitická 093.8+, 422.0*
u plydu' nebo novorozence 779 .8
vrozená 746.8
oběhová nezařazena jinde 459.9
plic po chirurgickém zákroku, šoku nebo úraze .,518.5
- NS518.8
.
'
pulmonální (chlopně) - .viz Endokarditis pulmonální
.
. ...
- NS424.3
respirační NS 786.0
srdce levého 428.1
- pravého 428.0
srdeční {chlopně) - viz též Endokarditis
- jako dlouhodobý následek srdeční op_erace 429.4
městnavá 428.0
způsobená přítomností (srdeční) protézy 429.4
NS424.9
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během nebo následkem lékµřského výkonu 997. I:
tepny bazilární 435
krční 435
mezenterální 557.l
mozkové 437.1
periferní 443.9
precerebrálnf 435
vertebrální 435
NS447.l
trikuspidální (chlopně) - viz Endokardžtžs trikuspidální
- NS 397.0
~ vrozená 746.8
vaskulární mezenterická 557.1
- periferní 443.9
renální 403.9
střeva akutní 557 .O
- chronická 557.l
- NS557;9
NS459.9
ventrikulární - viz I. myokqrdiální
žilní NS 459.9
Insuflace vejcovodu V/,6.2 ·
Insulinoma malžgnum slinivky břišní nebo NS' 157.4.
- jiné určené lokalizace - viz Novotvar zhoubný
- NS slinivky břišní nebo NS 211.7
,
- - Jiné určené lokalizace - viz Novotvar nezhoubný
Inteligence snížená - viz Zaostalost duševní
Intermediární koronární syndrom 411
Intermitentní klaudikace 443.9
Intersexualita 752.7
I ntertrigo kandiďózní 112.3
- mykotická 111.- - dále viz Dermatomykóza
- jiná nebo NS 695.8
Intolerance fruktózy (dědičná) 271.2
- (vrozená) galaktózy, glukózy, izomaltózy, laktózy, sukrózy 271.3
Intoxikace - viz též Otrava, Toxický účinek
alimentární způsobená salmonelou 003.- - dále viz Salmonelóza
alkoholem akutní 305.0
léky specifická pro novorozence 779.4
návykovými látkalfli patologická 292.2
novorozence opiáty nebo trankvžlžzéry podanými matce 763.5
sérem 999.5
Intraamniotická infekce plodu organismem Clostridium, Escherichia
co/i nebo NS 771.8
Introitus těsný - vrozený nebo získaný 623.3
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Intususcepce červu 543
-, invaginace (střeva) (tračníku) (konečníku) 560.0
- vrozená 751.5
Inverze čípku děložního 622.8
dělohy (chronická) 62 l. 7
- jako čerstvé porodní poranění 665.2
rytmu spánkového, neorganického původu 307.4
- - NS780;5
žaludku 750.7
Involuční deprese nebo melancholie 296.1
- paranoidní stav 297.2
Iradiace skloviny (zubní) 521.8
Iridocyklitis akutní nebo subakutní (rekurentní) (s hypopyem) 364.0
- gonoroická 098.4+, 364.0*
chronická 364.1
- při oparu pásovém 053.2+, 364.0*
- - prostém 054.4+, 364.0*
syfilitická (sekundární) 091.5+, 364.1,*
tuberkulózní (chronická) 017.3+, 364.1*
NS364.3
· · Iridodialýza 364.7
Irido(cyklo)chorioiditis 360.1
Iridoschisis 364.5
Iritace periferní autonomní nervové soustavy 337.9
Iritis - ·viz též Iridocyklitis
diabetica 250.4+, 364.8*
-:- urica 274.8+, 364.l*
- NS364.3
Irritatio appendicis .543
- cerebri (traumatica) (NS) 854.0
Iselinova nemoc nebo osteochondróza 732.5
Ischemická degenerace svalu srdečn1ho 429.2
~ choroba srdeční- i s hypertenzí:
angina pectoris 413
infarkt myokardu, akutní 410
- - ,starší než8týdnů412
jiná forma akutní nebo subakutní 411
, - chronická 414.NS414.9
- - v rodinné anamnéze V17.3
- střevní 557.9
Ischémie mozková (chronická) (generalizovaná) i s hypertenzí, mimo těhotenství,
porod a šestinedělí 437.1
- , vysky tne-li se za těhotenství, porodu nebo šestinedělí nebo je~li určena jako
puerperální 674.0
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- intermitentní - ·přechodná - , i s hypertenzí 435
myokardu (chronická) 414.8
retinální 362.8
Ischialgie vyvolaná určeným poškozením sedacího nervu 355.0
- - výhřezem ploténky meziobratlové 722.1
- (infekční) NS 724.3
Ischias - viz Ischialgie
Ischiopagus 759.4
Isospor-a belli, hominis, -:osis 007.2
Izoimunizace postihující plod nebo novorozence ~73.
- v těhotenství: Rh 656.l
--; - ' jiná nebo NS 656.2
Izolace za účelem ochrany osoby před jejím okolím nebo po kontaktu s
nemocí V07 .O

infekční

J
Jaccoud-ova fibrositis nodularis chronica, -ův syndrom 714.4
Jacksonova blána 751.4
Jádrový ikterus - viz lkterus jádrový
Jahodový žlučník 575~6
Jakobova-Creutzfeldtova nemoc nebq syndrom 046.J+, 331.5*
-

-

s demencí 290.1

Jakschova ( - Luzetova) anémie nebo nemoc 285.8
Janků-ova

nemoc 130

Janského - Bielschowského nemo~ 330.l
Japonská encefalitis.( typ B) 062.0+, 323.3*
-

říční horečka

081.2

Jaterní onemocnění v těhotenství 646.7
Játra přídatná 751.6
Jazyk bolestivý529.6
černý chlupatý 529 .3
- krátký 750.0
- mapovitý 529.1
- povleklý 529.3
- přirostlý 750.0
rozpukaný 529.5
řasnatý 529 .5
trojklaný 750.1
vroubkovaný 529.8
Ječné zrno 3.]3.1
Jejunitis alergická, dietetická, neinf~kční, toxická nebo NS 558

viz též Etzteritis
~'
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Jejunum solidní 751.1
Jícen neprůchodný nebo solidní, vrozený 750.3
- vývrtkovitý 530.5
Jihovýchodoasijská horečka (hemoragická) 065.4
Jizva (kožní) adherentní, atrofická, bolestivá nebo NS,709.2
cévnatky (po operaci, úraze nebo zánětu) 363.3
čípku děložního (po operaci, po porodu nebo NS) 622.3
- - jako indikace pro péči za těhotenství, porodu 'nebo šestinedělí 654.6
dělohy jako indikace pro péči za těhotensiví, porodu nebo šestinedělí 654.2
-:- jiná nebo NS 621.8
_ hypertrofická 701.4
chorioretinální 363.3
keloidní}Ol.4
makuly (po operaci, úraze nebo zánětu) 363.3
mandle 474.8
- pochvy 623.4
- průdušnice 4 78 .9
rohovky 371.0
- tuberkul6zní017.3+, 371.0*
- xeroftalmická při karenci vitamínu A 264.6+, 371.0*
sítnice (po operaci, úraze nebo zánětu) 363.3
spojivky 372.6
tkáně adenoidní 474.8
tuberkulózní, nezařazená jinde nebo NS O11.9
vrozená 757.3
vulvy 624.4 ·

K
Kahlerova nemoc 203.0
Kachexie hypofyzární, pituitární 25~.2
malarická 084.- stařecká 797
- NS799.4
Kala7 azar 085.0 _
Kalcifikace adrenální255.4
derebrální 348.8
dělohy 621.8
hrdla (děložního) 622.8
ledviny 593.8
- tuberkulózní 016.0
metastatická 275.4
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- plic 518.8
podkožní 709.3
svalů 728.J
šlachy nebo pochvy šlachové (s bursitidou, synovitidou nebo tenosynovitidou) 727.8
tepny mozkové 437 .O
zubní dřeně 522.2
- papily 520.4
žlázy nebo uzliny mízní 289.3
- - - -)uberkulózní017.2
Kalcinóza 275.4
Kámen jaterní - viz Kámen žlu?ových cest
- NS574.5
ledvinový 592.0
- z kyseliny močové 274.l+, 592.0*
- . vrozený 753.3
mandle 474.8
měchýře močového 594.1
- - v divertiklu 594.0
močovodu 592.1
močový NS 592.9 .
odlitkový 592.0
- při pyelitidě, pyelonefritidě nebo pyonefróze (zaklíněný) (recidivující) 592.9
,"
slinivky břišní 577 .8
slinné žlázy nebo kanálku 527 .5
střevní 5Q0.3
trubice močové 594.2
ústrojí močového, dolní části, nezařazený jinde 594.8
- - - - NS594.9
vývodu jaterního - viz Kámen žlučových cest
... žlučníku - viz Kámen žlučníku
zubní 523.6
žlázy předstojné 602.0 ,
žlučníku (rekurentní) bez zánětu žlučníku nebo NS 574.2
- se zánětem žlučníku akutním 574.0
- - - - jiným (chronickým) 574.1
žlučovodu (společného) 574.- - dále viz K. žlučových cest
žlučový (uvízlý) (NS) - viz K. žlučníku
""""" NS574.2
- - s neprůchodností střeva 560.3
žlučových ·cest bez ·-tá"nitu žlučníku 574.5
- - se zánětem žlučníku akutním 574.3 .
- - - - - jiným (chronickým) 574.4
Kame11y cystinové 270.0
ve dřeni (zubní) 522.2
- xantinové 277.2

\
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Kanabinóza 504
Kanál qtrioventrikulární společný 745.6
- tibiální, syndrom 726. 7
Kandidová infekce novorozenecká nebo vrozená 771. 7
Kandidóza kůže nebo nehtů 112.3
- plic 112.4+, 484.7*
·- pochvy nebo vulvy 112.l+, 616.1*
roztroušená 112.5
·"
urogenitální nezařazená jinde l 12.2
úst 112.0
lokalizace NS 112.9
Kannerův syndrom 299.0
Kapacita ventilační nebo vitá/nf snížená NS 794.2
Kapavka - viz Gonokoková infekce
- (matky) komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí 647.1
Kaposiho variceliformní erupce 054.0
Kapsulitis adhezivní ramene 726.0
- (kloubní) NS 726.9
. Karbunkl - viz Furunkl
Karcinoid benigní 220
maligní ( Oberdorferův) ~ viz Novotvar zhoubný
- složený - viz Novotvar zhoubný
- struinální 236.2
Karcinoidní syndrom 259.2 Pozn.: Nepoužívá se jako primární kód pro karcinoidní
novotvary I '
Karcinom - mimo Carcinoma in sítu - viz Novotvar zhoubný
- hepatocelulární l 55.0
'
- jater, určenýjakf! primární 155.0
z buněk Hurthleových 193
- - jaterních 155.0
- NS (primární) (sekundární) lokalizace NS 199.l
Karcinomatóza - viz Novotvar zhoubný
- NSl99.0
Kardialgie NS 786.5
.
Kardioniegalie, není-li zaviněna hypertenzí 429.3
- způsobená hypertenzí - viz Kardiopatie hypertenzní
Kardiomyopatie africkd nejasná 425.2
alkoholická 425.5
hypertrofická neobstruktivní 425.4
- obstruktivní 425.l
idiopatická NS 425.4
komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí 648.6
kongestivní NS, konstriktivní 425.4
metabolická 425.7* - etiologický kód podle příslušné meta6olické poruchy;
není-li udána: 277 .9+
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mukopolysacharidózní 277 .5+, 425.7*
42,5.7* - etiologický kód podle příslušné nutriční poruchy; není-li udána:
269.9+
obstruktivní NS 425.4
poporodní 674.8
při Chagasově .nemoci 086.0+, 425.6*
rodinná NS 425.4
- sekundární NS 425,_9
- NS425.4
.
Kardionefr-itis, -opatie, -óza 404.dále viz Nefropatie a kardiopatie hypertenzní
Kardiopatie hypertenzní nezhoubná 402.1
- - zhoubná 402.0
- - , neurčená jako zhoubná nebo nezhoubná 402.9
- p'ři mukopolysacharidóze 277.5+,_425.7*
Kardiopulmonální rzemoc chronická 416.9
Kardiorenální nemoc 404.- - dáie viz Nefropatie a kardiopatie hypertenzní
Kardioskleróza 414.0
·
Kardiospasmus 530.0
- vrozený 750.7
Kardiostimulátor - viz Stimulátor srdeční
Kardiotomie, syndrom po 429.4
Kardiovaskulární onemocnění ledvin 404.- - dále viz Nefropatie a kardiopatie
hypertenzní
_
- matky, komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí:
vrozené 648.5
_
jiné 648 .6 .
- ·psychogenní nebo funkční 306.2
-: způsobené hypertenzí402.- - dále viz Kardiopatie hypertenzní
Karditis, není-li určena jako revmatická ani způsobena hypertenzí 429.8
revmatická 398.9
způsobená virem Coxsackie 074.2+ - dále podle postižené části srdce: endokarditis
421.l*, myokarditis 422.0*, perikarditis 420.0*
NS,' způsobená hypertenzí 402.- - dále viz Kardiopatie hypertenzní
·
Karence alfa-1-antitrypsinu 277 .6
aminokyselin NS 270.9
aneurinu 265.1
bílkovin 260
biotinu 266.2
destiček krevních 287.5
disacharidázy . (střevní) 271.3
draslíku 276.8
. - faktoru (koagulačního) (vrozená) (funkční):
I - fibrinogenu, II - prMfombinu, V - labilního, VII - stabilního, X St'!,Jartova - Prowerové, XII ~ Hagemanova, XIII - stabilizujícího fibrin 286.3
nutriční
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Karence faktoru ( koagul{lčního) (vrozená)

-

.-

(funkční) :
, VIII: s funkční vadou nebo NS 286.0
s vaskulární poruchou 286.4
IX286.l
I
X/286.2
- koagulačního u plodu nebo 'novorozence 762.J
mnohočetná nebo NS (vrozená) 286.9
- získaná (následkem jaterní · nemoci) (následkem karence vitamínu K)
286.7
,
vnitřního - intrinsického (vrozená) 281.0
fenyl-alanin-hydroxylázy 270.1
fruktokinázy 271.2
galaktozo-1-josfát-uridyl-transferázy 271.J
globulinu AC (vrozená) 286.3
glykogen-syntetázy 271.0
hepatofosforylázy 271.0
hormonu předního laloku hypofýzy mimo růstový hormon 253.4
- růstového (izolovaná) 253.3
hypoxánt~in-guanin-fosforibosyltransferázy - karence HG-PRT 277.2
cholinu 266.2
·
inositolu 266.2
kalorická těžká 261
kyanokabalaminu 266.2
kyseliny askorbové 267
- listové 266.2
- nikotinové 265.2
- pantothénové 266.2
-:-- thiaminové, mimo beri-beri 26~.l
lecithin-cholesterol-acyltransferázy 272.5
lipoproteinů (s vysokou hustotou), rodinná 272.5
minerálů, pokud nepatří jinam 269 .3
myofosforylázy 27_1 .0
.
NADH-methemoglobin-redukiázy (vrozená) 289.7
niacin(-amid) (-tryptofan)-u nebo\nikotinamidu 265.2
nutriční u matky, komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí 648.9
- NS269.9
- - v osobní anamnéie VI2.J
plasma-tromboplastin-antecedentu-PTA 286.2
- - - komponentu - PTC 286.J
·proakcelerinu (vrozená) 286.3
' .:... získand 286. 7 ·
proteinová 260
protrombinu (vrozená) 286.3
·- získand 286. 7
PTA 286.2
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:___ PTC286.1
- pyracinu, pyridox-alu, -aminu, -inu 266.J
;iboflavinu 266.0
- sodíku 276,1
thiaminu: 1bei'i-beri 265.0
jiná 265.I
vitamínu A 'S Bitotovou skvrnou 264.l+, 372.5*
s keratomalacií 264.4+, 371.4*
s keratózou folikulární 264.8+, 701.1*
L
s šeroslepostí - hemeralopií 264.5+, 368 .6* s ulcerací rohovky 264.J+, 370.0*
s xerodermatem 264.8+, · 701.1.*
s xeroftalmickými jizvami rohovky 264.6+, 371.0*
s xeroftalmií 264.7+, 372.5*
s xerózou rohovky 264.2+, 371.4*
- - spojivky 264.o+, 372.5*
NS264.9
B1 265.- - dále viz K. thiaminu
B2 266.0
B6 266.1
B12 266.2
·BNS266.9
c 267
D s křivicí aktivní 268.0
- - , pozdní následky 268. J
- ' s osteomalacií 268.2
- NS 268.9
·, E 269.1.
K u novorozence 776.0
- jiná.269.0
p 269.1
pp 265.2
určená, ale nezařazená jinde 269.1
NS 269.2 .
Karies labyrintu 386.8
- výběžku bradavkového 383.1
- zubní 521.0
-'- zvukovodu zevního 380.8 ·
Karotinémie (dietní) 278.3
Karunkula močové trubice 599.3
Karyotyp abnormální NS 795.2
Kaschinova - Beckova nemoc 716.0
Kašel dávivý, černý 033.- - dále viz Bordetella
- , orgal[lismus. NS 033.9 .. ..
-~ -

,„<
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Kašel dávivý způsobený jiným určeným organismem než Bordetella periussis a parapertussis 033.8
- funkční nebo psychogenní 306.1
- hysterický 300.1
_ , NS 786.2
- s krvácením NS 786.3
Katalepsie hysterická·nebo NS 300.1
- schizofrenická nebo katatonická (akutní) 295.2
Kataplexie 347
Katar enterický nebo střevní~ u kterého se předpokládá infekční původ Op9.l
hrtanu (chronický) 476.0
nosní akutní 460
- (chronický) 472.0
nosohltanu akutní 460
- (chronický) 472.2
- průduš,ek akutní nebo subakutní 466.0
- NS 490
spojivky - viz Konjunktivitis
střevní - viz Enteritis
trubice Eustachovy 381.5
tubo tympanální akutní 381.0 .
I
- chronický 381.J ·
.- NS 381.4
ucha středního - viz K. tubotympanální
vernální 372.1
Katarakta diabetická 250.4+, 366.4*
infantilní 7Jebo juvenilní 366.0
- komplikovaná 366.3
- myotonická 359.2+, 366.4*
- , následky po extrakci 366.5
- presenilní 366.0
při chronické iridocyklitidě 366.3
sekundární 366.5
stařecká 366.1
tetanická 275.4+, 366.4*
- při hypoparatyreóze 252.1+, 366.4*
traumatická 366.2
NS 366.9
Katayamova nemoc nebo horečka 120.2
Katatoni-e, -cký typ schizofrenie 295.2
Kauzalgie NS 354.4
Kavernom 228.0
Kayserův - Fleischerův prstenec 371.1
Kaz zubní 521.0
Kedani horečka 081.2

167

Kef~l(al)gie neorganického původu 307:8
- NS 784.0
Kefalhematom následkem poraněni za porodu 767,J
Keloid Addisonův 70 I .O
- Hawkinsův nebo NS 701.4
Keloidníjizva 701.4
KeHyho - Pattersonův syndrom 280
· Keňská horečka nebo klíšťová skvrnivka 082,J
Keratitis aktinická 370.2
areolaris 370.2
dendritica 054.4+, 370.J*
disciformis 054.4+, 370.5*
epidemická 077.J+, 370.4*
- fi/amentaria 370,2
- flykten.ózní 370.3
hluboká 370.5
interstiÍialis syphilitica 090.3+, 370.5*
tuberculosa 017,3+, 370.5*
způsobená oparem (prostým) 054.4+, 370.5*
- - pásovým 053.2+, 370.5*
NS 370.5
lagoftalmická 370.4
neurotrofická 370.3
nummularis 370.2
(po nebo) při pásovém oparu 053.i+, 370.4*
- prostém oparu 054.4+, 370.4*
- spalničkách 055. 7+, 370.4*
~ jiných exantém_
ech nebo NS 370.4
s ulcerací 370.0
sklerozující 370.5
stellata, striata, superficialis (punctata) 370.2
syphilitica 090.3+, 370.5*
tuberculosa non interstitialis O17.3+, 370 .3*
(neulcerativní) nezařazenájinde 370.9
· Keratoc- viz též KeratokKeratoconjunctivitis - viz též Keratitis
epidemica 077.J+, 370.4*
- sicca 710 ..2+, 370.3*
- tu/Jercu/osa (ph/yctenulosa) 017.J+, 370.3*
Keratocysta '5-26.0
Keratoderm-a, ~ia, -ie gonoroická 098.8+, 701.J*
- jiná získaná 701.J
- vrozená 757.3
Keratoglobus 371.7
- vro.z ený 743.2

-,

.
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~eratok- - viz též KeratocKeratokonjunktivi tis - viz též Keratitis
Keratokonus 371.6
- vrozený 743.4
Keratoma climactericum, NS 701.1
:___ senile 702
Keratomalacie 371.4
·- z karence vitaminu A 264.4+, 37.1.4*
Keratomycosis ( nigricans) 111.1
-.
Keratopatie bulózní 371.2
- pásová nebo NS 371.4
Kerat-osis, -óza arsenica 692.4
blenorrhagica 701.1
- - gonococcica 098.8+, 701.1*
- - congenita, kterýkoli typ 757.3
- f ollicularis acquisita 701.1
. - NS 757.3
.
- z karence vitamínu A , Darierova 264.8+, 701.1*
nigricans 101.2
obturans 380.2 ·
- pilaris 757.3
- acquisita 701.1
seborrhoica, senilis 702
vegetaizs 757.3
NS 701.1
Kerion 110.0
Kesonová nemoc 993.3
Ketoacidóza - viz Ketóza
Ketonurie NS 791.6~
K~tóza diabetická bez komatu 250.1
- - s komatem 250.2
- nediabetická 276.2
Kienbockova nemoc nebo osteochondróza 732.3
Kimmelstielův( - Wilsonův) syndrom nebo nemoc 250.3+, 581.8, 582.8 nebo 583.8*
(podle projevu - NS 581.8*)
Kinetóza 994.6
Kjasanurská nemoc nebo horečka 065.2
Klaudikace centrálnJ, míšní, mozkovd 435
...:'., intermitující 443.9
Klaustrofobie 300.2
Klebsiella pnť!umoniae působící pneumonii 482.0
Klepetovitá ruka 755.5
Klepsydra ventriculi 536.8
Kleptomanie 312.2
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Kleště

beze zmínky o indikaci, s následným porodem kleštěmi nebo
660.7
„Klička slepá", syndrom 579.2
,,Klihové ucho'' 381.2
Klimakterický stav u ženy 627.2
- - - po umělé menopauze 627.4
Klinefelterův syndrom 758 .7
Klippelův,::-Feilův syndrom 756.1
Klíšťová horečka: americká horská, coloradská, kemerovská, quaranfilská nebo
nezqřazenájinde 066.1
- - hemoragická nezařazená jinde 065.3
-; - nebo skvrnivka severoasijská nebo sibiřská 082.2
Kloub sakroiliakální, postižení NS 724.9 ·
-:- temporomandibulární: onemocnění, syndrom bolesti a dysfunk.ce, vnitřní porucha
524.6
Kloubní ·onemocnění páteře; pánce nebo dolních končetin u maiky, komplikující
těhotenstvíporod nebo šestinedělf 648.7
Klumpkeové( _..! Dejerineova) obrna po poranění za porodu 767.6
Koagulace nedostatečná NS 286.9
·
nitrocévní - difuzní nebo roztroušená 286.6
- - roztroušená u novorozence 776;2
· - opožděná 286.9
Koagulační porucha, přechodná novorozenecká, pokud není zařazena jinde 776.3
vada nesouvisející s těhotenstvím, porodem nebo potratem 286.- po porodu 666.3
před nebo mezi porodem 64 h3
při ektopickém těhotenství 639.1
- potratu indukovaném ilegálně. 636.1
- legálně 635.l
nezqařeném 638.1
samovolném 634.1
NS637.1
Koagulopatie konsumpční 286.6
- NS286.9
Koarktace aorty 747.1
Kobalt, abnormální hladina v krvi NS 790.6
„Kocovina" (alkoholická) 305.0
„Kočičí" ucho 744.2
Kohlerova nemoc nebo osteochondróza člunkovité kosti nártu 732.5
- · - · - - , primárního patelárního centra 732.4
Koilonychie 703.8
- vrozená 757.5
Kokain, kokové listy a deriváty, závislost, kokainismus 304.2
- a látky tohoto typu, zneužití bez závislosti 305.6
Kokciďioid(omyk)óza 114
NS

nezdařené,

císařským řezem
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Kokcidióza 007.2
Kokt-ání, -avost 307.0
Kolagen-ní nemoc, -óza:
jejíž účinky nejsou omezeny převážně na jednu soustavu 710.kardiovaskulární 425.4
nevaskulární 710.9
urcená, ale 'nezařazená jinde 710.8
vaskulární (alergická) 446.2
NS710.9 .
Kolaps (kardiovaskulární) (NS) během nebo následkem chirurgického výkonu 998.0
kardiovaskulární NS 785.5
oběhový při ektopickém nebo molárním těhotenství 639.5
~ nebo po porodu 669 .1
- potratu indukovaném ilegálně 636:5
- legálně 635.5
nezdařeném 638.5
samovolném 634.5
NS637.5
- plic tlakový při porodu 668.0
- plicní 518.0
- vzniklý v perinatálním období 770.5
srdeční NS 429.9
z horka 992.1
zevního zvukovodu 380.5
NS 780.2
Kolaterální oběh (žilní) , jakékoli lokalizace 459 .8
Koleno hornické, kovářské, tesařské, truhlářské 721.2
- prohnuté (získané) 736.5
- vrozené 754.4
- vbočené' nebo vybočené (získané) 736.4 ·
- - - - vrozené 155.6
Kolika apendik-ální nebo -ulárn 543
- dětská NS 789.0
- hlenová 564.1
- jaterní (rekurentní) 574.- - dále viz Kámen žlučových cest
ledvinová NS 788.0
močovodu NS 788.0
střevní 789 .O žlučová ( rekurentni) (NS) 574.- - dále viz Kámen žlučníku
NS189.0
.
Kolíkovité zuby 520.2 .
Kolitis alergická, dietetická, neinfekční nebo toxická 558 - viz též Enteritis
amébová nedyzenterická 006.2
- NS006.9
~nfekční (NS) 009.0
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ischemická ak1'ttní 557 .O •
- chronická 557 .1
- NS 557.9
protozoární určená, ale nezařazená jinde 007.8
.
- NS007.9
septická NS 009.0
(i hemoragická nebo NS), u které se předpokládá infekční původ 009.l
vředovita - ulcerativní (chronická) 556
Kolize dvojčat během porodu 660.5
Kolobom (duhovky) 743.4
- očního pozadí 743.5
- papily 377.2
Kolostomie - ošetřování V5S.3
- - stav bez potřeby péče V44.3
-, špatnáfunkce 569.6
Koma diabetické (s ketoacidózou) (hyperglykémické) (hyperosmotické) 250.2
- ·hypoglykémické, inzulinove 251 .0
- jaterní 572.2
urémické 586
- vzniklé v perinatálním období, novorozenecké (NS) 779.2
- NS780.0
Kombinované postižení chlopně mitrální i aortální, ať je určeno jako revmatické,
nebo ne396
Komora jediná nebo společná 745.3
Komplex tuberkulózní primární010.0
- varikózní -'- viz Městky žilní
Komplikace anestézie při pbrodu:
plicní 668 .0
postihující centrální nervovou soustavu 668.2
· srdeční 668.l
jim} 668.8
NS668.9 končetiny znovu připojené 996.9
léčby světlem nebo zářením NS 990 .
mechanická - nesprávná poloha, perforace, protruze, přemístění, mechanické
ucpání, mechanické zhroucení - pomůcky, implantátu nebo štěpu ;
srdeční(ho) 996 .0
jiné(ho) cévní(ho) 996.1
neurologické (ho) 996.2
genitourinární(ho) 996.3
vnitřní (ho) ortopedické (ho) 996.4
jiné(ho) určené_(ho) protetické(ho) 996.5
opera-Ce, -ční - viz K výkonu
pahýlu amputačního, pozdní 997 .6
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Komplika~e péče lékařsk~,jako :· léčbyelektrošokem, inhalací, ultrazvukefr1,, ventilací ale nezařazená jinde nebo NS 999.9
- - - nezařazené jinde, tj. jinde nezařazené komplikace: dialýzy (peritoneální)
(renální) , hemodialýzy, hyperalimentační terapie, imunizace, infuze, inhalační terapie, injekce, inokulace, mimotělního oběhu, očkování, perfuze,
transfuze, ventilační terapie 999.- - čtvrté místo podle typu komplikace
po mastoidektoinii 383.3
·
po podání anestetik nebo analgetik při porodu - viz K. anestézie . ..
po . těhotenství s abortivním výsledkem (pol. 630-' 639 - viz poznámku u pol. 639
'
v tabelárním seznamu l) ':
určená, ale 'nezařazená jinde 639.8
NS639.9
porodu, určená, ale nezařazená jinde 669.8
- NS669.9
- pupečníku 663.- -:- dá,le viz Porucha pupečníku
rány po porodnické operaci mimo roztržení rány po císařském řezu nebo na hrázi
674.3
.
'

určená,

střevní (vnitřní) anastomózy nebo vedlejší cesty, nezařazená jinde 997.4
šestinedělí, určená, ale nezařazena jinde 674.8 .
- NS674.9
těhotenství, určená, ale nezařazená jinde 646.8
- NS 646.9
transplantovaného orgánu 996.8
úrazu časná, n,ezařazená jinde 958.8
vnějšího ústí trávicího ústrojí, nezařazená jinde 997 .4
vnitřní protetické pomůcky, implantátu nebo štěpu, jiná než mechanická, infekce
nebo' zánět:. bolest, embolie, fibróza, komplikace NS, krvácení, stenóza, trombus
996.7
výkonu lékařske"lw, postihující cévy periferní 997.2
- ' - soustavu dýchací 997.3
- , močovou 997 .5
-, nervovou centrální 997 .O
tělesnou určenou, ale nezařazená jinde 997.9
- ,- , - ·,
trávieí 997.4
- , - srdce 997.l
- , pooperační, určená, ale nezařazená jinde 998.8
- , - NS998 .9
- porodnického, určená, ale nezařazená jinde nebo NS 669.4
vyvolaná chirurgicky implantovanou pomůckou a postihující nervovou soustavu:
mechanická 996.2
při nebo bezprostředně po operaci 997 .O
jiná 349.J
- žilní v těhotenství nebo šestinedělí 671.- - ·dále viz Žilní komplikace .... :
Komprese jícnu 530.3
- míchy NS336.9

•\
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.mozku nebo Yf)Ozkového kmene 348.4
po roztržení nebo zhmoždění mozku, bez otevřené nitrolební rány 851.0
- - - - ·,s otevřenou nitrolební ranou 851.1
- úraze jiném nebo NS, bez otevřené nitrolební rány 853.0
~ - - 1 - - , s otevřenou nitrolební ranou 853.1
·
nervu zrqkového 377.4
(míchy) spondylogenní N~721.<J+, 336.3*
tepny břišní, ~yndrom 447.4
- vertebrálhí, syndrom 721.J+; 336.3*
trubice Eu~tachovy 381.6
žíly 459.2
Kompulzivní osobnost 301.4
Komunikace abnormální - viz též Píštěl
(abnormální)- mezi aortou a plicnicí 145.0 .
- plicnicí plicní žilou 147.4
- pravou komorou a levou p~edsíní 745.4
vrozená mezi dělohou a konečníkem, měchýřem, střevem nebo přední s.těn<ou
břišní 752.3
Kondyloin (plochý) (syfilitický) (NS) 091.3
- syfilitický, vrozený 090.0
-:-- viz též Condyloma
· Kongesce jater 573.0
ledviny 593.8
pánve ženské 625.5
.
plicní (pasivní) (hypostlltická) 514
- aktivní nebo akutní 486
· - sítnice 362.8
:_ žlázy předstojné 602.1
Kongestivní onemocnění srdce 428 .0
Konické zuby 520.2
Koniotuberkulóza O11.4
Konjunktivitis adenovirováfolikulární (akutní) 077.3+; 372.0*
akutní NS 3'72.o
·
difterická 032.8+, 372.0*
epidemická077.l+, 370.4*
- hemoragická 077.4+, 372.0*
gonoroická fnovorozenecká) 098.4+, 372~0*
inkluzorní 077.0+, 372.0*
mukopurulentní NS 372;0* - newcastleská 077~8+, 372.0*
- ·novorozenecká negonoroická 771.6
- pseudomembranózní NS 372.0
- serózní NS 372.0
- . virová'IVS 077.<J+, 372.0*
- . způsobená enterovirem typu 70 077.4+, 372 .O*

a
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Konjunktivitis nezařazená jinde nebo NS 372.3
Ko!,l.kre-ce, -ment - viz též Kámen
- apendikulární 543
- lecjvinová 592.0
Konkfescence zubů 520.2 ·
Konopí, závislost 304.3
- , zneužití bez ?ávislosti 305.2
Konstituční stav psychopatický 301.9
- - vývojový, určený, ale nezařazený samostatně V21.8
- - - NSV21.9
Konstrikce pyloru hypertrofická u dospělých 537.0
.
- - vrozená nebo infantilní 750.5 ·
Kontakt s infekční nemocí:
cholerou VO 1.0
tuberkulózou VOI.1
akutní dětskou obrnou VOl.2
nešlavicemi VO 1.3 .
zarděnkamiVOl.4

vzteklinou VOI.5
pohlavní nemocí VO 1.6
jinou virovou nemocí VO 1. 7
. - iefekční nemocí VO 1.8
NSVOI.9 , .
Kontrakce dělohy hypertonické 661.4
- nekoordinované 661.4
- nepravidelné 661.2
- prodloužené 661.4
slabé primárně 661.0
- sekundárně 66 i .J
- NS661.2
sutkovitá 661.4
tetanické 661.4
NS (mimo porod) 621.8
žaludku klepsydrická, sutkovitá; NS 536.8
- psychogenní 306.4
----, vrozená 750.7
žlučníku nebo žlučovodu 575.2
.
Kontraktura Dupuytrenova (dlaňové povázky - \ apdneurózy) 728.6
'
kloubu (~ískaná) 718.i
·
/
kloubů dolní končetiny (flexní) vrozená, generalizovaná 754 .8
kývače 754.1
měchýře močového 596.8
- - , hrdla nebo svěrače 596.0
šlachy nebo šlachové pochvy 727 .8
Volkmannova (ischemická) 958.6
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Kontrola fixační nebo trakční pomůcky vnější
obvazu, vnější dlahy V54.8

Kirschnero,va drátu, sádrového

~ nitroděložní antikoncepční pomůcky V25.4

- zdraví dítěté, rutinní V20.2
Konvergence nedostatečná nebo přílišná 378.8
Konverze hyster,ická nebo neurotická, konverzní hysterie nebo reakc'e 30Q.J
Konvolace oblouku aortálního přetrvávající 747.2
Konvulze hysterická 300.l
Koňská noha vrozená nebo NS 754.7
- - získaná 136. 7 '
Kopro-. fit, -stáze 560.3
~ červu

543

Kopřivka 708.- - viz též Urtiéaria

alergická 708.0
derm( at)ografická 708.3
cholinergická 708:5
chronická 708.8
idiopatická 708.1
novorozenecká 778.8
obrovská 995.1
- dědičná 277.6
- vyvolaná sérem 999.5
- pigmentózní 757.3.
rekurentní, periodická, recidivujíci 708.8
vibrační708 .4 /
.
vyvolaná chladem nebo horkem 708.2
určená, ale nezařázená jinde 708.8
NS708.9
Kopřivkovitá reakce 708.0
Korespondence retindlnl abnormální 368.3
Korsa\covova psychóza - viz Psychóza
- nerhoc nebo syndrom (nealkoholický) 294.0
Korset ortopedický - přiložení, adaptace V53.7
Koryza ( aku(ní) 460
s chřipkou487.1
~ syfilitic_
k á vrozená (chronická) 090.0
- - jiná09$
\ Kost křížová, onemocnění NS 724.6
- zlomená, nesrostlá nebo špatně srostlá 733.8
Kosti táprstnínadpočetné 155.5
Kostmanova nemoc 288.0
Kostní onemocnění páteře, pánve nebo dolních
těhotenství, porod nebo šes.tineděli 648. 7
Kostrč, onemocnění NS 724.7
Kousání nehtů 307 .9
·' .

)

končetin

u matky, komplikující
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Kousání tváří nebo rtů 528.9
Kousnutí hmyzem jedovatým 989.5
- nejedovatým - viz Povrchní poranění
kočičí nebo psí se septickou infekcí způsobenou Pasteur<:lla 'multocida nebo septica
027.2
krysí,

horečka

026.- viz Rána otevřená
Koutky infekční 686.8
Kovářské koleno, loket nebo ruka 727.2
Krabbeho nemoc 330.0
Králičí horečka nebo nemoc 021
Krátká šlacha 727 .8
Krátkozrakost 367.J
Krauróza pyje 607 .O
- vulvy 624.0
Krční žebro 756.2
Kretinismus (endemický) (sporadický) (vrpiený) 243
- hypofyzární 253.3
Krev matčina napolykaná jakó příčina hematemeze nebo melény 777.3
Krize addisonská nebo adrenální 255.4 ·
__;/
Krk, krajina krční, onemocnění nebo příznak, určený, ale nezařazený jinde 723.8 ·
- - - - -'- ~ NS 723.9
Krmení, nesprávné, potíže nebo problémy u novorozence 779.3
- - - - (u kojence) (u starého člověka) 783.3
Kroužek Soemeringův 366.5 .
Kruh kóntrakční (Bandiův) (vystupňovaný) 661.4
Krukenbergovo vřeténko 371.J
·
Krup difterický 032.3
- .nepravý, spastický, stridulózní 478.7
- jiný nebo NS464.4
Krvácení . bazilární, bulbární, cerebelární, cerebrální, cerebromeningeální, intracerebrální, intrapontinní, , kontikální, mozkové, pontinní, subkortikální, ventrikulární,
vnitřního pouzdra, i s hypertenzí:
mimo těhotenství, porod a šestinedělí 431
za těhotenství, porqdu nebo šestinedělí, puerperální 674.0
cest trávicích -'- viz K. gastrointestinální
děložní dysfunkční nebo funkční NS 626.8
do cévnatky ( expulzivní) (NS) 363.6
duhovky 364.4
komorového systému, do kůry mozkové, do mostu 431
nadledviny nebo pouzdra - ne u nm;orozence 255.4 ·
-..., u plodu nebo novorozence 772.5
očnice 376.3
- plen mozkových poúrazo.vé - viz Krvácenínitrolební po úraze
- - - jiné nebo NS 430
zvířetem
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(pochvy) zrakového nervu _371.4
sítnice 362.8
- diabetické 250.4+, 362.0*
sklivce 319.2
spojivky .372.7
- u novo,rozence 712.8
stěny m~chýře 596. 7
štítné žlázy 246.3
epidurální nebo .extradurální neúrazové, i s hypertenzí, mimo těhotenství, porod
a šestinedělí 432.0
- - - - - _:_ za těhotenství, porodu nebo šestinedělí 614.0
epikraniální subaponeurotické masipní následkem poranění za porodu 161.1
- fetální do matčina oběhu . nebo spoludvojčete 772.0
- fibrinolytické (získané) 286.6
gastrointestinální - trávicích cest, žáludku, střeva 578.- NS578.9
- při vředu - dvanáctníkovém, gastrojejunálním, peptickéni, žaludečním
viz Vřed.~.
-:- u plodu nebo novorozence 772:4
chámovodu 608.8
intraventrikulární 431
- z jakékoli perinatální příčiny ( anoxické) (traumatické) 772. l
- jícnu 530.8
- z varixu 456.0
kapilární 448.9
- primární 287 .8
komplikující ránu po císařském řezu nebo na hrázi 674.3
- výkon - jakékoli lokalizace 998.J
kožní u plodu nebo novorozence 772.6
- NS287.2
měchýře močového 596.8
meningeální, i s hypertenzí, mimo ·těhotenství, porod a šestinedělí 430
- - - za těhotens,tví, porodu nebo šestinedělí 674.0
mezi menstruacemi nebo mimo menstruační cyklus, pravidelné 626.5
·- - - - - , nepravidelné 626.6
·
- - - - - NS 626.8
porodem určené - viz K. před porodem
- NS641.9
míšní 336.J
- u plodu nebo novorozence 767.4
mozkové následkem poranění za porodu nebo anoxie nebo hypoxie intra partum
767.0
.
nadměrné nebo opožděné po těhotenství s abortivním výsledkem (pol. 630-638 viz poznámku u pol. 639 v tabelárním seznamu!) 639.J
sdružené se začátkem menstruačních period 626.3

"""''
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Krvácení (menstruační) (NS) nepravidelné 626.4
nítrolební po úraze ~ traumatické: epidurální, extradurálnÍ;' mozkové, subarachnoidální, subdurální nebo z arteria meningea media:
bez otevřené nitrolební rány 852.0
s otevřenou nitrolební ranou 852.1
~ - ;}iné nebo NS bez dtevřené nitrolební rány 853.0
- ~, - ~ - s otevřenou nitrolební ranou 853.1
NS, i s hypertenzí:
mimo těhotenství, porod a šestinedělí 432.9
za těhotenstvl 1 porodu nebo šestinedělí 614 .0
novorozenecké 772.- ~ dále viz K. plodu nebo novorozence
obalu varlete 608.8.
ov4lační 626.5
~ · pararetinální 362.8
plicní u plodu nebo novorozence 770.3
i NS786.3
plodu nebo novorozence 772.- - - ~, určené, ale nezařezené jinde 772.8
~

-

- NS772.9

:--'" po souloži 626.7
~ podkožní NS 782. 7
poporodní:
bezprostředně po porodu mimo krvácení ve třetí době 666.l
opožděné 6.66.2
po porození lůžka 666.1
při lůžku zadrženém, adherujícím nebo přirostlém 666.0
sdružené se zadrženými čdstmi lůžka nebo blan 666.2
sekundární 666.2
ve třetí době 666.0

NS666.l
postmenopauzální 627 .1
~ po umělé menopauze 627 .4
- poševní 623.8
~ poúrazové, sekundární nebo rekurentní 958.2
- provazce semenného 608.8
před porodem:
náhodné 641.2
následkem vcestného lůžka 641.1
,.,-- ~ vcestných cév 663.5
_
nezbytné 64 U
sdružené s afibrinogenémií, hyperfibrinolýzou nebo hypofibrinogenémií 641.3
· ~ s leiomyomem dělohy nebo úrazem 641.8
~ s vadami koagulace 641.3
ze sinus margínalis 641.2
určené, ale nezařazené jinde 64 I .8

\
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Krvácení před porodem:
NS641.9
piedporodní nebo v těhotenství postihující plod nebo novorozence:
mimo vcestné lůžko - placenta praevia 762.1
se vcestizým lůžkem 762.0
pubertální 626.3
rány po císařském řezu nebo na hrázi 674.3
retroperitoneální 459.0
střevní 578.- -'--- dále viz K. gastrointestinální
subarachnoidální, i s hypertenzí:
mimo těhotenství, porod a šestinedělí 430
zá těhotenství, porodu nebo šestinedělí 674.0
z jakékoli perinatální příčiny ( anoxické) (traumatické) 772.2
subdurální (neúrazové), i s hypertenzí, mimo těhotenství, porod nebo šestinedělí 432.1
- -následkem poranění za porodu nebo anoxie nebo hypoxie intra partum 767.0
subhyaloidní 362.8
šourku 608.8
těhotenské NS 641.9
tělesa řasnaťého 364.4
v časném těhotenství, tj. před dokončením 22 týdnů těhotenství 640.-: - , určené, mimo hrozící potrat 640.8
~
NS640.9
váčků semenných 608 .8
vaječníkové 620.1.
varlete 608.8
vnitřní, -ch orgánů NS - ne u novorozence 459.0
z jícnových varixů 456.0
·
z konečníku 569 .3
z krku NS 784.8
z ledvin NS 593 ~8 .
z nosu NS 784. 7
z průdušek NS 786.3
z pupečníku po narození 772.3
z řiti 569.3
- ·z ústí tracheostomie 519 .O
z ústrojí pohlavního ženského, abnormální 626.- - · - - , nezařazen/ jinde 626.8
- - - - NS 626:9 '
z vlásečnic 448.9
ze žaludku, žaludeční578.- - dále viz K. gastrointestinální
- žlázy předstojné 602.l
NS459.0
\
- u novorozence 772.9
- - plodu 772.0
K rvácivost 286.- - dále viz Hemofilie
_c_

.,
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K~ácivý stav způsobený cirk14lujícími antikoagulancii 286.5
- - NS287.9
Krvinky bílé, abnormalita 288.. - červené, abnormalita, abnormální morfologie nebo objem NS 790.0
Kryoglobulinémie 273.2 ·
Kryptokokózá 117 .5
Krystalurie NS791.9
Křeč hlasivek nebo hrtanu 478.7
- hysterická300.l
- Jacksonova 345.5
.- jícnu (difuzní) 530.5
- psychogenní 306.4
kardie 530.0
- vrozená 750.7
končetiny NS729.8
mozková NS 435
- písařská 300;8
- - organická 333.8
- při koupání 994.1
řiti 564.6
- psychogenní 306.4
sítnice nebo sítnicové tepny 362.3
svěrače Oddiho 576.5
- urémická NS 586
- · vrátníku vrozená nebo infantilní 750.5
. - - NS537.8
Křeče dělohy nebo děložního hrdla, komplikující porod 661.4
_: NS625.8 .
dětské 345.6
eklamptické 642.- - dále viz Eklampsie
epileptické 345\- ,NS 345.9
- psychogenní 306.0
u novorozence (NS) 779.0
- z. horka 992.i
- (horečnaté) (infantilní) (NS) 780.3
Křeslo pojízdné - přiložení, adaptace V53.8
Křivice aktivní 268.0
celiakální 579.0
- renální 588.0
- vzdorující vitamínu D275.3':·
- , pozdní následky 268.1
Kufsova nemoc 330.1
Kugelbergova-Welanderova nemoc 335.1
Kulhavk::i- a stintavka - vif Slintavka ...

\
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Kiimmelova nemoc nebó spondylitis 721. 7 . ·
Kurděje 267

,

·

.

Kuru 046.0+, 323.0*
Kliří ok~ 700
Kussmaulova( - Maierová) nemoc 446.0
Kvadruplegie vrozená nebo dětská 343.2
- NS344.0
K vašiorkor 260
Kyčel vbočený nebQ vybočený (získaný) 736.3
' - vrozené vykloubení, predislokačni stav při narození, vrozený sklon k vykloubení .
754.3

.

· . Kyfoskoliotick-é (-á nemoc) srdce 416.l
· Kyfoskolióza (získaná) 737.3
- jako pozdní následek křivice 268.J+, 737.4*
- tub..erkulózní015.0+, 737.4*
- vrozená 756.J
Kyfóza - viz též Kyfoskolióza
- posturální dospívajících 737.0 ·
- (získaná) 737.l
Kýchání NS 784.9 ·
K yklop(ie) 759.8
Kýla bederní - viz K břišní
brániční NS 553.3
s gangrénou (a neprůchodností) 551.3
- s neprůchodností 552.3
- vrozená 756.6 ·
břišní (stěny) NS 553.2
- · - s gangrénou (a neprůcfy1dností) 551.2
- s neprůchodností NS 552."'
- , určené lokalizace, nezařazená jinde 553.8
- - - - - , s gangrénou (a neprůchodností) 551.8
- - - · - - , s neprůchodností 552.8
epigastrická - viz K. břišní
h,iátova (jícnová) NS 553.2 · ·
s gangrénou (a neprůchodností/ 551.3
- s neprůchodnosti 552.3
- vrozená 750~6
intersticiální __.: viz K. střevní
i~chiadická - viz K. břišní
Littréova - viz K. střf!pní'
měchýře močového (svěrače) u muže 596.8
- - - ženy 618.0
- - vrozená 753.8
mezihrudí 519 .3
míšní vrozená 741.9

·,,
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Kýla míšní vrozená s hydrocefalem 741.0
mozková vrozená 742.0
oboustranná (tříselná) - viz K. tříselná
-,
obturatorní - viz K. břišní
paraumbilikální - viz K. pupeční
pudendální - viz K. ·břišní
pupeční NS 553.1
- s gangrénou (a neprůchodností) 551.1
- s neprůch<Jdností 552.1
retroperitoneální. - viz K. břišní
s neprůchodností - uskřinutím, inkarcerací, obstrukcí nebo strangulací - NS 552.9
- a gangrénou NS 551.9
stehenní NS 553.0
- s gangrénou (a neprůchodností) 551.0
- s neprůchodností 552.0
střevní NS 553.9
- s gangrénou (a neprůchodností) 551.9
·_ s neprůchodností 552.9
svalu 728.8
šourková - viz K. tříselná
tříselná (přímá) (dvojitá) (vnější} (nepřímá) ( dět~ká) (vnitřní} (šourková) NS
550.9
~ s gangrénou (a neprůchodností) 550.0
- s neprůchodností 550.1
v jizvě po operaci 998.3
vaječníku nebo vejcovodu 620.4
vodní - viz Hydrokela
- vrozená 778.6
(získaná) (rekurentní) NS 553.9
Kyrleova nemoc 701.1
KystOm (mucinózní) (serózní) - viz Novotvar nezhoubný
- lokalizace NS 220

L
Labi-Um leporinum 749.1
- - cum palatoschisi 749.2
Labyrinthitis 386.3
Lacera-ce, -tio, .:_ viz též Roztržení
cerebri„cerebelli, corticis ( cerebri) 851.'7 - dále viz Roztržení mozku
cévy provázející jiné poranění, např. zlomeninu nebo otevřenou ránu
Poranění cévy

viz
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porodní poranění 665.J
- stará 622.3
- - dělohy, děložního čípku, měchiře, periurettální tkáně, střeva nebo širokého vazu
po těhotenství s abortivním výsledkem (pol. 630 -638 - viz poznámku u pol. 639
v tabelárnfm seznamu!) 639.2
hráze, stará 618.7
míchy u plodu nebo novorozence 767.4
mozku při porodu 767.0
náhodná, komplikující chirurgický výkon 998.2
nervu periferního připorodu 767.7
- pochvy komplikující porod 665.4
- - - potrat 634- 639 se čtvrtou číslici .2
/;
~ ~ nepuerperální a netraumatická nebo stará 623.4
- pouzdra kloubního, svalu, šlachy nebo vazu - viz Namožení nebo Podvrtnl,J,tí
rektovaginální komplikující porod 665.4
- , nepuerperální nebo stará 623.4
(svalů) spodiny pánevní komplikující porod 664.1
- - , stará 618.7
vazu širokého, komplikující potrat 634- 639 se čtvrtou číslicí .2
- - , porodní potanění 665.5
- - , syndrom 620.6
vulvy komplikující porod 664.0
- nepuerperální a netraumatická nebo stará 624.4
Laesio - viz Léze, Porucha, Poškození
.
- tendinis - viz Podvrtnutí
- '-traumatica ·- viz Poranění
Lagoftalmus 374.2
Laktace, porucha nezařazená jinde 676.8
~ - NS 676.9
- potlačená 676.5
- , selhání 676.4
Lalůček nadpočetný 744.1
Lambli-asis, -áza 007.l
Laminektomie, syndrom po 722.8
Landouzyho - Dejerineova ;dystrofie nebo fascioskap,ulohumefální atrofie 359. I
·
Landryho nemoc nebo obrna 357.0
Langat encefalitis 063.8+; 323,3*
L~nugo persistens 757.4
Larva migrans kožní, způsobená Ankylostomou 126.- - dále viz Ankylostoma
- - ~ NS 126.9
- ~ vtsceralis 128.0
Larvy much, napadení 134.0
Laryngismus ( stridulus) 4 78. 71
- vrozený 748.3
_
Laryngitis (akutní) 464.0
-

čípku čerstvá,

'

\'

.

\

184
Laryngitis s tracheitidou (akutní) 464.2
chronická 476.0
\
- - s ( chroni<(kou) tracheitidou 476.1
- chřipková 487 .1
'_, laryngotracheitis diphtheritica 032.3
- , - streptococcica 034.0
- , - t.uberculosa 012.3
Laryngofaryngitis (akutní) 465.0
- chronická 478.9
Laryngokela_(vrozená) 748.3
· Laryngoplegie 478.3
Laryngospasinus 478'. 7
Laryngotracheitis (akutní) 464.2
- chronická 476.1
Laryng9tracheobronchitis akutní 466.0
- chronická 491.8
- NS 490
Latero-:flexe, -verze dělohy nebo hrdla děložního:
u plodu nebo novo-rozence 763.8
v těhotenství r1;ebo šestinedělí 654.4
vrozená 752.3
jiná (i stará poporodní) 621.6
.
Látka chemická používaná v lékařství, nebo biologická, nesprávná, podaná nebo
vzatá omylem - viz Otrava
Launoisova - Bensaudeova lipomatóza 272.8
Lebka člunkovitá nebo klínovitá 754.0
Léčba prací V 57.2
- řeči V57.3
Ledererova (hemolytická) anémie nebo nemoc 283.1
Ledvina bl9udivá 593.0
- ektopická, nadpočetná, obrovská, podkovovitá, vrozená dystopická, zdvojená s dvojí
pánvičkou 753.3
- fibrocystická 753.1
...: ,
malá z neznámé příčiny: jednostranně 589.0
oboustranně 589 .1
NS 589.9
- pohyblivá 593.0
polycystická 753.1
- svraštělá nebo trnitá 587
- troj-laločná, -stranná 753.3
Ledvinová nemoc - viz též Onemocnění ledvin
- - způsobená gonokokovou infekcí 098.l+, 583.8*
_
- - - tuberkulózou 016.0+, 583.8* ·
Leggova( -Calvéova)- Perthesova nemoc, syndrom nebo osteochondróza 732,1
Leighova nemoc 330.8
.:.

185
Leiomyoma cellu/are, epithelioideum 238J
NS 215.- - dále viz Novotvar nezhoubný tkáně pojivové
1
- dělohy 218
- lokali;ace NS 215.9
Leimµyomatosis (inttavascularis) . 238.1
Leiomyosar-coma, -kom, 171.- - dále viz Novotvar zhoubný tkáně pojivové
- lokalizace NS 17l.9
Leishmania, -asis, -áza, -osis, -óza, 085.~
Lék nesprávný, podaný neb_o vzatý omylem - viz .Otrava
L~ontiasis ossium 733.3
Lepra 030.(
1
Leprechaunismus 259 .8
Leptocytóza, dědičná 282.4
Leptomeningitis bakteriální320.- - dále viz Meningitis
- tuberculosa 013.0+, 320.4*
- vyvolaná jinými organismy než bakteriemi 321* - dále viz Meningitis
~,není-li žádný organismus určen jako příčina 322.- dále viz Meningitis
Leptosphaeria senegalensis 117.4
Leptospir-a, -osis, -óza ·100.australis, bataviae, grippotyphosa, pyrogenes 100.8.
- icterohaemorrhagica 100.0
- NS 100.9
Lericheův syndrom 444.0
Lermoyezův syndrom 386.0
Lesbismus 302.0 .
Leschův-Nyhanův syndrom 277.2
Letargie NS 780.7
Lettererova - Siweova nemoc 202.5
Leucinóza 270.3
Leucoma ( adhaerens) corneae 371.0
Leucorrhoea 623.5
Leukémie akutní NS 208.0
blastická208.0 \
granulocytární akutní 205.0
aleukémická, subleukémická 205.8
chronická 205.1
subakutní 205.2
NS205.9
hemoblastická 208.0
histiocytární 206.- - dále viz L. monocytární
lymfatická, lymfo-blastická, -cy ární; -genní, -idní .'.
akutní 204.0
.
chronická (i s akutní exacerbací) 204.1
subakutní 204.2
./
NS 204.9

•
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Leukémie mastocelulární 207.8,
megakaryocytická 207.2
mono-blastická, -cytární akutní 206.0
chronická (i s akutní exacerbací) 206.1
- subakutní 206.2
- NS 206.9 ,
myeloidní, myelo-blastická, -(mono)cytární, -genní, -sklerotická akutní 205.0
chronická (i s akutní exacerbací) 205.1
- subakutní205.2
~ NS205.9
- . plasm-atická, -o_cytární 203.1
· (para)promyelocytární 205.- - dále viz L. myeloidní
s buňkami kmenovými 208.0
- lymfosarkomovými 207 .8
- vlasatými 202.4
v anamnéze osobní Vl0.6
,·\
- rodinné Vl6.6
NS buněčného typu akutní 208.0
chronická (i s akutní exacerbací) 208 .1
- - - subakutní 208.2
_, - - NS 208.9
Leukémoidní reakce 288.8
Leukocytóza 288.8
Leukoderm-a, -ie 709.0
- syphiliticum 091.3
Leukodystrofie 330.0
Leukoedém úst ne/Jo jazyka 528.7
Leukoencefalopatie multifokální (progresivní) (NS) 046.3+, 331.6*
Leukoencefal-opatie, -itis Van Bogaertova ( sk/erozující) 046.2+, 323 .l*
~ NS323.9
'
Leukokeratosis 702 .O
- nicotinica palati 528.7
Leukokraurosis vulvae 624.0
Leukomelanopatie dědičná 288.2
Leukonychi-a, -e (punctata) (striata) 703.8
- vrozená 757.5
'
Leukopathia unguium 703.8
- - congenita 757.5
Leukopénie (zhoubná) 288.0
Leukoplaki-e, -a čípku děložního 622.2
- . dásně, jazyka, rtu, úst(-ní sliznice) 528.6
- pochvy 623 .1
- pyje 607.0
syphilitica 095
- vazů hlasových 4 78 .5
\'.

i

1
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vulvy 624.0
NS702
Leukorrhoe·a (vaginalis) trichomonalis f3 I .O
Leukosar-coma, -kom 207.8
Leuk-osis, -óza, - viz Leukémie
Leukotpmie, stav nebo syndrom po ní 310.0
Levokardie (izolovaná) 746.8
__:_ se situs inversus 759.3
Levulozurie 27 I .2
Leydenova - Mo.ebiusova dystrofie nebo nemoc 359.1
Léze - viz též Porucha, Poškození .
bradavky poporodní, puerperální 676.l
mozková cévní 437.·
__:_ - degenerativní 437.1
- - NS437 .9
nervu loketního 354.2
- mozkového - viz Neuritis, Obrna
solitární „penízová" na plicích 793.l
úrazová - viz Poranění
Libmanova - Sacksova nemoc, endokarditis nebo syndrom 710.0+, 424.9* ·
Lien accessorius 759 .0
- migrans 289.5
Lignac-ova, nemoc, -ův(..,de Toniho-Franconiho-Debréův) syndrom 270.0
Lichen nítidus 697 .1 l
obtusus corneus 698.3
pilaris acquisitus 701 .1
- congenitus 757.3
planus ( chronicus) 697.0
ruber acuminatus aut NS 696.4
- moniliformis 697 .8
- planus 697 .O
sclerosµs ( et atrophicus) (planus) 70 I .O
scrophulosus OI 7.O
simplex ( chronicus) ( circumscriptus) 698.3
sp inulosus (p ilaris) 757'.3
striatus 697 .8
tropicus 705 .l
· urticatus 698.2
NS697 .9
Lichenifikace 698 .3
Lingua acáeta 750.0
- fissa 750.i
· geographica 529.1
(villosa) nigra 529.3
plicata, scrotalis 529.5
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Linie Staehliho 37U .
. Linitis plastica 151.9
Lipáza, abnormální hladina v séru NS 790.5
'
Lipémie 272.4
Lipidóza r,nimo mozkovou - i chemicky indukovaná 272.7
- mozková lokalizovaná 330.1
Lipoadenoma - viz Novotvar nezhoubný
Lipoblastoma ( tosis) 214
Lipodystrofie (insulinová) (progresivní) 272.6
- střevní 040.2
Lipochondrodystrofie 277.5
Lipom(a) 214
,Lipomatóza ( Launoisova-Bensaudeova) 272.8
Liposar-coma, -kom 171.- - dále viz Novotvar zhoubný tkáně pojivové
- lokaiizace NS 171.9
Liposynovitis praepatellaris 272.8
Lipothymia NS 780.2
Lissencephalia 742.2
Listeri-a monocytogenes, -osis, -óza 027.0.
- -óza vrozená nebo fetální 771.2 ,,,
Listhesis vertebralis acquisita 738.4
- - congenita 756.l
Lišej kroužkový NS 110.9 .
mimo kroužkový - viz Lichen
- určený,, ale nezařazený.jinde 697.8
.
- NS697.9
Lithium," abnormální hladina v krvi NS 790.6
Litiáza, Lithiasis cystinová 270.0
- - xantinová 277.2
- jaterní 574.- - dále viz Choledocholitfaza
Littleova nemoc 343.Littréova kýla - viz Kýla střevní
Lloydův syndrom 258.1
Loaloa 125.2
~ postihující oční víčko 125.2+, 373.6*
Lobo;..a loboi, -mykóza, -va nemoc 116.2
Lobotomie; stav nebo syndrom po ni 310.0
Lobsteinova nemoc 756.5
·
Lo bulace jater abnormální .(vrozená) 751.6 .
- ledvin abnormální (fetální) 753.3
- sleíiny abnormální 759.0
Lofflerův syndrom, eozinofilní infiltrát nebo pneumonié 518.3
,
Loiasis 125.2 - viz též Loaloa
Loket hornický, kovářský, tesařský , truhlářský 727.2
- tenisový 7263
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- vbočený nebo vybočený (získaný) 736.0
- - - - vrozený 755.5
Lomivost kostí (vrozená) 756.5
- vlásečnic (dědičná) 287.8
Lone Star horečka 082.8
Lordóza '(zvýšend) (získaná) 737.2
, ·- vrozená 754.2
Louisův- Barův syndrom 334.8
Louping ill 063.1+, 323.3*
. Lowµův'- Ganongův - Levineův syndrom 426.8
LSD a deriváty, závislost 304:5
- - , zneužití bez závislosti 305.3
Ludwigova angína nebo nemoc 528.3
Lumba-go, -lgie vyvolaná výhřezem ploténky meziobratlové 722.1
- NS724.2
Lumboischiadický ,syndrom diskogenní 722.1
- - jiný 724.Lupénka artropatická 696.0+, 713.3*
· - mimo artropatickou 696.1
Lupoid ( miliární) Boeckův 135
L;upus l:Jisseminatus 710.0
erythemato-des, -sus ( discoides) {localisatus) 695.4
gener~lizovaný,' roztroušený, systémový .710.0
- - - inhibitor 286.5
- víčka ( diskoidní) 373.3
(exedens) (tuberculosus) (vulgaris) (NS) 017.0
- postihující oční víčko 017.0+, 373.4*
- pernio ( Besnier) 135
Lupy (hlavy) 690 , ·
Lute(in)oma NS 220
,
Lutzova- Splendoreova- Almeidova nemoc 116.1
Luxace - viz též Vymknutí
bulbu očního 360.8
habituální nebo rekurentní kloubu sakroiliakálního 724.6 ·
- - - ~ jtného 718.3 '
.
chrupavky kolenního kloubu - menisku vnitřního - , stará, NS 717.0
kloubu kyčelního vrozená 754.3
- patologická, ne rekurentní a ne čerstvé zranění 718.2
Lůžko abnormální 656. 7
- s krvácením 641.8
nízko nasedající bez krvácení 641.0
- ~ · s krvácením (intra partum) nébo NS 641.1
vcestríé bez krvácení 641.0
- s krvácením nebo NS 641.1
zadržené - viz Zadržení lůžka
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Lymf- viz též LymphLymfadenitis kterékoli mízní u,zliny mimo mezenteriální:
akutní 683
chronická nebo subakutní 289.1
mezenteriální 289 .2
syfilitická (časná) (sekundární) 091.4
- pozdní095
tuberkulózní - ·viz .Tuberkulóza uzlin mízních
NS289.3
Lymfa-df!1litis nebo -ngitis způsob(?náfilariázou 125.Lymfaden-opatie, -óza NS 785.6
Lymfangiektázie 457.1
Lymfangiom 228.1
Lymfangiosarkom 17i.- - dále viz Novotvar zhoubný tkáně pojivové
Lymfangitis ákutní 682.- - dále viz Flegmóna
.
. '-- chronická, subakutní nebo NS 457.2
- porodní, poporodní nebo puerperální 670
- prsu poporodní nebo puerperální 675.2
Lymfati-smus, -cká konstituce 254.8
· Lymfedé~ nebo lymfedemaÍický syndrom po mastektomii 457.0
- --'- - - jiný 457.1
- chirurgický nezařazený jinde 997 .9
Lymfoblastom (difuzní) 200.1
- z obrovských buněk - giganto· , makro-folikulární 202.0
Lymfocytániě histiocytární predominance při Hodgkinově nemoci 201.4
Lymfocytární deplece při Hodgkinově nemoci 201.7
Lymfocytóza (symptomatická) 288.8
- infekční 078.8
Lymfogranulom-atóza (Hodgkinova) (zhoubná) (NS)20l.9
Lymfom difuzní nezařazený jinde 202.8 .
- NS202.8
- jinak viz Lymfo(sarko)m
Lymfo(sarko)m (giganto)folikulárnf,, nodulární 202.0
Hodgkinův 201:9
- imunoblastický 200.8 .
- lymfocytární 200.1
Lymfopenie 288.8 '
Lymfoproliferativní nemoc (chronická) (NS) 238.7
Lymfosarkom (difuzní) (NS) 200.1
- jinak viz Lymfo(sarko)m
Lyinph- viz též Lymf' Lymphangioma ( congenitum), -tosis 228.1
Lymphangiomyomatosis 238.1
Lyinphan9iosarcoma 171."-' - dále viz Novotvar zhoubný tkáně pojivové
Lymphogranuloma inguinale, venereum 09,9.1 · ·
·
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Lymphogranulomatosis benigna (Schaumann) 135
Lymphoma malignum 202.8
Lymphoreticulosis benigna (z inoku}ace) 078.3
Lyssa 071
'
Lyzinurie 270.0

/

M
MacLeodův syndrom 492
Macerace plodu bez udání příčiny 779.9
Macrocephalia 756.0
Macrocoloii 751.3
Macrocornea 743.2
Macrodactylia manuum 755.5
- pedum 755.6
Macrodontia 520.2
Macrogenitosomia 255.2
Macroglobulinaemia 273.3
Macroglossia ( congenita) 750.l
~ acquisita 529 .8
Macrognatbii;t 524.0 .
Macrogyria 742.4
Macrocheilia 744.8
Macrostomia 744.8

Macrotia~744.2

Macula corneae 371.0
Maculopathia toxica 362.5
' Madaróza 374.5
Madelungova deformita (kosti vřetenní) 755.5
Madurella 117 .4
Maduromy-cosis, -kóza, Madurská noha ( aktinomykotická) 039.- - dále viz Aktinomykotická infekce
- mykotická 117.4
- NS039.9
Mak- - viz též MacMalá ledvina z neznámé příčiny 589.- - dále viz Ledvina
Malabsorpce (vrozená) disacharidů - galaktózy, glukózy, izomaltózy; laktózy 271.3
- p~operační nezařazená jinde nebo NS 579.3
'
střevní 57_
9 .·
nezařazenájinde

-

NS579.9 ·

579.8
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Malacia cerebellaris, cerebr-alis, -ospinalis:
atherosclerotica 437 .O
congenita 742.4
embolica, nezařazená jinde 434.1
haemorrhagica 431
necrotica, occlusiva, prógressiva, NS 434.9
,thrombotica, nezařazená jinde 434.0
Malaria, Malárie 084.,-- vrozená 771.2
Malassezia furfur 111.0
Malformace - viz též Deformita, Vada vrozená, Zrůda
- Ebsteirwva (srdce) 746.2
Malle-omyces mallei, -us 024
- pseudomallei 025
Malloryho-Weissův syndrom 530.7
Malnutrice - viz Podvýživa
Malomocenství 030.Malpositio cordis 746.8
Malpozice vrozená orgánů trávicích dolních 751.5
- - - - horních 750.8
_:___ - - - NS751.8
Malrotace střeva (slepého) (tlustého) 751.4
Maltská horečka 023.- - dále viz Brucel/a
Malum coxae senile 715.2
Mamma accessoria 757.6
Manick-á psychóza, -é delirium nebo vzrušení 296.0
. - ,;:.ý stupor296.6
Mánie alkoholická NS 291.9
delir-antní, -iózní 296.0
- depresiVní 296.1
- (monopolární) NS 296.0
Maniodepresiv-ita, -ní psychóza nebo reakce 296.- - dále viz Psy chóza maniodepresivní'
- ;..ní syndrom NS 296.6 ·
Mansonell-a ozzardi, -osis 125.5
Mantoux-(lv test, abnormální výsledek NS 795.5
Mápovitý jazyk 529.1
Marasmus (nutriční) 261
- senilis 797
Marťanův syndrom 759.8
MarchiafaVův - Micheliho syndrom 283.2
Marieova mozečková ataxie 334.2
- Strumpellova nemoc, artritis nebo spondylitis 720.0
Marihuana, závislost 304.3
- , zneÚžití bez závislosti 305.2
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Marseillská horečka 082.1
Maskulinizace ženská s hyperplazií nadledvin 255.2
Masochismus 302.8
"-..
Mastersův - Allenův syndrom 620.6
Mastitis chronická (cystická) 610.l
(akutní) (subakutní) infekční nebo NS 611.0
- - - -,je-li sdružena s laktací nebo šestinedělím:
. hnisavá 675.1
(nehnisavá) 675.2
u novorozence, infekční 771.5
- - (neinfekční) 778.7
Mastocyt-ický novotvar, -om, -óza, -y:
zhoubný 202.6
NS238.5
Mastodynie 611. 7
- psychogennt307 .8
Mastoiditis akutní nebo subakutní 383.0
chronická 383 .1
- tuberkulózní 015.7+, 383.1*
- NS383.9
Mastopatie cystická (difuzní) (chronická) 610.l
- estrogenní nebo ovariálního původu 611.8
- NS611.9
Masturbace 307 .9
Mauclaireova nemoc nebo osteochondróza 732.3
· Mayaro horečka 066.3
Mayův(-Hegglinův) syndrom nebo vada 288.2
Mazotok __:_ viz Seborrhoea
Mazov-á cysta, -ý váček 706.2
McArdiova( -Schmidova) (-Pearsonova) nemoc nebo syndrom 271.0
Mdloba NS 780.2
Meatitis urethralis ~ viz Uret(h)ritis
/ '- - NS 597 .8
Meckel-ův divertik-1 nebo -ova -ulitis bez novotvaru 751.0
- - s novotvarem - viz Novotvar
Měď, abnormální hladina v krvi NS 790.6 .
Mediastinitis 519.2
Mediastinopericarditis acuta, není-li určena jako revmatická 420.~
- rheumatica 391.0
chronica non rheumatica 423.8
- rheumatica 393
NS _423.9
Medulloblastoma desmoplasticum nebo lokalizace NS 191.6
- lokalizace určené - viz Novotvar zhoubný
Medulloepithelioma - viz Novotvar zhoubný
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Medullomyoblastoma lokalizace určené - viz Novotvar zhoubný
- - NS 191.6
Megakolon- (funkční) (získané) - ne Hirschsprungova nemoc 564.7
- toxické 556
- aganglionické, Hirschsprungovo nebo vrozené 751.3
Megalencephalia 742.4
Megaloappendix 751.5
Megalocephal-ia, -us nezařazený jinde 756'.0
Megalocornea 743.2
Megaloduodenum 751.5
Megalogastria 750.7
Megalophthalmus 743.8
Mega(lo)oesophagus (funkční) 530.0
, - congenitus 750.4
· Mega(lo)ureter congenitus 753.2
- NS593.8
.
· Měchovec americký 126.J .
Měchožil 122.Měchýř automatický nebo neurogenní kromě případů spadajících pod 342.~ a 343.344.6
- mocový nadpočetný 75.3.8
- stažený nebo zvápenatělý 596.8
Měknutí kostí - viz Osteomalqcie
Mekoniová zátka, syndrom (u novorozence) nezařazený jinde 777.1
Mekonium, odchod nebo příměs v plodové vodě ti. živě narozeného dítěte 656.3
- , (syndrom) vdechnutí 770.1
Melancholie hypochondrická 300. 7
· - intermitující, involuční, klimakterická, menopauzální,puerperální, rekurentní, stupo·
'
1rózní296.1
reaktivní (po emočním stresu, po psychickém traumatu) 298.0
- senilní 290.2
- NS296.9
Melanoblastoma - viz Melanom
Melanoderm(i)a 709.0 ,
Melanodóncie dětská 521.0
Melanokarcinom 172.-_ - dále viz Melanom zhoubný kůže
Melanom oka NS 190.9
zhoubný čérveného okraje rtu:
dolního 140.1
'I
horního 140.0
NS140.9
kůže - mimo kůži pohlavních órgánů 172.končetiny dolní včetně kyčle 172. 7
- · horní včetně ramene I 72.6
krku 172.4
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obličeje

a ucho: nosu (vnějšího), obočí, spánku; tváře
.
.
orgánů pohlavních.: mužských 187.-, ženských 184. ~ dále viz Novotvar
zhoubný příslušného orgánu
rtu (mimo červený okraj) 172.0
trupu 172.5
ucha 172.2
víčka očního včetně koutku ·172.1
vlasové části hlavy 172.4
lokalizace NS 172.9
řiti NS 154.3
- (kožní)NSI72.9
Melanoplakie 528.9
Melan-osis, -óza 709.0
- praecancerosa NS 232.- - dále viz Carcinoma in situ kůže
Melanurie NS 791.9
Meléna novorozenecká 772.4
- - · následkem polknutí matčiny krve 777.3
- NS578.l
Melioidosis 025
· Membranitis fetalis 658.4
Membrány pupilární 364.7
Mendelsonův syndrom (následkem lékařského výkonu) 997.3
- - (po podání a,nestetik nebo analgetik) při porodU 668.0
Ménetrierova nemoc nebo syndrom 535.2+; 261*
Méniěre-ova nemoc, závra( nebo syndrom 386.0
Meningiom (mozku) 225.2 · .
- míchy 225.4
- -a malignum M -: viz NovotVar zhoubný plen
- papil/are 237.6
- NS - viz Novotvar nezhoubnfplen
· Meningiomatosis NS237.6
·
Meningismus chřipkový 487 .8
- NS781.6
M.eningitis abakteriální _047.- - dále viz M. enterovirová
- NS047.9+ ; 321.7*
adenovirová 049.1+, 321.7*
arbovirová 060.- až 066.-+, 321.7*
- určeného typu, ale nezařazená jinde 066.8+, 321 ]*
- NS066.<Jf, 321.7*
.
aseptická 047.- - dále viz M. enterovirová
-: (akutní) NS 047.9+ ,'32[7*
bakteriální 320.-:. gramnegativní nebo NS 320.9
cerebrospinalis 036.0+, 320.5*
m,imo ret,

oční víčko

(vnější) 172.3

/
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Meningitis coxsackieová 047.0+, 321.1*
·~ diplococcica 036.0+, 320.5*
, ·
ECHO-virová 047.l+, 321.2*
enterovirová 047:-+, 321.7*
- určeného typu, ale nezařazená jinde 047.8+, 321.7*
- NS047.9+, 321.7*
eozinofilní NS 322.1
epidemická nezařazenájinde 036.0+, 320.5*
- fungózní 110,-až ll8.-+, 321.0*
' -' nezařazená jinde nebo NS 117.9+, 321.0*
gonoroická098.8+, 320.7*
hemofilová - vyvolaná Haemophilus influenzae 320.0
chronická NS 322.2 ,
kryptokoková 117.5+, 321.0*
leptoSpirózní 100.8+, 321.8*
meningokoková 036.0+, 320.5*
nepyogenní NS 322.0
- p~rotitica 072.1+, 321.5*
- pneumokoková 320.1 .
~ při břišním tyfu 002.o+, 320.7*
- ' listerióze - způsobená Listeria monocytogenes 027.0+, 320.7*
neurosyfilidě 094.2+, 320. 7*
syfilidě akutní nebo sekundární 091.8+, 320.7*
- vrozené 090.4+, 320.7* .
- NS094.2+, 320.7*
trypanosoiniáze 086.3, 32i8*
- purulentní nebo pyogenní NS 320.9
s čirým mozkomíšním mokem NS 322.0
salm,o nd9vá 003.2+, 320.7* .
~erózní nezařazená jinde 047.9+, 321.7*
,_
stafylokoková 310.3
streptokoková 320.2
supuratiVl'JÍ NS 320.9
tuberkulózní 013.0+, 320.4*
virová NS 047.9+, 321.7*
způsobená Escherichia co/i nebo Friedlďnderovým bacilem 320.8
- jinými organismy než bakteriemi 321.* -:- etiologický kód podle druhu organismu
virem dětské obrny 045.-+, 323.2* - viz též Poliomyelitis
lymfocytární choriomeningitidy 049 .o+, 321.6*
- oparu pásového - herpes zoster.053.0+, 321.3*
- - prostého - herpes simplex 054]+, 321.4*
~ přenášeným členovci 060:- až 066.-+, 321.7*
z příčiny blíže neurčené, tj. ·není-li žádný organismus určen jako příčina 322.- ·
·NS322.9
Meningo-cele - viz -ke/a

' /
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Meningococcaemia 036.2
Mening~encefalitis .- viz též M eningitis ·
abakteriální 323 .~ - dále viz Encefalitis
,t
bakterialní 320.- - dále viz .Meningitis
dvojfázová 063 ..z+, 32}.J*
herpetická 054.3+, 323 .4*
lymfocytární 049.0+, 321.6*
-:- parotitická 072.2+, 323.4*
syfilitická 094..2+; 320.7*
tuberkulózní 013.0+, 320.4*
způsobená amébami volně fijícími, např. Naegleria 136.2+, 323.4*
Listeria monocytogenes 027 .o+, ·320. 7*
- toxoplasmózou (získanou) 130+, 323.4*
- - vrozenou 771..2+, 323.4* .
,
Meningoencephalocele _742.0
· Meningoeruptivní syndrom 047.l+, 321.2*
Meningokela (míšní) bez hydrocefalu 741.9
--,.- s hydrocefalem 741.0
- mozková 742.0 ·
. Meningokoková infekce 036.- - NS036 .9
Meningomyelitis abakteriá,lní 323.- - dále viz Encefd#tis
· bakteriální 320.- - llále viz Meningitis
.
- syphilitica 094..2+, 320. 7*
-:- NS323.9
Meningomyelokela bez hydrocefalu 741.9
- s hydrocefalem }41.0
Meniskus· diskoidní vrozený 717.5
Menometror~gie 626.2
Menopauza předčasná NS 256.3
- ··umělá, artificiální, indukovaná - stavy nebo syndromy s ní sdružené 627.4
- NS627.2
Menopá.uzálníporucha nebo stav_627.- - dále viz Menopauza
- ~ - ' - , nezařazený jinde 627 .8
- - - - NS627.9
Menoragie (primární) (NS) 626.2
· - pubertální 626.3
.1
Menorrhagia (prae)climacterica, (prae)menopausalis 627.0 ·
.- postclimacterica,postmenopausq,lis 627 :1
Menstruace nadměrná nepo příliš častá 626.2
nepravidelná 626.4
_,,
opožděná, potlačená, protrahovaná nebo předčasná 626 .8 .
slabá nebo málo častá 626.1
vikarující (nosní) 625.8
Menstruační porucha 626.- .
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Menstruační porucha nezařazená jinde 626.8
'
- - NS 626.9
Mentální porucha -:- viz Porucha duševní
Meprobamát, závislost 304.1
- , zneužití bez závislosti 305 .4
Meralgia paraesthetica 355.l
Mesaortitis specifica, syphilitica 093.l+, 447.7*
Mesenchymoma benignum 215.- - dále viz Novotvar nezhoubný tkáně pojivové
- malignum 171.- - dále viz Novotvar zhoubný tkáně pojivové
- NS238.l
.Mesenteritim commune aut universale 751.4
Mesiodens 520.l
Meskalin, závislost 304.5
- , zneužití bez závislosti 305.3
Mesonephroma benignum -'- ·viz Novotvar nezhoubný
)
- malignum .- viz Novotvar zhoubný
Mesothelioma benignum - viz Novotvar nezhoubný
- malignurlJ: - · viz Novotvar zhoubný
Mesotitis - viz Zánět ucha středního
Městky (žilní) jícnu bezkrvácení 456.l
- - s krvácením 456.0
- - při cirhóze jater 571.-+, 456.2*
- , komplikují-li těhotenství, porod nebo šestinedělí :
na dolních končetinách nebo lokalizace NS 671.0
na vulvě nebo hrázi 671.1
na dolních.končetinách nebo lokqlizace NS:
bez vředu a bez zánětu 454.9
se vředem 454.0
- - a zánětem 454·2
- zánětem 454.1
konečníku - viz Hemoroidy
pánve456.5
pod jazykem 456.3
pupečníku postihující plod nebo novo,rozence 762.6
řiti - viz Hemoroidy
sítnice 362.1
šourku 456.4
vulvy 456.6
- v těhotenství, při porodu nebo v šestinedělí 671.1
- jiné určeni lokalizace mimo dolní končetiny-456.8
Městnání krve v plicích 514
Městnav-á insuficience nebo slabost srdeční, -é onemocnění srdce 428.0
- papila 377.0
.
Metabolická porucha po těhotenství s abortivním výsledkem (pol. 630-638
viz
poznámku u pol. 639 v tabelárním se~namu!) 639.4
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Metabolické

onemocnění

přechodné, určené,

specifické pro plod a novorozence:
ale nezařazené jinde 775.8

NS775.9
- v anamnéze osobní Vl2.2
- - rodinné V18.J
Metabolismus abnormální: aminokyselin 270.,
lipidů 272.uhlovodanů 271.bazální, abnormální hodnota NS 794.7
Metagonim-us yokogawai, -iasis 121.5
Metamorfopsie 368.J
.
Metaplazie žaludeční sliznice, střevnÍ.537.8
Metast-asis, -áza - viz Novotvar sekundární
Metatarsalgie Mortonova 355.6
- · NS726.7
Metatarsus valgus ( adductus) ( congenitus) 754.6
_;_ acquisitus 736.7
·
- varus ( adductus) ( congenitus) 754.5
- - acquisitul 736. 7
Meteorismus NS 787.3
Methadon, závislost 304.0 - , zneužití bez závislosti 305.5
.
~
Methemoglobinémie 289.7 \.
Metritis - viz Zqnětlivé onemocnění dělohy
- cervicalis 616.0
- haemorrhagica 626.8
- puerperalis, M. post partum 670
- NS615;9
Metro(colpo)cele - 'viz Výhřez dělohy
- NS618.4
Metropathia haemorrhagica 626.8
Metroragie (funkční) (primární) (NS) 626.6
Metrorrhag!a climac terica, postmenopausalis 627. J
- praeclimaterica 627 .O
Metylfenidát, závislost 304.4
- , zneužití bez závislosti 305.7
Mezery mezi zuby, abnormální 524.3
Meziokluze 524.2
Mic- viz též Mik, Microangiopathia thrombotica 446.6
Microcepnal-ia, -us '742.l
.
Microcolon 751.5
Microcornea 743.4
, Microdontia 520.2
Microdrepanocytosis 282.4

•

J
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Microencephal-ia, -on 742.1
Microgastria.750.7
Microglossia 750.1
Micrognathia 524.0
Microgyria 742.2
Microcheilia 744.8
Microlithiasis alveolaris pulmonalis 516.2
Microspor-osi~, -um 110.- ~ dále viz Dermat'ofytóza
- nigra 111.1
Microstomia 744.8
Microtia 744.2
Microtropia 378.3
Migréna bazilární, dolní poloviny, retinální 346.2
běžná 346.1
- hemiplegická, oftalmoplegická 346.8
- klqsická - předcházená nebo provázená přechodnými fokálními neurologickými
jevy- , s aurou 346.0
·
·
- menstruační 625.4
- NS346.9
Míhání síní 427.3
Mik- viz též Mic- ·
Mikroaneurysma .,:etinální 362.1
- - diabetické 250.4+, 362.0*
Mikroftalmus vrozený 743.1
- zpti.sobený (vrozenou) toxoplasmózou 771.2
Mikroinfarkt srdce 411
Mikuliczova nemoc nebo syndrom 527 .1
Miliaria 705.1
Miliární horečka 078.2
Milium (očního víčka) 706.2
- koloidní 709.3
Miilardův - Gublerův ( - Fovilleův) syndrom nebo paralýza 344.8
Milroyův edém, otok nebo nemoc 757.0 ,
Mima polymorpha při onemocnění zařazeném jinde nebo lokalizace NS 041.8
Minamatova nemoc 985.0
Minerály, abnormální hladina v krvi NS 790.6
Minkowského -Chauffardův syndrom 282.0
Mióza (trvalá), nevyvolaná miotiky 379.4
Mitrální nemoc (chronická) NS 394.9
„Mittelscbmerz" 625.2
Močeni, abnormality nezařazené jinde 788.6
bolestivé NS 788.1
- časté NS 788.4
- nedostatečné nebo snížené NS 788.5
Močovod ektopický, nadpočetný, zdvojený 753.4

ZOÍ

- solidní 753.2
Moebius-ova nemoc, -ův syndrom oftalmoplegické migrény 346.8
Mola (in graviditate) ( expulsa) (non expulsa) :
Breusova, c;arnosa, cruenta, haemorrhagica NS 631
), destruens, hydatid-iformis, -osa invasiva aut maligna 236.1
- benigna aut NS 630
tubaria 633.1
vesicularis 630
Molár čtvrtý 520.1
- -y morušovité při vrozené syfilidě 090.5
Molimina climacterica - viz Klimakterický stav
Molluscum contagiosum 078.0
·
. Mondorovanemoc451.8
Mongolismus 758.0
Monilethrix 757.4
Moniliasis 112.- - dále viz Kandidóza
- novorozenců 771.7
Monoartritis NS 716.6
Monocytóza (symptomatická) 288.8
Monofixační syndrom 378.3 ·
Mononeuritis končetiny dolní 355.- - dále viz Poškození nervu ...
- NS355.8
- horní 354.- - dále viz Poškození nervll „.
- - NS354.9
multiplex 354.5
Mononeuropatie diabetická končetiny dolnf 250.5+, 355.-*
- - f1ornÍ250.5+, 354.-*
- - NS250.s+, 355.9*
- NS355.9
Mononukleóza infekční 075
Monoplegie přechodná NS 781.4
končetiny dolní mimo vrozenou 344.3
- homí mimo vrozenou 344.4
vrozená nebo dětská 343.3
NS mimo vrozenou 344.5
Monorchismus 752.8
Monosporium apiospermum 117 .6
Monstr-um, -ositas 759.- - viz též Zrůda
- duplex 759 .4
Mor020.- ·
Morbilli 055.- - dále viz Spalničky
Morbus - viz též Nemoc. Onemocnění
- caeruleus 746.8
. - cordis - viz Nemoc srdce
Mordex apertus, conclusus, cruciatus 524.2
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Morfin, látky tohoto .typu a syntetika s podobnými účinky:
závislost, morfinismus 304.0
zneužití bez závislosti 305.5
Morfologie červených krvinek '-abnormální NS 190.0
Morgagniho cysta, orgán nebo hydatid 152.8
Morphaea 701
Mors e causa ignota 198.2
- subita NS 798.J
Morušovité moláry přivrozené syfilidě 090.5
Mořská nemoc 994.6
Motolice krevní NS 120.9
- mimo krevní 121.Motoneuron, onemGcnění 335.2
· Moučnivka 528.2
Moyamoya 437.5
Mozkové příznaky abnormální, vzniklé v perinatálním období 119.2
Mozol (kožní) 100
·
- -y nohou, Barrodovy 728.7
Mrákotný stav epileptický 293.0
- - psychogenní 298.2
Mramorov-á nemoc, -é kosti 756.5
Mrazení s horečkou NS 780.6
Mrtvice (mozková) NS 436
Mucambo horečka 066.3
Mucocele-lacrimalis chronica 315.4
Mucor (mycosis) 117.7
Mukokela červu 543
dutiny (nosní) 478.J
- žlázy slinné 527 .6
- žlučníku 515.3
Mukolipidóza 272;7
Mukopolysacharidóza 277.5
M ukoviscidóza 277 .O
Multipara - viz Vícerodička
Muňka 132 ~ 2
Můry noční neorganického původu 301.4
Mus intraarticularis genus 717.6
. - - articuťationis aliae 718.J
Mutismus elektivnípři adaptační reakci 309.8
- hysterický 300.1
·
Myalgie epidemická cervikální 078.8
- - NS014.l
~
- (mezižeberní) (NS) 729.J
Myastenický syndrom při tyreotoxikó+e 242._+, 358. I*
- - - zhoubném novotvaru 140-208'+, 358.J* ,
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- - - - -, nezařazeném jinde nebo NS 199.l+, 358.1*
Myasthenfa (gravis) (NS) 358.0
- neonati 775.2 '
, Myc- viz též MykMycetom ( aktino-, maduro-mykotický) 039.dále viz Aktinomykotická irifekce
- · mykotický 117.4
Mycobacterium avium, Batteyi, intracellulate, kansasii, luciflavuin 031.0
balnei, marinum, ulcerans 031.1
- ·
- leprae 030.- tuberculosis - viz Tuberkulóza
Mycoplasma při onemocnění zařazeném jinde nebo lokalizace NS 041.8
- působící pneumonii 483
·
Mycosisfungoides 202.1
- NS 117.9
.Mydriáza (trvalá), nevyvolaná mydriatiky 379.4
Myelatelia 742.5 ·
Myelitis 323.'-- - dále viz Encefalitis
- tuberculosa 013.~+; 323.4*
Myelocystocele 741.9
- s hydrocefalem 741.0
Myelofibr-osis, :..óza 289.8
Myelolipoma - l!_iz Novotvar nezhóubný
Myelom mnohočetný 203.0
- solitární 238.6
- -a multiplex, -atosis, -atóza 203.0
Myelomalacie 336.8
Myelomeningo-cele, -kela 741.9
- s hydrocefalem 741.0
- Jetá/ni působící nepoměr 653.7
Myelopathia cervicalis 721.1+, 336.3*
- thoracalis 721.4+, 336.3*
Myelopatie nekrotická (subakutní) 336.1
- při novotvaru 140-239+, 336.3*
- NS 239.9+, 336.3*
- onemocnění meziobratlové ploténky 722.7+, 336.3:"
- spondylóze 721.-+, 336.3*
vaskulární 336.l
vyvolaná chemickou látkou nebo zářením 336.8
NS336.9·
1
Myeloproliferativnr nemoc (chronická) NS 238.7
Myeloskleróza megakaryocytická nebo s myelÓidni metaplazii 238. 7
- NS289.8
Myelóza (leuké,;,,ická) 205.- - dále viZ Leukémie myeloidni
eryirémická 207 .O
megakaryocytická 207.2
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Myelóza NS 205.9
· Myiasis 134.0
- očnice 134.o+, 376.l*
Myk- viz též MycMykobakterie mimo M. lepra<f a M. tub.erculosis 031.. Mykóza NS 117.9
Myoadenoma prostatae 600
.
Myoc- - viz též MyokMyocarditis aseptica aut epide,mica (virosa) neonatorum 074.2+, 422.0*
- diphtherica ( acuta) '°32.8+,.422.0*
,
Myoclonus NS 333.2
Myodegenerace - viz Degenerace myokardu
Myoendokarditis akutní nebo subákutní NS,421.9 .
Myoentesi(ti)s 726.- NS726.9
Myoepithelioma - viz Novotvar nezhoubný
Myofibrosis 728.2
- humeroscapularis;aut scapulohumeralis 726.2
Myofibrositis 729.l
__, scapulohumeralis 726.2
Myogelosis 728.8
Myoglobirturie NS 791.3
'Myok- vii též Myoc11
Myokardiální degenerace nebo nemoc (s aterosklerózou), ·není-li zaviněna hypertenzí
429~1
.
- · - - -, zaviněná hypertenzí 402.- - dále viz Kardiopatie hypertenzní
Myokardiopatie 425~- - dále viz Kardiomyopatie
Myokarditis aktivní, akutní nebo subakutní (intersiiciáln_í) NS 422.9 ·
- revmatická 391.2
- - s choreou 392.0
aterosklerotická NS 429.0
bakteriální (akutní) 422.9
- éoxsackieová 074.2+, 422.0* :
- fibroidní NS 429.0
.·
Fiedlerova 422.9
hypertenzní NS 402.9
·
chronická 429.Ó
chřipková (akutní) 487.8+, 422.0* .
idiopatická nebo infekční NS 422.9
intersticiálníNS 429 .O
izolovaná 422.9
maligní - zhoubná 422.9
nof?orozenců (aseptická) ( coxsackieová) ( epidemigká) (virová) 074.2+, 422.0*
- progresivní NS 429.0

.,
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při nebo po:

skvrniVce epidemické přenášené vešmi oso+, 422.0*
- nezařazen-éjinde 081.9+, 422.0*
.
spále 034.J+, 422:Q*
toxoplasmóze (získané) 130+, 422.0*
tyfu 002.0+, 422.0*
záškrtu 032.8+, 422.0*
revmatická (chronická) (neaktivní) (s choreou) 398 .O
- aktivní ne~o .a kutní 391.2 ·
- - · s choreou 392.0
s revmatickou horečkouaktivní 391.2
.- - inaktivní, v klidu (s choreou) nebo NS398.Ó
septi~ká 422.9
stará nebo stařecká NS 429.0
syfilitická (chronická) 093.8+, 422.0*
toxická NS 422.9
- revmatická 39't .2 '
tuberkulózní O17 .8+; 422 .O*
valvulární ·_ viz Endokarditis
virovd (mimo Coxs4ckie) .422.9
vrozená 746.8 ·
Myoklón-ie, -us 333.2
· Myom děložní 218
- jako indikace pro péči za těhotenství nebo porodu 654.1
- překážející při porodu 660.2
mimo děložní 215.- - dále viz Novotvar nezhoubný tkáně pojivové
žlázy předstojné 600
'
.- lokalizace NS 215„9
. Myometritis - viz Zánětlivé onemocnění dělohy
- NS615.9
Myoneurální porucha toxická 358.2
- . . :. určená, ale nezařazená jinde 35Š.8
- - NS358.9
.
Myopatie endokrinní, nezařazená jinde 259.9+, 359.5*
- , myotubulární 59;0
- při Addisonově nemoci 255.4+, 359.5*
amyloidóze 277.3+, 359.6*
artritidě revmatoidní 714.0+, 359.6*
Cushingov,ě syndromµ 255.0+, 359.5*
hypopituitarismu 253.2-+', 359.5*
lupus erythematósus "generalizovaném no.o+, 359.6*
myxedému 244:-+, 359.S*
polyarteritis nodosa 446.0+, 359.6*
sarkoidóze 135+, 359.6*
S}Ogrenově nemoci 110.2+, 359.6~ ,
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Myopatie při skleroderÍnii 710.1+, 359.6*
tyreotoxikóze 242._+, 359.5*
~ zhoubném novotvaru 140-208+, 359.6*
- - -, nezařazenémjinde 199.l+, 359.6*
(fasciv )skapulohumerální 359.1
svalů očních vnějších 376.8
toxická 359.4
(benigní) vrozená 359.0
tánětllvá symptomatická 359.6* - etiologický kód podle základního onemocnění
NS359 .9
Myopericarditis acuta, nenf;.lž určena jako revmatická 420.- - rheumatica 391.0
- chronica (non rheumatica) 423 .8
- ' - rheumatica 393
Myopie 367.1
- zhoubná 360.2
Myosar-coma, -kom 171.- - dále viz· Novotvar zhoubný tkáně pojivové
- lokalizace NS 171.9 ·
Myosis stromalis ( enďoly~phatica,) 236.0
Myositis clostridialis 040~0
- epidemica 074.1
- fibrosa 728.2
infectiosa728.0
interstitialis 728.8
orbitae 376.1
ossificans 728.i
~ purulenta 728.0
rheumatica 729.1
suppurativa 728.0
triJpicalis 040.8+, .728.0*
. NS729.l
Myoton-ie, -ická porucha ( atrofická) ( dystrofická) (vrozená) 359.2
- (intermitentní) (získaná) 728.8
- -ický zákal 359.2+, 366.4* ·
Myringitis akutní 384.0
bulózní 384.0
chronická 384.1
se zanětem středního ucha - viz Zánět ucha ...
NS384.8
Myxedém (dospělých) (juvenilní) 244.- primární nebo NS244.9
Myxofibrom 215.- - dále viz Novotvar nezhoubný tkáně pojivové
lokalizace NS215.9
odontogenní čelisÚ dolní nebo NS 213.J
- horní 213.0
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Myxochondrosarkoni 170.- - dále viz Novotvar zhoubný chrupavky
Myxolipom 214
Myxom(a) 215.- - dále viz Novotvar nezhoubný tkáně pojivové
- lokalizace NS 215.9
M yxosar-coma, . .kom 171.- - dále viz Novotvar zhoubný tkáně pojivové
- lokalizace NS 171.9

N
Nablednutí

terče

zrakového nervu, temporální 377.1
- viz podstatné jméno; viz též Přídatný ...
Nadbytek ... - vit Přebytek....
Nádor - viz Novotvar
Nadpočetný .. . - viz podstatné jméno; viz též Přídatný ...
Nadprodukce ACTH255.3
hormonu růstového 253.0 ·
. - _.,. tyreotropního 242.8
- kortisolu 255.0
Nadýmání NS 787.3
Naegleria působící meningoencefalitidu 136.2+, 323.4~
Naevus - viz též Névus
araneus 448 .1
caeruleus, papillomatosus, pigmentosus, syringoadenomat~sus papilliferus, NS
216.- - dále viz Novotvar nezhoubný kůže
cavernosus 228 .O
- flammeus 757.3
lymphaticus 228.1
- sebaceus ( senilis) 702
- vascularis, verrucosus 757.3
Náhlé úmrtí z neznámé přífiny během porodu 669.9
~ - - - po porodu, v šestinedělí 674.9
.
- - - - v kojeneckém veku 798.0
„Nachlazení" NS 460
· Nairobská ovčí nemoc 066.1
Naléhání plo(i,u bradičkou 652.4
- - nepravidelné 652.Nálevkovitý hrud,ník ,vrozený 754.8
Nález abnormální klinický, nezařazený jinde 796.4
nespecifický histologický 795.0 - .4
- , nezařazený jinde 795.4
imunologický 795.5- .7
- , nezařazený jinde 795.7
Nadbytečný ...

208
Nález abnormální nespecifický při chromozomální analýze 795.2
vyšetření funkčním 794.-, nezařazený jinde 794.9
krve 790.-, nezařazený jinde 790.9
moči791.-

-, nezařazený jinde 791.9
radiologickém nebo jiném včetně: termografie, vyšetření paprsky X
a ultrazvukem - echogram:
cest žlučových 793.3
hlavYa lebky 793.0
krajiny břišní včetně retroperitonea 793.6
orgánů močových a pohlavních 793 .5
orgánu nitrohrudního mimo plicní pole 793.2
pole plicního 793.l
prsu 793.8
soustavy svalové a kosterní 793. 7
traktu gastrointestinálního 793.4
jiném 793.9
toxikologický 796.0
v amniální tekutině 792.3
v moku mozkomíš11ím 792.0
- pobřišničním, pohrudničním, poševním, synoviálním 792.9
v semeni 792.2
ve slinách 792.4
ve stolici 792.l
v tělesných látkách nezařazených jinde 792.9
- ,jiný 796.- - , nezařazený jinde 796.9
kultivační pozitivní nespecifický - v krku, nose, ráně, sputu 795.3
mrtvoly NS 798.9
Nalomení kosti - viz Zlomenina zavřená
Námaha přílišná 994.5
Náměsíčnost - viz Somnambulismus
Namožení - viz též Podvrtnutí
bérce844.- nezařazené jinde 844.8
- NS844.9
_$... holeně NS 844.9
kolena 844.- nezařazené jinde 844.8
- NS844.9
kotníku 845.0
krajiny lumbosakrální nebo sakroiliakalní 846.- NS846.9

209
štítné 848.2 ·
843.- .nezařazené jinde 843.8
-

kyčle

- NS843;9
lokte 841.~ nezařazené jinde

841.8

- NS 841.9
. manžety sválové rotátoru 840.4
nadloktí 840;- · nezařazené jinde 840.8

- NS840.9
nártu nebo nohy 845.J
- . pán_ve 848.5
- předloktí 841.- nezařazené jinde 841.8

- NS841.9
ramene 840·, - nezařazené jinde 840.8

- NS840.9
ruky 842.J
stehna 843.- nezařazené jinde 843.8

- NS843.9
svalu infraspinálního 840.3
-:-- subskapulárního 840.5 .
- supraspinálního.840.6
šije 847.0
šlachy Achillovy 845.0
- infraspinální 840.3
- supraspinální 840.6
vazu akromioklavikulárního 840.0
delto(dního vnitřního kotníku 845.0
iliofemorálního 843.0
ischiokapsulárního 843.J
kalkaneofibulárního 845.0
kolaterálního radiálního 841.0
- ulnárního 841. J
- vnitřního 845.0
kolena, kolaterálního vnějšího 844.0
-, - vnitřního 844.J
- , křížového 844.2
- , tibiofibulárního horního 844.3
korakohumerálního 840.2
korakoklavikulárního 840.J
kriko-arytenoidního nebo -tyreoidnfho 848.2
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Namožení vazu lumbosakrálního 846.0
radiokarpálního 842.0
sakroiliakálního 846.J
sakrokokcygeálního 847.3
sakrospinálního 846.2
sakrotuberózního 846.3
sternoklavikulárního 848.4
tarzometatarzálního 845.l
temporomandibulárního 848.J
tibiofibulárního distálního 845.0
zad, části bederní 847.2
- hrudní 847.J
- mimo kraiinu lumbosakrální 847.- NS847.9
zápěstí 842.0
lokalizace určené, ale nezařazené jinde 848.8
- NS848.9
Nan-ismus, -osomia - viz též Trpaslictví
hypofyzární, pituitární 253.3
- renalis 588.0
-:--- . NS259.4
Napadení - viz jméno parazita
- larvami much 134.0
- parazity NS 134.9
Napětí předmenstruační, syndrom 625.4
Napojení žil plicních vadné, totální 747.4
·Napolykání matčiny krve s následnou hematemeii nebo melénou 777.3
Narcis(is)mus 302.8
Narkolepsie.347
Narkomanie 304.- - dále viz pod příslušnou návykovou látkou
- NS304.9
I
Násled-ek, -ky pozdní -: viz název původní nemoci - pozdní následky
nemocíjater, chronických 572.- - - , nezařazené jinde 572.8
po extrakci katarakty 366.5
vnějších vlivů - viz Účinek ...
Následná péče ortopedická mimo přiložení a adaptaci pomůcek V54.-, kter,á~ záleží v odstranění zlomeninové dlahy nebo jiné vnitřní fixace V54.0
- , - - ,jiná, určená, ále nezařazená samostatně V54.8
- NSV54.9
- po operaci, nezařazená jinde V58.4
s použitím plastické chirurgie V51
- nezařazená jinde V58.8
~ NSV58.9
Následný stav - viz název původní nemoci - pozdní následky
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Naslouchací přístroj - přiložení, adaptace V53.?
-N aštípnutí kosti - viz Zlomenina zavřená
Naupathia 994.6
Nausea NS 787.0
Návrat žil plicních anomální 141:4
Návratná horečka 087.Návštěva ve zdravotnickém zařízení za administrativním účelem V68.-:
vydání lékařského osvědčení o pracovní neschopnosti, o přičině smrti, o způsobilosti (k určitému výkonu) V68.0
·
~ opakovaného předpisu na brýle, lék, pomůcku V68.J
žádost o odborný posudek V68.2
.
jiným .V68.8 .
N.S V68.9.
Návyk - viz pod příslušnou návykovou látkou
- na látky NS 304.9
- - projímadla 305.9
Nazofaryngltis akutní, infekční NS, NS 460
- hnisavit, chronická, vředovitá 472.2
~ Nealopatické poškození, nezařa:fené jinde 739.Nebula corneae 371.0
Nec- - viz též NekNecator americanus, -iasis 126.J
Necitlivost povrchu těla NS 782.0
Necrobaoillosis 040.3
Necrolysis epidermalis toxica 695.1
Necrosis corticis renis 583.6
- - acuta 584.6
coxae 133.4
mammae 611.3
tubu/i renis 584.5
. , vesicae urinariae 596.8
Nedokonalý srůst lebečních kostí - viz Srůst kostí ~ ..
Nedomykavost - viz Insuficience
Nedoslýchavost mimo stařeckou 389.- - dále viz Hluchota
- stařecká 388.0
-NS 389.9
Nedostatečná funkce mechanické pomůcky, implantátu nebo štěpu 996.- - dále
viz Komplikace ...
- péče o dítě 995.5
-é prospívá~í (tělesné) NS 783.4
-OS! - viz. též Insuficience
dechová NS 786.0
respirační po chirurgickém zákroku, šoku nebo úraze 518.5
spodiny pánevní 618.8
Nedostatek ... - viz též Karence ...
.\

', •

1 '
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Nedostatek c~rkulujících enzymů 277.6
gamaglobulinu v krvi 219.0
glukózo-6-fosfatázy 271.0
imunity humorální 219.0 ,
- kombinovaný 219.2
- prostředkované buňkami 219.1
. -:- NS 219.3
koagulačního faktoru, způsobený karencí vitamínu K 286.7
koordinace NS 781.3
'
Nedovíravý skus 524.2
Nedráždivost labyrintu 386.5
Nef- - viz též NephNefritis akutní s chorobnými změnami typu glomerulonefritidy nekrozující .580.4
1
'
- - - - proliferační 580.0
r- - - __..; rychle postupující 580.4
s určenými chorobnými změnami na ledvině nezařpzenými jinde 580.8
NS 580.9
gonoroická (akut~í) 098.J+, 583.8*
- chronická 098.3+, 583.8*
·\
chronická při amyloidóze 277.3+; 582.8*
- diabetu 250.3+, 582.8*
- systémovém lupus erythematosus no.o+, 582.8*'
se změnami typu glomerulonefritidy membranoproliferační 582.2
- membranóznf 582.J
- - - - · proliferační 582.0
- - - - rychle postupující, nekrozující 582.4
s ůrčenými chorobnými změnami na ledvině netařazenými jinde 582.8
NS 582.9
membranoproliferační NS 583.2
membranózní NS 583.J
nekrozující nebo rychle postup'f,l.jfcí NS 583.4
- proliferativní NS 583.0
. - NS s chorobnými změnami typu glomerulonefritidy: hypokomplementémické
persistentní, lobulární, mezangiokapilární, smíšené membranózní a proliferdční
583.2
.
- - - ..,, - nekroiující 583.4
tuberkulórzní 016.o+, 583.8*
NS jako akutní nebo chronická s chorobnými změnami typu glómerulonefritidy:
membranoproliferační 583:2
·
J.-.
membranózní 583.J
proliferační 583.0
rychle postupující nebo nekrozující 583.4
- - - - - - - nekrozy ledvin:
kortikálni 583.6
medulární 583.7
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s určenými clwrobnými změnami na ledvině nezařazenými jinde
583.8
'
s NS_chorobnými změnami na ledvině-583:9
s nekrózou (ledvin) kortikální 583.6
-;
- medulár'ní nebo papilární 583.7
s chorobnými změnami typu intersticiální nefritidy 583.8
- - určenými, ale nezařazenými jinde 583.8
s udanou příčinou zařazenou jinde _- duální kódy - viz Glornerulonefritis
s NS chorobnými změnami na ledvin,ě 583.9
NS 583.9
.
Nefrokalcinóza 275.4
Nefropatie - .viz též Nefrilis
a kardiOpatie hypertenzní, zhoubná 404.0
-,- - ' nezhoubná 404.i
- - , neurčená jako zhoubná nebo nezhoubná 404.9
diabetická 250.3+, 581 .8 nebo 582.8* nebo 583.8* (podle projevu)
dnavá 274.1+ - dále podle typu nefropatie; NS 583.8*
hypertenzní, zhoubná 403.0
- , nezhoubná 403.1
_
- , neurčená jako zhoubná nebo 'nezhoubna 403.9
NS s nekrózou ledvin: kortikální 583.6
medulární nebo papil&rní 583.7
s chorobnými změnami typ11- intersticiální nefritidy 583.8
- - určenými, ale nezařazenýmijinde 583.8
- - NS 583.9
- při generalizovaném lupus erythematosus 710.0+, 583.8*
- NS v těhotenství bez hypertenze 646.2
- - - s hypertenzí 642.Nefroptóza 593.0
~ vrozená 753.3
Nefroskleróza nezhoubná 403 .1
- zhoubná 403.0
- NS 403.9
Nefrostomie - ošetřování V55.6
- - . stav bez potřeby péče V 44.6
Nefrotický :SyndFOm při amyloidóze 277.3+, 581.8*
- diabetu 250.3+, 581 .8*
- - epidemické hemoragické horečce 078.'6+, 581.8* ·
- generalizovanérfi lupus erythematosus 710.0+, 581.8*
'-- malárii 084.9+' 581.8*
NS 581.9
s chor~bnými změnami typu glomerulonefritidy: membranoprolife~ační, hypokomplemenťémické persistentní, lobulámí, mezangiokapilární, smíšené membranózní a proliferační 581.2

2i4
Nefrotický syndrom s chorobnými změnami typu glomerulonefritidy:
membránózní 581.1
· proliferační 581.0
- ~ minimálními 58 L3
- - :__ určenými, ale nezařazenými jinde 581.8
- z anoxie nebo hemoglobinurie 584.5
Nefróza 581.- - dále viz Nefrotický syndrom
lipoidní 581.3
_j malarická 08~.9+, 581.8*
- · NS581.9
Nefrózonefritis hemoragická 078.6+, 581.8*
Nefungování žlu.čníku nebo jeho vývodu 575.8
Negishi encefalitis 064+, 343.3*
Nehet drápovity nebo zarůstající 703.0
Nehoda při lékařské péči NS 999,9
Nehty paličkovité nebo tvaru hodinkového sklíčka, vrozené 757.5
Nehybnost, syndrom (paraplegický) 728.3
·.
Nechutenství NS 783.0
Nek- viz téi NecNekatoriáza 126.1
„Neklidné nohy" 333.9
Nekoordinovaná ak_ce dělohy 661.4
Nekoordinovanost svalová_NS 781.3
Nekrofilie 302.8
Nekróza aorty (hyalinní), nesyfilitická, bez roztržení 441.6
- - -, roztržená 441.5 ·
dřeně (zubní) 522.1
hrtanu 478.7
hypofýzy (poporodní) 253.2
- jater .(akutní) (subakutní) (difuzní) , (masivní) 570
komplikující těhotenství 646. 7
- - poporodní nebo puerperální 674.8
- - pooperační 997.4
- - kosti akutní 730.0
aseptická nebo avaskulární 733.4
- tuberkulózní 015.-+, 730.-* - viz též. Tuberkulóza kosti
- NS730.l
kůsték ušních 385.2
kyčle 733.4
ledvin kortikální rikutní 584.6
- NS583.6
medulární nebo papilární při nefritidě nebo nefropat!i 583.7
- - · - - akutním selhání ledvin 584. 7
- - - NS590.8
tubulární akutní nebo NS 584.5
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v

těhotenství

NS - viz

Onemocnění

měchýře močového (svěrače)

ledvin ....

596.8

míchy 336.1
mozku 437.8
nadledviny nebo pouzdra 255.8 '
nosu nebo nosní přepážky 478.J
- páteře '730.l
- - akutní 730.0
- plic 513.0
- . pobřišnice 557 .O
- - tuková 567 .8
- prsu 611.3
sleziny 289.5
slinivky břišní akllJ!lÍ nebo infekčnf 577 .O
- - aseptická, tuková, NS 577.8
\<·:: ·· ' ..
střeva 557.0
'
·1 s;··. :;>
tepny447.5
tubulární (akutní) (anoxická) (toxická) (NS) 584:5
-, určenájako následek lékařského výkonu 997.5
výběžku bradavkového (chronická) 383.J
zvukovodu (zevního) 380.5
Nematodiasis 126.- nebo 127.- podle druhu parp.zita
- NSI27.9
Nemoc adhezivní středního ucha 385.l
bílých krvinek, ·určená, ale nezařázená jinde 288.8
- - NS288.9
;:- cest mízních neinfekční, určená, ale nezařazená jinde 457.8
-: - - NS 457.9
čtvrtá 057 .8
dědičná v rodině, která můž(! postihnout plod á vede k léčbě těhotné 655.2
glomerulární membranózní idiopatická 581.J
- s minimálními změnami 581.3 ..
Hb-AS282.5
Hb-C, Hb-D, Hb-E282.7
Hb-H282.4
Hb-M289.7
Hb-S, Hb-S/Hb-C, Hb-S/Hb-D, Hb-SÍHb-E282.6 .
hemolytická - viz He'inolytická nemoc
hemoragická novorozenců 776.0
chlopně NS - viz Endokarditis
chovatelů ptáků 495.2
infekční, určená, ale nezařazená jinde 136.8
- NS 136.9
- jater cystická vrozená 751.6
-'- fibro- nebo poty-cystická vrozená 751 :6
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Nemoc kardiovaskulární (s aterosklerózou) (NS), není-li 'zaviněna hypertenzí 429.2
kostry mimo artritis, chronická, působící neschopnost, v rodinné anamnéze VI7.8
- - - v osobní anamnéze V13.5
kožešníků 495.8
krve mimo anémii v rodinné anamnéze VI8.3
- nebo krvotvorných orgánů v osobní anamnéze VI2.3
kůže nebo podkožního vaziva v osobní anamnéze V13.3
ledvin(y) cystická,fibro- nebo poly-cystická 753.1
- v rodinné anamnéze VI8.6
oběhu plicního, určená, ale nezařazená jinde 4I7.8
- - NS 4I7.9
orgánů nebo tkání pánevních ženských, zánětlivá, urče71á, ale nezařazená jinde 6I4.8
- - - - - - NS6I4 .9
pátá 057.0
plničů si/506.9
pracovníků slť'fiil~U, o.bílím, rybím masem 495.8
- s korkem 495.3
přenášená členovci, . určená, ale ·nezařazená jinde 088.8
- - NS088.9
s hemoglobinem M 289.7
s tezaurací lipidů NS 272. 7
- triglyceridů 272. 7
slinivky břišní fibrocystická 277 .O
soustavy dýchací v anamnéze osobní VI2.6
- - rodinné: chronická a působící neschopnost, mlmo astma VI 7.6
močové v osobní anamnéze VB.O
nervové nebo smyslového orgánu v anamnéze osobní VI2.4
- - ._ . - - rodinné: chronická a působící neschopnost VI 7.2
oběhové v anamnéze osobní VI2.5
- - rodinné: chronická a působící neschopnost, mimo cévní onemocnění
mozku a ischemickou chorobu srdeční VI7.4
trávicí v osobní anamnéze Vl2.7
srdce při beriberi 265.0+, 425.7*
revmatická akutní určená, ale nezařazená jinde 391.8.
- - NS)91.9
vrozená a určená, ale nezařazená jinde 746.8
- NS746.9
(organická) NS, není-U určena jako revmatická ani zaviněna hypertenzí 429.9
- způsobená hypertenzí 402.- - dále viz Kardiopatie hypertenzní
srpkovitá Hb - C, Hb - D, Hb- E 282.6
svalů chronická, působící neschopnost; v rodinné anamnéze VI7.8
- · v osobní anamnéze V I 3.5
sýrařů 495.8
šestá 057.8
tepen (periferních) nebo tepének, určená, ale n~zařazenájinde 447.8

217

- - -::- . NS447.9
trofoblastu - viz Mola
- v osobní anamnéze V13.J
třídičů vlny 022.1
určená, ale nezařazená samostatně, v osobní anamnéze Vl3.8
NS v osobní anamnéze VI3~9
ústrojí močového nebo pohlavního mimo nemoc ledvin v rodinné anamnéze Vl8.7
- pohlavního, určená, ale nezařazená samostatně, v osobní anamnéze V13.2
vlásečnic, určená, ale nezařazendjinde nebo NS448.9
z jízdy, letu, pohybu 994.6
z kočičího škrábnutí 0-78.3
z ozáření 990
zánětlivá - viz Zánětlivé onemocnění
ze stlačeného vzduchu 993.3
zpracovatelů lnu 504
\J
- nediagnostikovaná, neurčená co do postiženého místa ani ~~~~~ťÝ 799. 9
Neobratnost, syndrom 315.4
. u:~: .
_
Neoplasma ·
Pozn. Pod tímto heslem se uvádějí kódy pro neoplasma - novotvar. - podle lokalizace, a to ve sloupci „mal." pro neoplasma malignum - novotvarz~oubný uvedené
lokalizace, ve sl. „ben. "pro neoplasma benignum - novotvar nezhoubný téže lokalizace. Kódy pro neoplasma in situ hledejte pod heslem „Carcinoma in situ ", pro
neoplasma newčené povahy nebo morfologie pod he~lem „Novotvar":
Neoplasma
adnexorum uteri NS
alae nasi
ampullae rectalis
- Vateri
ani, canalis
· -, cutis
anorecti
ántri ( Highmorei) (maxillaris)
- pylorici, a: ventriculi NS
- tympanici
apparatus neuralis NS
- rieurovegetativi NS
appendicis
areae retromolaris
auris externae aut ·NS
- mediae
baseos' linguae
oris, portionis anterioris
- , - lateralis
- , - · specificatae aliae

mal.
183.9
173.3
154.J
156.2
154.2
173.5
154.8
160.2
151.2
160.1
192.9
17 k'9
153.5
145.6
173.2
160.1
141.0
144.0
144.1
144.8

ben.
221.8
216.3
211.4
211.5
211.4
216.5
211.4
212.0
211.l
212.0

225.9
215.9
211.3
210.4
216.2
212.0

210.1
210.3
210.3
210.3
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Neoplasma
baseos oris, p~rtionis specificatae NS
brachii NS
branchiogenes
bronchi, lobi inferioris
- , - medii
- , --, superioris
- principalis
- , portionis specificatae aliae,
- , - NS
bulbi olfactorii
bursae

í

caeci
calcanei, ossis
- NS
canaliculorum biliferorum, intrahepatalium
canalis analis
- craniopharyngealis
capillitii
carďiae

carinae
cartilaginis arytenoideae
auris
bronchi
costalis
cricoideae, cuneiformis, laryngis
- palpebrae
- processus xiphoidei
- thyreoideae
- tracheae
caudae equinae
cavi nasi
- oris NS
cellularum mastoidearum
cerebelli
cerebri ( exc. lobis et ventriculis)
cervicis uteri, endocervic1s .
- , exocervicis
- - , portionis specificatae aliae
- , - NS
claviculae
clitorzdis
coli ascendentis
descendentis

mal.
144.9
195.4
146.8
162.5
162.4
162.3
162.2
162.8
162.9
192.0
171.-

ben.
210.3
229.8
210.6
212.3
212.3
212.3
212.3
212.3
212.3
225.J
215.-

153.4
170.8
195.5
15S.l
154.2
194.3
. 173.4
151.0
162.2
161.J
171.0
162.2
170.3
161.3
171.0
170.3
161.3
162.0
192.2
160.0
145.9
160.J
191.6
191.0
180.0
180.J
180.8
180.9
170.3
184.3
153.6
153.2

211.3
213.8
229.8
211.5
211.4
227.3
216.4
211.J
212.3
212.l
215.0
212.~

213.3
212~1

215.0
213.3
212.J
212.2
225.3
212.0
210.4
212.0
225.0
225.0
219.0
219.0
219.0
219.0
213.3
221.2
211.3
211.3

-.,,
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· -'-- sigmoidei
- transversi
- NS
c:;olli NS
communicaíionis rectosigmoidalis
concharum nasalium
conjunctivae
cordis
corneae
cornus uteri
corporis cavernosi penis
ciliaris
- uteri exc. isthmo
- ventriculi
costae
cruris NS
cutis ( exc. melanomate maligno) anix
auris
capillitii
·Col/i
extremitatis inferioris
- superirris
- faciei NS
labii oris
- mammae ·
- meatu~ auditorii externi
- palpebrae
trunci ( exc. scroto)
localisationis specificatae aliae
- NS

'\

(

diaphragmatis
disseminatum
diverticuli Meckeli
- Rathke
dorsi linguae
ductus hiliferi .
craniopharyngealis
cystici
hepatici, choledochi
lacrimalis, nasolacrimalis
- pancreatici
salivaris parotici
sublingualis
submandibularis
I

153.3
153.J
153.9
195.0
154.0
160.0
190.3
164.J
190.4
182.0
187.3
190.0
182.0
151.4
: 170.3
195.5
173.5
173.2
173.4
173.4
173.7
173.6
173.3
173.0 '
173.5
' 173.2
173.J
173.5
173.8
173.9

211.3
211.3
211.3

171.4
199.0
152.3
194.3
14i.J
' 156.J
194.3
156.J
156./
' 190.7
157.3
142.0
142.2
142.J

. 215.4

229.8
211.4
212.0
224.3
212.7

224.4
219.J
222.J

224.0
219.J
211.J
213.3

229.8
216.5
216.2
216.4
216.4
216.7
216.6
216.3
216.0
216.5
216.2
216.J
216.5
216.8
216.9

211.2
227.3
-210.J
211.5
227.3
211.5
211 .5
224.7
211.6
210.2
210.2 '
210.2
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Neoplasma
ductus salivaris specificati alii ·
- - NS
ductuum biliferorum interlobularium
duodeni
endocervicis
endometrii
epididymidis
epJglottidis, par tis anterioris, marginis
- , - aliae aut NS
epiphyseos ( cerebri)
exocervicis
fasciae
fauciumNS
femoris
jibulae
fissurae branchialis
flexurae hepaticae
lienalis
i
- sigmoideae
foJ.liculi pili
foraminum branchialium
- f ossae piriformis '
Roseninulleri
- tonsillaris
fre~uli labii inferioris
- superioris
- - NS
- linguae ,
fundi uteri
- ventriculi
.funiculi spermatici ganglii, paraaortalis
- sympathici '
generalisatum
gingivae, inferioris, mandibularis ·
- superioris, maxillaris
- , NS
glandis peni;
glandulae adrenalis
Bartholini
clausae localisationis ·specificatae

mal.
142.8
142.9
155.J
152.0

ben.
210.2
210.2
211.5
211.2

180.0
182.0
187.5
146.4
161.J
194.4
180.J

' . ~ 1 9.0

219.J
222.3
210.l
212.J
227.4
219.0

171.- \ 215 ..:_
146.9
210.6
170.7
213.7
170.7
213.7
146.8
2m6
153.0
211.3
153.7
21 1.3
153.3 ' 211 .3216.- .
173.146.8
210.6
148;]
210.8
147.2
210.7
146.J
210.6
140.4
210.0
140.3
210.0
210.0
' 140.5
141.3
210.J
182.0 , 219.J
151.3
211.J
187.6
222.8
194.6
171.9
199.0
143.J
143.0
143.9
187.2
194.0
184.J
194.8

' 227.6
215.9
210.4
210.4
210.4
- 222.1
227.0
221.2
227.8
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- - NS
.lacrirrialis
parathyreoideae
parotidis
pinealis
pituitariae
salivaris maioris
- minoris specifica,tae
- - NS
sebaceae
sublingualis
' '
.s ubmandibularis, submaxil/aris
sudoriparae
suprarenalis
thyreoideae
glomeris cóccygealis aut jugularis
glottidis
- .

\ -

, hepatis primarium
- NS
hili
humer i
hypopharyngis
hypophyseos

194.9
227.9
190.2 . 224.2 .
194.J
227.J.
142.0
210.2
194.4
227.4
194.3
227.3
. 142.210.2
145.8
210.4
145.9 ' 210.4
173.216.142.2
210.2
142.1
210.2
173.216.194.0
227.0
193
226
194.6 . 227.6
161.0
212.J
155.0
155.2
162.2
170.4
148.194.3

211.5
212.3
213.4

210.8
227.3

190.6

224.6

152.2
153.4
153.- .
152._:,.
182.J

211.2
211.3
211.3
2112
219.J

jejuni

152.J

211.2

labii oris
pudendi inaforis
- minoris
„
- N.S
laryngis
lienis
/igamenti lati, uteroovarialis
- sacrouterini, uterosacralis, uterini NS
(non uterini)
- vocalis spurii

140.184.J

210.0
221.2
221.2

chorioideae
ilei
íntes(ini caeci
- . crassi
- tenuiS"'
· isthmi

1~4.2

184.4
221.2
161.-'
212.J
159.J
-211.9
183.3
221.0
183.4 . 221.0
215.171.212.J
161.J
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Neoplasma
ligamenti vocalis veii aut NS
linguae
lobi cerebri frontalis
- occipitalis
- - parietalis
- - temporalis
localisationis NS
lymphoglándularum, primarium NS
\
mammae feminae
- viri
mammiliae
mandibulae
manus NS
maxillae
meatus acustici externi
mediastini aizterioris
- posterioris
- NS
medullae spinalis
membranae synovialis
meningum cerebri aut NS
- spinalium
mesenchymatis auris
capitis
co/li
extremitatis inferioris
- superioris
- NS
- faciei
- NS
, mesenterii
mesocoli
mesopharyngis
mesosalpingis ·
metastaticum - ~iz Novotvar sekundární
mucosae bronchi
- buccalis .
labii oris inferioris
- - superioris
- - ·Ns
tracheae
multiplex
· museu/i (vide N. mesenchymaiis)
.. . • · · ··

..

- ···-

mal.
161.0
141.191.J
191.4
191.3 .
191.2
199.J
202.9

ben.
212.J
210.J
225.0
225.0
225.0
225.0
22'9.9

174.175
174.0
170.1
195.4
170.0 .
173.2
164.2
164.3
164.9 ..
192.2
171.192.J
192.3
171.0
- 111 .0
171.0
171.3
171.2
171.9
~ 171.0
171.9
158.8
158.8
146.183.3

217
217
217
213.J
229.8
213.0
216.2
212.5
212.5
212.5
225.3
215.225.2
225.4
215.0
215.0
215.0
215.3
215.2.
215.9
215.0
. 215.9
211.8
211.8
210.6
221.0

162.145.0
140.4
140.3
140.5
162.0
199.0
171.-

212.3
210.4
210.0
210.0
QlO.O
212.2
229.9
215.-

223
~ extraocularis
myocardii
myometrii .

·/

190.1
164.1
182.0

224.1
212.7
219.1

nasi - cartilaginis)septi, vestibuli
- externi
nasopharyngis, parietis anterioris
- , - lateralis
·- , - posterioris
- , - superioris
,
- , localis'ationis specificatae aliae
- , - NS
nervi cerebralis aut cranialis
- optici
:---- peripherici NS
- NS

160.0
173.3
147.3
147.2
147.l
147.0
147.8
147.9
192.0
192.0
171.9
199.1

212.0
\ 216.3
210.7
210.7
21Ó.7
210.7
210.7
210.7
225.1
225.1
215.9
229.9

oculi, bulbi exc. conjunctiva, cornea, retina et chorioidea
- , conjunctivae
-, corneae
- , duc tus lacrimalis
- , glandulae lacriinalis
- , chorioideae
-, orbitae
- , localisationis specificatae aliae
- , - NS
oesophagi, partis abdominalis
- ' - cervicalis
- , - fhoracalis
-,- tertiae inferioris
-,- - mediae
-,- - superioris
-,- specificatae aliae
-,- NS
omenti
orbitae (exc. ossi)
organ(Jrum genitalium feminae NS
- viri NS
intraabdominq/ium NS
intrathoracalium NS
respiratoriorum NS
urinarioritm NS
orificii interní urethrae
oris, areae reiromolarts
- ,fundi, portionis anterioris

190.0
190.3
190.4
190.7
190.2
190.6
190.l
190.8
190.9
150.2
150.0
150.1
150.5
150.4
150.3
1-50.8
150:9
158.8
190.1
184.9 .
187.9
195.2
195.1
165.9
189.9
188.5

I

\

145.6~

144.0

224.0
224.3
224.4
224.7
224.2
224.6
224.l
224.8
224.9
211.0
211.0
211.Q
211.0
211.0
211.0
211.0
211.0
211.8
224;1
221.9
222.9
229.8
229.8
212.9
223.9
223.3
210.4
210.3
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Neoplasma
oris, fundi, portionis lateralis
- , - , portionis specificatae aliae

- , - , - NS
- , mucosae buccális
- , palat i dur i
-, - ·mollis

-, - NS
- , uvulae
- , vestibuli
- , par tis specificatae aliae

-,NS
oropharyngis
' ossis carpalis
coccygis
cuboidei
cuneiformis manus
- pedis
ethmoidalis
- frontalis
ilii
ischii
luna ti
inalaris
metacarpalis
metatarsalis
nasalis
navicularis manus
- pedis
occipitalis
orbitalis
- parietalis
- pisiformis
- pubis
sacri
scaphoidei
semilun.aris
sphenoidalis
tarsalis
temporalis
trapezii
turbinati
unciformis

NS

mal.
ben.
144.J
210.3
144.8
210.3
144.9
210.3
145.0 ·
210.4
1452 . 210.4
145.3
210:4
210.4
145.S.
145.4
210.4
145.J . 210.4
145.8
210.4
145.9
210.4
146.210.6
170.5 . 213.5
170.6
213.6
170.8
213.8
170.5
213.5
170.8
213 .8
170.0
213.0
170.0
213.0
170.6
211.6
170.6
213.6
170.5
213.5
170.0
213.0
170.5
213.5
170.8
213.8
170.0
213 .0
li0.5 · . 213.5
170.8
213.8
170.0 . 213 .0
110.0
213.0
170.0
213.0
170.5
213.5
213.6
170.6
170.6
213.6
170.5
213.5
170.5
213.5
170.0
213.0
170.8
213.8
170.0
213.0
170.5
213.5
170.0
213.0
170.5
213.5
170.9
213.9

225
ovarii
oviductus
palati ~ viz též N. oris
palpebrae, cutis
- , cartilaginis
pancreatis, capitis
- , caudae
-, corporis
- , ductus pancreatici
- , insularu,m Langerhansi
, - , partis specificatae aliae
- , - NS
papillae interderitalis inferioris
L
- superioris
- - NS
parametrii
parotidis ·
patellae
pelvis renalis
penis, corporis
- ,glandis
- , praeputii
- ·,partis NS
·pericardii
periostii - viz též N. ossis
peritonei, partis specificatae
- NS
phq.langis manus· ·
- p edis
'--- extremitatis NS
pharyngis: hypopharyngis
nasopharyngis
partis aliae aut NS
placentae
pleurae parietalis
- viscercilis
- , partis specificatae aliae
- NS
praeputii
praepylori
processus acromialis
alveolaris gingivae inferioris
superioris
NS

183.0
183.2
145.173.1
171.0
157.0
157.2
157.1
157.3
157.4
157.8
157.9
143.1
143:0
143.9
183.4
142.0
170.8
189.1
187.3
187.2
187.1
. 187.4
164.1
170.158.8
158.9
170.5
170.8
170.9
148.147.149.181
163.0
. 163.1
"163.8
163.9
187.1
151.J
170.4
110.1 ·
170.0
170.1

220
221.0
210.4
216.1
215.0
211.6
211.6
211.6
211.6
211.-7 .
211:6
211.6
210.4
210.4
·210.4
221.0
210.2
213 .8
223.1
222.1
222.1
222.1
222.1
212.7
213.21.1 .8
211.8
213.5
213.8
213 .9
210.8
21.0.7
210 . ~ -

219.8
212.4
212.4
212.4
212.4
222.1
211.J
213.4
213 .1
213.0
2Hl

226
mal. '
170.3
185
184.4 '
162.5
162.4
162.3
162.8
162.9
' 151.J

ben.
213.3
222.2
221.2
212.3
212.3
212.3
212.3
212.3
211.J

radii
recessus pharyngis
- ' piriformis
·. recťi ·
regionis postcricoideae
renis ( exc. pelvi)
retinae ·
retroperitonei .

170.4
147.2
148.J
154.J
148.0
189.0
190.5
158.0
I

213.4
.210.7
' 210.8
211.4
210.8
223.0
224.5
211.8

salpingis
scapulae
scroti
secundarium - viz Novotvar sekundární
septi rectovaginalis
sinus acces~orii ethmoidalis
- frontalis
- maxillaris
- nasalis
- piriformis
. - sphenoidalis
- NS
spat_ii retroperitonealis
sphincteris analis
- vesicae urinariae
· sterni
i
subgÍottidis
sulci buccqlis aut labtalis
sup,ercilii
supraglottidis
synoviae

183.2
170.4
187.7

221.0
213.4
222.4

195.3
' 160.3
160.4
160.2
160p
148.J
160.5
160.9
158.0
154.2
' 188.8
170.3
161.2
145.J
173.3
161.J
171.-

229.8
212.0
212.0
212.0
212.0
210.8
212.0
212.0
211.8
211.4
223.3
213.3
212.J
210.4
216.3
212.J
215.-

170.8
147.9
171.-

213.8
210.7
215.-

Neoplasma
processus xiphoidei
prostatae
,
pudendi (jeminae)
pulmonum, lobi inferioris
-, - medii
- , - superioris
- , par tis specificatae aliae
-,NS
pylori
(

t.

tali
telae (adenoideae) (lymphoideae) pharyngis
tendinis

'
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testis retenti, non descensi
- alii aut NS
thymi
tibiae
tonsillae
tractus craniopharyngei
digestivi NS
- intestinalis NS
. - urinarii NS
tracheae
trigoni
trunci cerebri
tubae auditivae aut Eustachi
- Fallopii aut uterinae
-tunicae vaginalis

\

186.0
186.9
164.0
170.7
.146.0
194.3
159.9
159.0
189.9
162.0
188.0
191.7
160.J
183.2
187.8

f

222.0
222.0
212.6
. 213.7
210.5
227.3
211.9
211.9

1

223.9
212.2
223.3

225.0
212.0
221.0

222.8

ulnae
urachi
ureteris
- , orificii
urethrae
- , orificii interni
uteri (exc. /eiomyomate); cervicis - viz též N. cervicis uteri
- , - NS
- , corporis exc. isthmo
- , endocervicis
- , exocervicis.
- , isthmi
- NS
Uvulae

170.4
188.7
189.2
188.6
189.3
188.5
180.180.9
182.0
180.0
180.J
182.J
179
145.4

213.4
223.3
223.2 .
223.3

vaginae
vallecu/ae
valvulae ileocaecalis
vasorum
ventriculi, antri (py/orici)
· - , cardiae
-, corporis
-:- , curvaturae maioris NS
- , -:- minoris NS
-,fundi
-:-,py/ori
- , par tis specificatae a/iae
- .N,S
ventriculorum cerebri

184.0
146.3
153.4
171.151.2
151.0
151.4
151.6
151 .5
151.3
151.l
151.8
151.9
191.5

221.J
210.6
211.3
215.211.l
211.J
211.l
.211.J
211.J
21 l.J
211.J
211.J
211.J
225.0

223.8
223.3
219.0
219.0
219.J
219.Q
219.0
219.J
219.9
210.4
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Neoplasma
vertebrae
- coccygealis aut sacralis
vesicae felleae
urinariae, cervicis
-,fornicis
- , orifieii ureteris
- , parietis anterioris
- , - later.alis
- - , - posterioris
-, trigoni
- - , par tis ~pecificatae aliae
~ NS
vesiculae seminalis
vestibuli oris
viarum biliarium extrahepatalium
- - . interlobularium, intrahepatalium
- 1- intra- et extra,-hepatalium aut NS
vomeris
vulvae
Neoplasma NS 239.9
Neotestudinea rosatii 117.4
Neovaskularizace duhovky 364.4
rohovky 370.6
- sítnice NS362 .1
- tělesa řasnatého 364.4
Nephr- - viz' -též NefrNephritis acuta 580._:_ - dále viz Nefritis akutní
arterio-laris, -sclerotica 403.- __:__ dále viz Nefropatie hypertenzní
interstitialis NS 583.8
subacuta NS 581.9
typus II (Ellis). 581.- - dále viz Nefrotický syndrom
urica 274.J+, 583.8*
Nephroblastoma 189.0
Nephrolithiasis uratica 274.J+,-592.0*
- NS592.0
Nephroma mesoblasticum 236.9
. - NS189.0 '
Nephrosonephritis haemorrhagica 078.6+, 581.8*
Neplodnost muiská 606
·
ženská primární- i sekundární původu:
cervikálního nebo poševního 628.4
děložního 628.3
pituitárně-hypdt~lamického 253.-+, 628.l*

mal.
170.2
170.6
156.0
188.5
188.1
188.6
188.3
188.2
188.4
188.0
188.8
188.9
187.8
145.J
156.J
155.J
. 156.9
. 170;0
184.4

ben.
213.2
213.6
211.5
223.3
223.3
223.3
223.3
223.3 .
223.3
223.3
223.3
223.3
222.8
210.4
211.5
211.5
211.5
213.0
221.2
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tubárního 628.2
jiného určeného 628.8
NS 628 ~ 9
sdružená anomálií cervikálního hlenu 628.4
dělohy vrozenou 628.3
- strukturní vrozenou 628.4
- vejcovodu vrozenou 628.2
s anovulací 628.0
s end__ometritidou tuberkulózní O16.4+, 628 .3*.
se srůsty peritubárními 614.6+, 628.2*
se syndromem Steinovým-Lowenthalovým 256.4+, 628.0*
Nepoměr fetalní, určený, ale nezařazený jinde 653.5
- Jeto-, kefalo-pelvický při normálně utvářeném plodu 653.4
pánve (kostěné), nezařazený jinde 653.1
překažejíd při porodu 660.l
působený abnormalitou (kostěné) pánve, nezařazený jinde 653.0
- fetálním hydrocefalem 653.6
- ascitein, hydropsem, meningomyelokelou, sakrálním teratomem nebo novotvarem 653.7
kontrakcí pánve (celkovou) 653.1
- - , vstupu 653.2
- - , výstupu 653.3
neobvykle velkým plodem 653.5
spojenými dvojčaty 653.7
smíšeného rzateřského a fetálního původu při normálně utvářeném plodu 653.4
určený, ale nezařazený jinde 653 .8
·
. NS653.9
Nepravidelná činnost srdce NS 427.9
- -ostalveolárního výběžku 525.8
Neprospívání (tělesné) NS 783.4
Neprůchodnost cesty žlučové - mimo žlučník a jeho vývod - bez kamene 576.2
- - s kamenem 574.- - dále viz Kámen žlučových cest
dvanáctníku chronická 537.2
- jiná 537.3
hrdla děložního, komplikující porod 654.6
- - vrozená 752.4
- - - · získana nebo NS 622.4
- - měchýře (získaná) 596.0
-:- - - vrozená 753.6
- jícnu (získaná) 530.3
- vrozená 750.3
močovodu vrozená 753.2
- získaná nebo NS, nezařazená jinde 593.4
močových cest NS 599.6
mokovodu Sylviova, vrozená 744.3

s
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Neprůchodnost mokovodu SylViova, vrozená, s rozštěpem páteře 741.0

pochvy vrozená 752.4 ',
.
- získand nebo NS 623.2
slzného ústrojí nebo slzQvodu 375.5
střeva bez kýly, nezařa7enájinde 560.8
- - NS560.9
komplikující kýlu 552.- - dá!e viz Kýla
pooperační NS 997.4
tenkého nebo NS, vrozená 751.J
tlustého, vrozená 751.2
u novorozence, způsobená fekality nebo mekoni-em, -ovou zátkou 777.J
- , - mekoniem při mukoviscidóze 277 .o+, 777.0*
- , ·- z~uštěným mlékem 777.2
trubice Eustachovy 381.6 '
- močové (získaná) 599 .6
- - vrozená 753.6
tubární 628.2
vrátnice 452
vrátníku 537.0
- , vrozená nebo dětská 750.5
vrozená - viz též Atrézie vrozená
žlučníku nebo žlučovodu , bez kamene 575.2
- - _:__,s kamenem 574.- - dále viz Kámen
- - žlučových cest, vrozená 751.6+, 774.5*
Nepříznivý ú,činek správného léku, chemické látky používané v lékařství nebo biologické látky správně podané - viz podle povahy nepříznivého účinku
- - vnějších vlivu - viz též Účinek .. .
Nerovnováha dialyzační, syndrom 276.-:'elektrolytů,pokud nepatří jinam 276.9
po nezdařeněm pokusu potrat 638.4
potratu indukovaném ilegálně 636.4
- legálne 635.4 .
- samovolném 634.4
- NS637:4
těhotenství ektopickém nebo molárním 639.4
sdružená s hyperemesis gravidarum 643.J
Nervozita NS 799.2
Nesestouplé varle 752.5
Neschopnost soustředění sdružená s menopauzou 627.2
-' - - umělou 627.4
v učení specifická: čtení 315.o·
ppčítaní 315.1
jiná 315.2
Nesidioblastom(a) slinivky b~išní nebo NS 211.7
jiné určené lokrl1izace - viz Novotvar nezhoubný

o
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Nesouměrnost čelistí

524.1
- obličeje 754.0
Nesgavost neorganického původu 307.4
sdružená a menopauzou 627.2
- - - . umělou 627.4
- NS780.5 .
Nespojení kosti po fraktuře 73~.8
Nesprávné postavení zubu nebo zubů 524.3
- -ý lék, chemická látka používaná v lékařství nebo biologická látka podaná nebo ,
vzatá omylem - viz Otrava ...
Nestálost emoční (nadměrná) 301.3
Neštovice ·černé, hemoragické (pustulární), pravé, zhoubné 050.0
- ·" kravské 051 .- plané 052
- rickettsiální 083.2
Neuralgie - viz též Mononeuritis, NtNJ.ritis, Onemocnění nervu, Poškození nervu
ciliární 346.2
(nervu) glosofaryngeální(h{J) 352.1 ·
migrenózní 346.2
1
nervu loketního 354.2 .
medianu, nezařazená jinde 354.1
mezižeberního 354.8
mozkového NS 352.9
sedacífio, nezařazenájinde 355.0
trojklaného postherpetická053.l+i, 350.0*
- jiná než postherpetická 350.l
vřetenního 354.3
toxická, nezařazená jinde 357. 7
(akutní) NS nébo revmatická 729.2
Neurasténi-é, -cký syndrom 300.5
- srdeční 306.2
- žaludeční 306.4
Neuri-lemmoma, -noma malignum 171.- - dále viz Novotvar zhoubný tkáně pojivové
NS 215.- - dále v'lz Novotvar nezhoÚbný tkáně pojivové
'
- nervu sluchového nezhoubné 225.J
- - - zhoubné 192.0
Neurinomatosis 238 .J
Neuritis - vfz též Mononeuritis, Neuralgie, Onemocnění nervu, Poškození nervu ·
.
ó.custica syphilitica 094;8+, 388.5*
- NS388.5
brachialis (NS) 723.4
-e discopathia 722.0"
·
hrudní nebo lumbosakrální NS 724.4
dále viz Onemocnění
následkem onemocnění ploiénky meziobratlové 722.ploténky ...
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nezařazená jinde 351.8
- NS351.9
loketního 354.2
medianu, určená, ale nezařazená jinde 354.1
mozkového IX. - jazykohltanového 352.2

Neuritis nervu lícního, ale
,

XI. - přídatného 352.4
- XII. - podjazykového 352.5
- NS352.9
sedacího, určená, ale neiařazenájinde ~55.0
· trojklaného, určená, ale nezařazená jinde 350.8
- NS350.9
vřetenního

354.3

zrakového, N: optica 377.3
optica meningococcica 036.8+, 377.3*
- periferní v těhotenství 646.4
- pleteně pažní 353.0
- post partum, puerperalis 646.4
retrobulbární NS 377.3
-'- syfilitická 094.8+; 377.3*
revmatická (chronická) 729 .2
toxická, určená, ale nezařazená jinde 357.7
- .NS 729.2
Neuroblastqma lokalizace určené - viz Novotvar zhoubný
- - NS194.0
- olfactorium 160.0
Neurocytoma - viz Novotvar nezhoubný
Neuroderm(at)itis atopica, diffusa ( Brocq), disseminata 691.8
- circumscripta, localisata 698.3
Neuroepithelioma NS - · viz Novotvar zhoubný
- olfactarium 160.0
Neurofibroma 215.- - dále viz Novotvar nezhoubný tkáně pojivové
- mnohočetné, Neurofibromat-osis, -:óza 237.7
Neurofibrosarcoma 171.- - dále viz Novotvár zhoubný tkáně pojivové
Neurogenní měchýř 344.6
- srdce 306.2
Neurom amputační nebo traumatický (s otevřenou ranou)
viz Poranění nervu
- NS 215.~ - dále viz Novotvar nezhoubný tkáně pojivové .
- nervu sluchového 225.1 ·
Neuromyelitis ~scendens 357 .O
- optica 341.0
- NS341.8
Neuronaevus 216.- - · dále viz Novotvar nezhoubný kůže
Neuronitis ascendens 355.2
vestibularis 386.1
- NS357.0
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Neuropatie dědičná periferní 356.0
-'- senzorická 356.2
- - NS356 .9
- diabetická 250.5+, 357.2*
periferní(ho nervu) autonomní idiopatická 337.0
- NS337 .9
- dědičná 356.0
- idiopatická NS 356.9
- při amyloidózer277.3+, 337.1*
- .,.... diabetu 250.5+, 337.1*
optická, ischemická 377.4
- mimo ischemické 377.3
toxická 357.uremická ~85+, 357.4*
zánětlivá 357.NS 355.9
Neurosyfilis bez příznaků - asymptomatická 094.3 ·
- r}uvenilní nebo vrozená 090.4
.
- NS094.9
Neurosyphilis paretica 094.1
- tabetica094.0 .
- - juvenilis 090.4
Neurotická porucha 300.- NS300.9
- -é potíže - viz Neuróza
- -ý depresivní stav 300.4
Neuróza anankastická 300.3
- depresivní 300.4
- fobická 300.2
- funkční 306.9
hypochondrická 300. 7
hysterická 300.1
charakterová 301.kardiovaskulární -306.2
nutkavá 300.3
obsedantní (s fobií), obsedantně kompulzivní 300.3 - psychastenická 300.8
rentová 300.1
respirační 306.1
s projevy v oblasti hltanu nebo hrtanu 306.1
kožní 306.3
- - oční 306. 7
- - svalové a kosterní 306.0
srdeční 306.2
určená, ale nezařazená jinde 300.8

..

Neuróza úzkostná 300.0
vazomotorická 306.2
- z povolání 300.8
- NS 300.9
Neutropenie 288.0
- přechodná novorozenecká 776. 7
Nevolnost NS 780. 7
'
Névus houbovitý bílý (úst) 750.2
- modrý; pigmentovaný, NS 216.- - dále viz Novotvar nezhoubný kůže
- - zhoubný 172.- . - dále viz Melanom
- , ne nádorový: pavoučkový, stařecký, stelární 448.J
'-: obrovský, modrý nebo pigmentovaný 238.2
- určený, ale nezařazený jinde 216.- - dále viz Novotvar nezhoubný kůže
- ,vaskulární 757.3
Nevyzrálá osobnost 301.5
Nezdar pokusu o indukci porodu chirurgickými nebo jinými instrumentálními metodami
659.0
- - - medikamentózními metodami 659 .1
- - - (legálního) potratu 638.- - dále viz Potrat
- transplantátu 996.8
Nezdařené kleště NS 660.7
- -ý pokus o porod NS660.6
- vakuumextraktor NS 660. 7
Nezelofův syndrom 279.J
Nezobrazení žlučníku NS 793.3
Nezralá osobnost 301.8
Nezralost krajní 765.0
- nezařaditelná pod 764.- ani pod 765.0 nebo NS 765.J ·
- ·plicní u plodu nebo novorozence 770.4
Nežit - viz Furunkl
· - víčka 373.1 .
Nicolasova( -Durandova) -Favreova nemoc 099.J .
Niemannova - Pickova nemoc, splenomegalie nebo syndrom 272. 7
Nikotinismus 305.J
Nitrolební absces nebo pyogenní infekce 3.24.0
- -:--- , pozdn.í následky 326
Njovera 104.0
Nocardi-a, -osis 039.Noduli cantatorum 478.5
Nodulus thyreoidalis 241.0
- - toxicús 242. J
Noha atletická l 10.4
drápovitá 736.7
koňská nebo kyjovitá, vrozená nebo NS 754.7
- - - , získaná 736..7
1
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madurská, mykotická 117.4
- ( aktinomykotická) 039.4 .
plochá vrozená 754.6
.,.... získand nebo NS 734
zákopová 991.4
Nokturie NS 788.4
Noma ( oris) 528.J
Nonimplantace vajíčka 628.3
Nos ohnutý vrozený 754.0
- přídatný 748.J
- se4~ovitý syfilitický 090.5
- zmáčknutý vrozený 754.0
Nosní kosti, nadměrný vývin 738.0
Novorozenecké zuby 520.6
Novotvar adenomatoidní NS - viz Novotvar nezhoubný
.adrenální reziduální - viz NovotiJar nezhoufmý
Brennerův - viz , Brennerův novotvar
Burkittův 200.2
čípku děložního jako indikace pro péči za . těhotenství, poro~u nebo šestinedělí
654.6
- - překážející při porodu 660.2
Erdheimův 227.3
Ewingův 170.- ~ dále viz Novotvar zhoubný kosti '
- lokalizace NS 170.9
- fetální působící nepoměr 653.7
Grawitzův 189.0
hypernefroidní - viz Novotvar neurčené povahy
imunoproliferativni: plazmocytárníleukémie 203 .1
jiný 203.8
- juxtaglomerulární 236.9
- karcinoidní zhoubný _:__ viz Novotvar zhoubný
- - NS - viz Novotvar neurčené povahy
- mastocytický zhoubný 202.6
- NS 238.5
mezodermální, smíšený -:- viz Novotvar smíšený
Mullerův , smíšený - viz Novotvar zhoubný
neurčené morfologie 239.- - dále viz tabulku „Novotvary podle lokalizace"
- povahy - viz tabulku „Novotvary podle lokalizace"
neurogenní čichový l 60:0
nezhoubný - vit .tabulku „Novotvary podle lÓkalizace"
paciniovský 216.- - dále viz Novotvar nezhoubný kůže
pochvy jako indikace pro péči za těhotenství, porodu nebo šestinedělí 654.7 .
sekundární (Těchto položek se nepoužívá pro kódování prvotní příčiny · smrti!):
dřeně kostní 198.5
dvanáctníku 197. 4
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Novotvar sekundární (Těchto položek se nepoužívá pro kódování prvotní příčiny smrti)
jater 197.7
konečníku 197.5
kosti 198.5
kůže 198.2
ledviny 198.0
měchýře močového 198.1
mezihrudí 197.1
míchy 198.3
mozku 198.3
nadledviny .198. 7
orgánů dýchacích mimo plíce, mezihrudí a pohrudnici 197.3
- močových mimo ledvinu 198.J - trávidch mimo ty, které patří pod 197.4 - .7, 197~8
plen (mozkových) (míšních) 198.4
plic 197.0
pobřišnice 197 .6
pohrudn,ice 197.2 ·
průdušky nebo průdušnice 197.3
retroperitonea 197 .6
soustavy nervové mimo mozek a míchu 198.4
střeva tenkého 197.4 „
tlustého 197 .5
- nebo NS uzlin mízních 196.- . , - vaječníku 198.6
- jiné určené lokalizace než těch, které patří pod 196.0-198.7, 198.8
- lokalizace NS 199.1
sinu endodermálního určené lokalizace - viz Novotvar zhoubný
- - lokalizace NS )J muže 186.9
- - - - u ženy 183.0
smíšený: určený, ale nezařazený jinde - viz N. nezhoubný
zhoubný - viz N. zhoubný
těla děložního jako indikace pro péči za těhotenství, porodu nebo šestinedělí
654.l
.
tkáně lymfoidní nebo histiocytární NS 202.9
vulvy jako indikace pro péči za těhotenství, porodu nebo šestinedělí 654.8
Wilmsův 189.0
z buněk acinárních - vit }f. neurčené povahy
bazálních 238.2
granulózy (a théky) (NS) 236.2
-, zhoubný 183.0
hilových 220
Hurthleových (nezhoubný) 226
- ~houbný 193
inzulárnich nezhou~ný nebo NS:
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určené lokalizace mimo slinivku břišní - viz N. nezhoubný
slinivky břifuí nebo lokalizace NS 211.7
zhoubný:
určené lokalizace mimo slinivku břišní - viz N. zhoubný slinivky břišní
nebo lokalizace NS 157.4
, Leydigových nezhoubný určené lokalizace - viz N. nezhoubný
- lokalizace NS : u muže 222.0
u ženy 220
zhoubný určené lokalizáce - viz N. zhoubny
- lokalizace NS u muže 186.9
- - - u ženy 183.0
NS 'určené lokalizace - _viz N. neurčené povahy
- lokalizace NS: u muže 236.4
~
u ženy 236.2
lipidových 220
Sertoliho - Leydigových - viz. N. z buněk Leydigových nezhoubný
zrnitých zhoubný 171.- '- dále viz N . zhoubný tkáně pojivové
- NS 215~- - dále viz N. nezhoubný tkáně pojivové
zhoubný viz tabulku „Novotvary podle lokalizace"
- v anamnéze osob.ní:
ústrojí trávicího _VIO.O
průdušnice, průdušek nebo plic VIO.J
jiného dýchacího nebo nitrohrudního orgánu VI0.2
prsuVI0.3
orgánů pohlavních VI0.4
- močových Vl0.5
tkání mízních a krvotvorných mimo leukémii Vl0.7
kůže nebo jiné lokalizace určené, ale nezařazené samostatně VI0.8
lokalizace NSVI0.9
.
·rodinné:
trávicího ústrojí VI6.0
průdušnice, průdušek nebo plic Vl6.J
jiného dýchacího nebo nitrohrudního orgánu Vl6.2
prsu (ženského) V16.3 '
- mužského VI6.8
pohlavního orgánu V16.4
. · močového ústrojí Vl6.5
mízní nebo krvotvorné tkdně mimo leuk~mii Vl6.7
jiný určený, ale samosta,tně nezařazený VI6:8
NSVI6.9

Novotvary podle lokalizace
Pozn. V této tabulce se uvádí pro každou lokalizaci, uvedenou vlevo, kód :
ve sl. „zh. "pro novotvar zhoubný,
. „nezh. "pro novotvar nezhoubný
,,n. p. "pro novotvar neurčené povahy a .
„n. m . "pro novotvar neurčené morfologie.

.
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Všecky novotvary neurčené morfologie rpají společný troj~ístný kód 239; proto se
ve sloupci „n. m ." při jednotlivých lokalizacích uvádí jen čtvrtá číslice („ .O" atd.).
zh.

Novotvar

nezh.

n.p.

n. m.
239

147.J 210.7
183.9 221.8

235.J
236.3

.o

156.2 211.5
194.6 227.6

235.3
237.3

.o

bartholinské žlázy
bradavky prsní u muže
- - u 'ženy
bránice
bronchu - viz též N. průdušky
brzlíku
břicha - 1okalizace nezařazené jinde nebo NS ·
bu/bu očního mimo spojivku, rohovku, sítnici
a cévnatku

184.J
175
174.0
171.4
162.164.0
195.2

221.2
217
217
. 215.4
212.3
212.6
229.8

236.3
238.3
238.3
238.J
235.7
235'.8
238.8

.5

190.0 224.0

238.8

.8

cest dýchacích horních, části NS
žlučových extrahepatálních
intrahepatálriích
- intra- i ~xtra-hepatální~h

165.0
156.J
155)
156.9.
156.9
190.6
171.171.4

212.9
211.5
211.5
211.5
211.5
224.6
215.215.4

235.9
235.3
235.3
235.3
235.3
238.8
238.J
238.J

.1

,8
.2
.2

170.J' ' 213.J
170.0 , 213 .0
170.Í 213.1
153.5 211.3
170.8 213.8

238 .0
238.0
238.0
235.2
238.0

.2
.2
.2
.O
.2

180.0
180.J
180.8
180.9
145.4

236.0
236.0
236.0
236.0
235.1

.5

235.J
235.1 .
235.l

.o
.o
:o

adenoidní (tkáně, vegetace)
adnex děložních NS
alveolární sliznice - viz N.
ampule Vaterovy
aiJrtálního tělíska

dásně

- NS
cévnatky
cévy, mimo lipom - dále viz N.
- velké, nezařazené jinde

tkáně pojivové

čelisti

dolní (kosti)
- horní

- NS
červu

čéšky

čípku děložního - mimo leiomyom, endocervi-::icu,
-kálního kanálu, -kální žlázy
- , exocervixu
- . - , části určené, ale nezařazené jinde

-

- NS

- patrového - uvuiy
dásně

dolní
horní

- NS

219.0
219.0
219.0
219.0
210.4

143.'J 210.4
143.0 210.4
1~3 . 9 210.4

.5

.7

.3
.3
.2
.1
.8
.8

.o
.o
.o
.o

.5
.5
.5

.o

239
.Novotvar

dělohy:

219.l
219.1
221.0
221.0
221.0
219.9,

236.0
'236.0
236.3
236.3 ·
236.3
236.Q

.5
.5
.5

211.2

235.2

.o

211.2
212.0
212.0
212.0
212.0
212.0
212.0
210:4
212.0
212.9
. 212.9
211.2

.235.2
235.9
235.9
235.9
235.9
235.9
235 .9
235.l
235.9
235.9
235.9
235.2

klínové
nosní (NS), obličejové (NS)
ústní (NS)
výběžku bradavkového
dýchacích cest horních, části NS
- orgánu nebo ústrojí, části NS
dvanáctníku
endometria
epifýzy
Eustachovy truOice.

.182.0 219.1 236.0
194.4 227.4 237.l
160.l 212.0 . 235.9

čelistní
čelní

'\

čichové

Fallopovy trubice ·
.
fascie - . dále viz N. tkáně pojivové
.:___ palmární
- plantární
ganglia periferního, sympatického nebo parasympapatického _; mimo lipom - dále viz N. tkáně .
pojivové
. generalizovaný

.

.5

182.1
182.0
183.5
183,.3
183.4
179
199.0
152.3
202.9
152.8
160.l
160.2
160.4
160.3
160.5
160.9
145.9
160.l
165.0
165.9
.152.0

dispmir;ovaný
dipertiklu Meckelova
dřeně kostní NS
duodenojejunálního spojení
dutiny bubínkové

I

236.3

183.9 221.8

adnex NS
čípku .- viz N. čípku děložního
istmu
těla mimo istmus
vazu: oblého
širokého
NS
NS

hlasivky NS; hlásové štěrbiny
. hlavy, lokalizace nezařazené jinde
nebo NS
hltanu; části hrtanové - hypofaryngu:
jamky piriformní
kraj~ny postkrikoidní
řasy aryepiglotické, hypofaryngeálni strany

-

.§

.5
.5

.o
.1
.1
.1
.1
.1
.1

.o
.1

.1
.1

.o
.5
.7

.1

236.3
238.l
238 .l
238.l

.5

171.- 2l;S.- 238.l
199.0

.2

161.0 212.1 235.6
195.0 229.8 238.8

.1
.8

148.l 210.b'
148.0 210.8
148.2 210.8

.o

183.2
171.171.2
171.3

221.0
. 215.215.2
215.3

235j_
235.l
235 .l

.2
.2
.2

.O

.o

240

Novotvar
hltanu,

zh.

n. p.

n.m.
239

části

hrtanové - hypofaryngu:
zadní
lokalizace určené, ale nezařazené jinde
NS
nosní :__ nrizofaryngu -:- viz též N. nosohltanu
- - ústní - orofatyngu:
'
jamky příklopkové - valekuly
- tonzilární
krajiny spojovací - přechodn~ části
mandle krční nebo patrové
pilířů tonzilárních
přední strany epiglotidy
stěny

stěny ~oční

- zadní
lokalizace určené, ale nezařazené jinde
NS
NS
hrdla děložního - viz N. čípku děložního
hrtanu, části extrinzitní
- - intrinzitní nebo komisury
'
- NS
hrudní(ku), lokalizace nezař<Jzené jinde nebo NS
hypofýzy

,•

nezh.

chlopně ileocékální
choan
chobotu hltanového
chrupavky boltce ušního
hlasivkové, hrtanopé, klínovité
kloubní
- lokalizace NS
kosti hrudní
nosní
- průduškové
- průdušnicové
štítné
ušní
víčka očního

žeberní ..
NS

235.l
235.J
235.J

.o
.o
.o

147.-

210.7 235.J

.o

146.3
146.1
146.'5
146.0
146.2
146.4
146.6
146.7
146.8
146.9
149.0

210.6
210.6
210.6
210.5
210.6
210.6
210.6210.6
210.6
210.6
210.9

.o
.o
.o
.o
.o
.o
.o
.o

161.J
161.0
161.9
195.1
194.3

212.1 235.6
212.1 235.6
212.1 235.6
229.8 238.8
227.3 - 237.0

148.3 210.8
148.8 210.8
148.9 210.8

153.4
147.3
147.2
17l-O
161.3
170.170.9
170.3
160.0
162.2
162.0
161.3
171.0
171.0
170.3
170.9

211:3
210.7
210.7
215.0
212.1
213.213.9
213.3
212.0
212.3
212.2
212.1
215.0
l215.0

235.J
235.1
235.1
235.1
235.J
235.J
235.1 ·
235.1
235.1 '
235.l
235.1

235.2
235.J
235.J
238.T
235.6
238.0
238.0
238.0
235.9
235.7
'235.7
235.6
238.J
238.J
~13.3 238.0
213.9 238.0

.(J

.o
.o
.1
.1
.1
.8
.7

.o
.o
.o
.2

.1
.2
.2

.2
.1
'.1

.J .
.1

.2
.2
.2
.2
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152.2 211.2
182.J 219.J

235.2
236.0

.o

jamky piriformní
- Rosenmii.llerovy ·
- tonzilární
jater
- , neurčenýjako primární nebo sekundární
-,primární
jazyka, části nehybné - fixované - NS
- , - pohyblivé NS
- , - spojovací
- , hrotu nebo hran
-, kořene
- , mandle jazykové
- , povrchu spodního ·
- , spodiny
- , strany h~betní
-, uzdičky
- NS
jejuna
jícnu, části břišní
-, - ·hrudní
- , - krční
- , třetiny dolní
-, - hórní
-, - střední
- NS

148.J
147.2
146.J
155.155.2
155.0
141:0
141.4
141.5
141.2
' 141.0
141.6
141.3
141.0
141.J
141.3
141.9
152.J
150.2
150.J
150.0
150.5
150.3
150.4
150.9

210.8
210.7
210.6
211.5
211.5

235.J
235.J
235.J
235.3
235.3

.o
.o
.o
.o
.o

210.J
210.J
210.J
210.J
210.J
210.J
210.J
210.J
210.J
210.J
210.J
211.2
211.0
211.0
211.0
211.0
211.0
211.0
211.0

235.J
235.J
235.J
235.J
235.J
235.J
235.J
235.J
235.J
235.J
·235.J
235.2
235.5
235.5
235-.5
235.5
235.5
235.5
235.5

.o
.o
.o
.o
.o

kalichů ledvinných
kanálu ( endo) cervikálního
- pylorického
- řitního
kardi-e, -álního otvoru
kardioezofageálního spojení
karotického tělíska
klenby měchýře močového
- nosohltanu
- ústní
kloubního pouzdra - -mimo lipom - dále viz
N. tkáně pojivové
· kmene mozkového
komisury hrtanové
- rtů
komory mozkové (spodiny)

189.J
180.0
151.J ,
154.2
151.0
151.0
. 194.5
'188.J
147.0
145.5

223.J
219.0
211.J
211.4
211.J
211.J
227.5
223.3
210.7
210.4

236.9
236.0
235.2
235.5
235.2

237.3
236.7
235.J
235.J

.7
.4
..O

17L191.7
161.0
140.6
191.5

215.225.0
212.J
210.4
225.0 .

238.J
237.5
235.6
235.J
237.5

.2
.6
.1

ilea
istmu

(děložního)

235 ~ 2

.5

.O

.o
.o
.o
.o
.o
.o
..o
.o
.o
.o
.o
.o
.o
.5
.5 '

.o
.o
.o
.o

.o

.o
.6
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Novotvar
končetiny,

lokalizace

nezařazené

čelní

čichové
článku

prstu nohy
- ruky
- končetiny NS
dlouhé NS
holenní
hráškovité
hru.dní

-

-

klíční

klínové končetiny dolní
- - horní
(dlouhé) končetiny dolní NS
- horní NS /
krátké končetiny dolní NS
_.
- horní NS
- - NS
krychlové
křížové
kyčelní

lebeční

- , lícní
- ' · loďkovité končetiny dolní
- horní
lokalizace NS
- loketní '
- lýtkové
- nártní
nosní
obličejové
očnicové

-

n. p.

·195.5

229.8

238.8

195.8
154.J
170.0
170.0
170.8
170.5
170.9
170.9
170.7
170.5
170.3
170.3
170.8
170.5
170.7
170.4
17Ó.8
170.5
170.8
170.8
170.6
170.6
170.0
170.0
170.8
170.5
170.9
Í70.4
170.7
170.8
170.0
170.0
170.0
170.6
170.8
170.4
170.5
170.8
170.5
170.9

229.8
211.4
213.0
213.0
213.8
213.5
213.9
213.9
213.7
213.5
213.3
213.3
213.8
213.5
213.7
213.4
213.8
213.5
213.8
213.8
213,.6
213.6
213.0
213.0
213.8
213.5
213.9
213.4
213.7
213.8
213.0
213.0
213.0
213.6
213.8
213.4
213.5
213.8 .
213.5
213.9

238.8, '
235.2
238.0
238.0
238.0
238.0
238.0
238.0
338.0
238.0
238.0
238.0
238.0
238.0
238.0
238.0
238.0
238.0
238.0
238.0
238.0
238.0
238.0
238.0
238.0
238.0
238.0
238.0
238.0
238.0
238.0
238.0

l~S.4 229.8 238.8

konečníku

-

nezh.

pánevní
patní
pažní
poloměsíčité

prstu nohy
ruky
- - NS

n. m.
239

jinde nebo NS:

dolní
horn.í
NS
kosti

zh.

k'

I

I

23~.o

238.0
238.0
238.0
238.0
238.0
238.0
238.0

.8
.8
.8

,.O
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2

.2
.2
.2
.2
.2

.2
.2
.2
.2
.2

.2
. .2

.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2

.2

I
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radličné

sedací
spánkové
stehenní
stydké
temenní
týlní
ušní
vřetenní

zánártní
zápěstní

(

záprstní nohy
- ruky
-' NS

kostrče

koutku ústního
krajiny postkrikoidní
- retroper~ton'eální
krku, lokalizace neiařazené jinde nebo NS
kruhu Waldeyerova
kůže - mimo melanom
..... hlavy, vlasové části
- hráze
- hýždí
- jamky podpq,žní
- , končetiny dolní včetně , kyčle
- horní včetně ramene
\
- NS
-krajiny stydké
krku
lokalizace NS
- určené, ale nezařazené jinde
nosu
obličeje, části nezařazené j inde nebo NS
obočí

orgánů

pohlavních mužských
- žensk,ých
- perianální
- prsu
- pupku
rtu- - mimo červený okraj
-

řiti

- spánku
stěny břišní

nebo hrudní
trupu mimo šourek

170.0
170.6
170.0
170.7
170.6
170.0
170.0
170.0
170.4
170.8
170.5
170.8
170.5
170.9
170.6
140.6
148.0
158.0
195.0
149.J
.173.173.4
173.5
173.5
173.5
173.7
173.6
- 173.9
173.5
173.4
173.9
173.8
173.3
173.3
173.3
187.184.173.5
17.3.5
173.5
173.0
173.5
/ 173.3
173.5
173.5

213.0
213.6
213.0
213.7
213 .6 '
213.0
213.0
213.0
213.4
213.8
213.5
/ 213.8
213.5
213.9
213.6
210.4
210.8
211.8
229.8
210.9
216.216.4
216.5
216.5
216.5
216.7
216.6
216.9
216.Ji
216.4
216.9
216.8
216.3
216.3
216.3
222.221.216.5
216.5
2i6.5
216.0
216.5
2163
216.5
216.5

238 .0
238.0
238.0
238 .0
238.0
238.0
238.0
238.0
238.0
238.0
2J8.0
238.0
238.0
238.0
238.0
235.J _
235.J
235.4
238 .8
235.J
238.2
238.2
238-.2
238.2
238.2
238.2
238.2
238.2
238.2
238.2
238.2
238.2
238.2
238.2
23JU
236.6
236.3
238.2
238.2
238.2
23'8.2
238.2
238.2
238.2
238.2

.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
' .2
.2
' .2
.2
.2
.2

.o
.o
.O

.8

.o

I

.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.5
.5
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2

\
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zh.

nezh.

n.p.

173.5
173.3
173.2
173.l
173.4
173.5
173.2

216.5
'216.3
216.2
216.l
216.4
216.5
216.2

238:2
238.2
2382
238.2
238.2
238.2
238.2

191.1
162.5
162.3
191.2
162.4
191.3
191.4
157.4
189.l
189.0
195.8

225.0
212.3
212.3
225.0
212.3
225.0
225.0
211.7
223 .1
223.0
229.8

237.5
235.7
235.7
237.5
235.7
237.5,
237.5
235.5
236.9'
236.9
238.8

.6
.1
.1
.6
.1

199.l
170.4
184.4
181

229.9
213.4
221.2
219.8

238.9
238.0
236.3
236.l

.9
.2

mandle hltano.vé
---,- jazykové
. :__ krční, patrové nebo NS
Meckelova divertiklu
měchýře močového, hrdla
-, klenby .
- , stěny boční
- , :_ přední
- , - zadní
- - , trigona
(stěny) NS
měkkých části - viz N.. tkáně pojivové mezihrudí

147.l
141.6
146.0
152.3
188.5
188.1
188.2
188.3
188.4
188.0
188.9

210.7
210.l
210.5
211.2
223.3
223.3
223.3
223.3
223.3 '
223.3
223.3

235.l ·
235.l
235.l
235.2
236.7
236.7
236.7
236.7
236.7
236.7
236.7

.o
.o
.o
.o

předního

164.2
164.3
164.9
192.2
192.3
199.0

2,12.5
212.5
212.5
225.3
225.4
229.9

235.8
235.8
235.8
23?.5
237.6
238.9

Novotvar
kůže třísla
tváře, vnější

ucha,

vnějšího

víčka očního včetně

koutku

vlasové· části hlavy
zad
zvukovodu zevního
laloku čelního
dolního, bronchu nebo plic
horního, bronchu nebo plic
spánkového .
středního, bronchu nebo plic
temenního
-, týlního
Langerhansových ostrůvků
ledvinov-é pánvičky, -ých kalichů
ledviny mimo pánvičku
lokalizace určené, ale nezařazené jinde
- NS (primární) (sekundární) mimo diseminovaný
lopatky
lůna NS
lůžka

- zadního
- NS
míchy
míšních plen
mnohočetný

NS

n.m.
239
.2
.2
.2
.2
.2
.2
.2

.6
.6

.o
.5
.5
.8

.5
.5

.4

.4
.4
.4
.4
.4
.4
.8
.8
.8

.7
.7
.9

/
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1

močovodu
močových orgánů

nebo ústrojí mimo

měchýř

mozečku

mozkové komory
m~zkového kmene
mozkových plen
mozku ( velkého)
mimo laloky a komory
- NS
myome tria

189.2 223.2
189.- 223.191.6 ... 225.o
191.5 225.0
191.7 - 225.0
192.l 225.2
191.- 225.0
191.0 225.0
191.9 225.0
182.0 219.l

.6
.7
.6
.6
.6
.5

227.0
222.3
225.l

2372
236.6
237 .9

.7
.5
.7

215.225.1
225.8
225.9
229.8
229.8
210.7
210.7
210.7
210.7
210.7
210.7
210.7
216.3 '

238 .J
2379
237 9
237.9
238.8
238 . 8
235 .1
235.1
235.1
235 1
235 .1
235.J
23 5.J
238.)

.2
.7
.7
.7
.8
.8

212.0
229.8

235 .9
238 8

210.4
229.8
210.6
213.6
213.2.
224.J

235.:l
238 .8
235 l
238 .0
238.0
238 8

.o

190.0 224.0
190.6 224.6
190.4 224.4

238.3
238 .8
238.8

.8
.8

194.0
nadledviny
187.5
nadvarlete,
nervu mozkového'
192.0
- autonomního, periferního, sympatického nebo
-parasympatického - ·mimo lipom - dále viz
171.N. tkáně pojivové
192.0
zrakového
192.8
určeného, ale nezařazeného jinde
192.9
NS
. 195.2
nitrobřišní, lokalizace nezařazené ji~de nebo NS
nitrohrudní, lokalizace nezařazené jinde nebo NS
195.1
147.0
nosohltanu, klenby nebo stropu
- ,spodiny
147.3
- , stěny boční
147.2
- - horní
147.0
'147.1
zadni
'
147.3
- , strany přední
147.9
,- , (stěny) NS
173.3
nosu vnějšího (kůže)
vnitřního: dutiny, chrupavky, předsíně, přepážky
160.0
skořepy
195.0
NS
oblasti retromolární
obličeje - lokalizace nezařazené jinde nebo NS
oblouku tonzilárního
obratle kostrčního nebo křížového
- jiného
očnice - mimo kost, ale včetně tkáně pojivové
odontogenní - viz N. čelisti
oka: bulbu mimo spojivku, rohovku, sítnici
a cévnatku
cévnatky
rohovky

.5
.5

236 .9
236.9
237.5
237 .5
237.5
237.6
237.5
237.5
237:5
236 JI

' 145.6
195.0
146.2
170.6
170.2
190.J

.6
.6

.o
.O
.o

.o
.o
.o
.o
.2

.1

.8

.8

.o
.2
.2

.8

.8
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oka:· sítnice
slzovodu
spojivky
žlázy slzné
části určené, ale nezařazené jinde
NS
okostice - dále viz N. kosti
okraje řiti - mimo melanom
okruží
orgdnů dýchacích, lokalizace NS
močových mimo měchýř
~ lokalizace NS
nitrobřišních NS
nitrohrudních NS
- pohlavních mužských, mimo v,arle a žlázu
předstojnou

- , lokalizace určené, ale nezařazené jinde
-, - NS
ženských, mimo dělohu, lůžko a vaječník
- vnějších NS
- , lokalizace určerzé, ale nezařazené jinde
- , - NS
trávicích NS
určených, ale nezařazených jinde
NS
ostrůvků Langerhansových
otvoru kardiálního

zh.

nezh . . n.p.

190.5
190.7
190.3
190.2
190.8
190.9
170.173.5
158.8
165.9
189.189.8
195.2
195.J

224.5
224.7
224.3
224.2
224.8
224;9
21'3.216.5
211.8
212.9
223.223 .9
229.8
229.8

238;8
238.8
238.8
238.8
238.8
238.8
238.0
238.2
235.4
235.9
236.9
236.9
238.8
238.8

187.187.8
187.9
184.184.4
184.8
184.9
159.9
195.8
199.J
157.4
151.0

222.222.8
222.9
221.221.2
221.8
221.9
211.9
229.8
229.9
211.7
211.J

236.6
236.6
236.6
236.3
236.3
236.3
~36.3

235.5
238.8
238.9
235.5
235.2 .

pankreatu - viz N. slinivky břišní pánve 195.3 229.8 238.8
lokalizace nezařazené jinde nebo NS
189.J 223.J 236.9
pánvičky ledvinné
194.6 227.6 237.3
paraganglia mimo karotické tělísko
183.4 221.0 236.3
parametria
.
154.8 211.4 235.2
pá~ma kloakog.enního
170.2 213.2 238.0
páteře mimo křížovou kost a kostrč
patra měkkého mimo plochu nosohltanovou - zadní,
145.3 210.4 235.1
horní
- , plochy nosohltanové - zadní horní
147.3 210.7 235.J
145.2 210.4 235.J
tvrdého
- a měkkého, spojení
145.5 210.4 235.J
145.5 210.4 235 .1
NS
pelviureterálniho přechodu
189.J 223.J 236.9
148.J 210.8 235.J
piriformní jamky

n.m.
239
.8
.8
.8
.8
.8
;8
.2
.2

.o
.]

.5
.5
;8
.8

.5
.5
.5
.5
.5
.5
.5

.o
.8
.9

.o
.o
.8

.5
.7
;5

.o
.2

.o
.o
.o
.o
.o
.5

.o
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placenty
plen míšních
- mozkových nebo NS
plic
- , určeného laloku - viz N. laloku ...
.- , lokalizace určené, ale nezařazené jinde
- NS
pobřišnice, určené části - ' pánevní, parietální aj.
- NS
podpaží NS
podvěsku mozkového
pohrudnice parietální
- viscerální
- , lokalizace určené, ale nezařazené jinde
- NS
pochvy
·- šlachové - . dále viz N. tkáně pojivové
pojiva - dále viz N. tkáně pojivové
poklůpku, přední strany nebo volného okraje
- , zadní - hrtanové - plochy, ( suprahyoidní
části) NS
\
postkrikoidní krajiny
poštěváčku

219.8
181
192.3 225.4
192.1 225.2
162.- 212:3

236.l
237.6
237.6
235.7

162.8
162.9
158.8
158.9
195.l
194.3
163.0
163:1
163.8
163.9
184.0'
171.111.146.4

:212.3
212.3
211.8
211.8
229.8
227.3
212.4
212.4
212.4
212.4
221.J
215.215.210.6

235.7
235.7
235.4
235.4
238 .8
237.0
235.8
235.8
235.8
235.8
236.3
238.l
238.l
235.l

161.J
148.0
184.3

212.1
210.8
221.2

235.6
235.1
236.3

pouzdra kloubního nebo šlachového - mimo lipom 171.- .215.dále viz N. tkán~ pojivové
171.- 215.povázky - dále viz N. tkáně pojivové
'187.6 222.8
provázce semenného
175
217
prsu mužského - mimo kůži
ženského - inimo kůži:
174.0 217
bradavky nebo dvorce - areoly
174.1 217
části střední
174.5 217
kvadrantu vnějšího dolního
174.4 217
- horního
174.3 217
vnitřního dolního
- - horního
174.2 217
174.8 217
lokalizar;í ektopických
174.6 217
výběžku axilárního
174.9 217
NS
162.2 212.3.
průdušky hlavní
-:- ; · určeného laloku - viz N. laloku ...
162.8 212.3
- ' lokalizace určené; ale nezařazené jinde
- NS .
162.9 212.3
průdušnice
162.0 212.2
187.l 222.l
předkožky
předsíně ústní
145.l 210.4

238.l
238.l
236.6
238.3

.5
.7
.7
.1

.1
.1

.o
.o
R
.7,
.1
.1
.1
.1
.5

.2
.2

.o

.1

.o

·.5

.2
.2
.5
.3

238.3
238.3
238.3
238.3
238.3
238.3
238.3
238.3
238.3
235.7

.3
.3
.3
.3
.3
.3

23.5.7
235.7
235.7
236.6
235.l

.1
.1
.1
.5

.3
.3
~3

.1

..o
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předstěry
přechodu pelviureterálního ·
přepážky nosní, zadního okraje
- - ,jiné části nebo NS

-

n. m.
239

zh.

nezh.

n. p.

158.8
189.1
147.3
160.0
195.3

211.8
223 .1
210.7
212.0
229.8

2~5.4 .

.o

236.9
235.1
235.9
238.8

.5

237.4
236.6
236.6
236.6

.7
.5
.5
.5
.5

rekta-vaginální nebo -vezikální
příklopky hrtanové - viz N. poklůpku příštítných
tělísek
194.1 227.1
pyje včetně kůže: části NS
187.4 222.1
těla
187.3 222.1
žaludu
187.2 222.1
pysků stydkých vče;tně kůže: malých
184.2 221.2
velkých
184.1 221.2
NS
184.4 221.2
Rathkeovy výchlipky
194.3 227.3
rektosigmoidálního spojení
154.0 211.4
rekta-vaginální nebo -vezikální přepážky
195.3 229.8
retrobulbární
190.1 224.1
retromolární oblasti
.
145.6 210.4
retroperitone-a, -álniho prostoru, krajiny nebo tkáně 158.0 211.8
~oo~
lW.4 224.4
RosenmullerOvy jamky
147.2 210.7
roztroušený
199.0
rtu mimo kůži:
140.6 . 210.4
komisury
140.1 210.0
dolního, červeného okraje
- , sliznice, strany lícní, ústní nebo vnitřní
140.4 210.0
bukální, orální; uzdičky
140.1 210.0
- , vnějšího nebo NS
140.0 210.0
horního, červeného okraje
_,....,sliznice, strany,lícní, ústní nebo vnitřní - bu140.3 210.0
kální, orální; uzdičky
- , vnějšího nebo NS
140.0 210.0
NS, červeného okraje
140.9 210.0
- , slfznice, strany lícní, ústní nebo vnitřní
bukálrzí, orální; uzdičky
140.5 210.0
'--,vnějšího nebo NS
140.9 210.0
rtů hlasových
161.J 212.J
ruky nezařazenýjinde
195.4 229.8
145.1 210.4
rýhy retní nebo tvářové
řas ventrikulárních
161.J , 212.1
řasnatého tělíska
190.0 224.0
řasy aryepiglot1éké nebo interarytenoidní, strany .
161.J 212.1
hrtanové

~>6.3

.::}6.3
236.3 '

.o
.1
.8

.5
.5

237.0
235.2 .
238.8
238.8
235.J
235.4
238.8
235.1

.7

235.1
235.1

.o

235.l
235.l
235.1

.o
.o
.o

235.1
235.1
235.1

.o
.o
.o

235.1
235.l
235.6
238.8
235.1
235 .6
238.8

.o'

235.6

.1

:O
.8

.8

.o
.o
;8

.o

.O

.o
.1

.8

.o
.1

.8

,r
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-,, -

hypof aryngeální, okrajového pásma
nebo NS
148.2 210.8 . 235 .l
- faryngoepiglotické; přední nebo střední plochy 146.3 210.6 235.1
146.4 210.6 235.l
- glosoepiglotické
173.5 216.5 238.2
řiti, okraje - mimo melanom
154.3 211.4 235 .5
- NS
157.3 21 1.6 235.5
Santoriniho vývodu
semenného provazce
187.6 222.8 236.6
- váčku
187.8 222.8 236.6
sítnice, mimo hemangiom
190.5 224.5 238.8
slepého střeva
153.4 211.3 235.2
'sleziny, pokud není zařazen jinde
159.J 211.9 235.5
slinivky břišní, hlavy
157.0 211.6 235.5
- , ohonu .
157.2 211 .6 235.5
- , ostrůvků Langerhansových
157.4 ) 11.7 235.5
- - -, těla
157.1 211.6 235.5
- , vývodu
157.3 211.6 235.5
..
- , části určené, ale nezařazené jinde
157.8 211.6 235.5
- NS
157.9 211.6 235.5
sliznice alveolární .:.._ dále viz N. dásně
143~- 210.4 235 .l
- rtu - dále viz N. rtu
140.- 210.0 235 .l
- tváře nebo ústní
145.0 210.4 235.T
slzné žlázy
190.2 224.2 238.8
·slzného váčku nebo ;lzovodu
190.7 224.7 238.8
soustavy dýchací NS
16.!5.9 212.9 235.9
nervové (autonomní) (para-sympatické), lokali171.9 215.9 ';.38.l
zace určené, ale nezařazené finde nebo NS
- centrální, lokalizace určené, ale nezařazené
jinde nebo NS
192.9 225.9 237.9
trávicí, určený, , ale nezařazený jinde nebo NS
159.9 211.9 235.5
spodiny nosohltanu
147.3 210.7 235.1
. 144.l . 210.3 235.1
ústní, části boční
- - , - přední
144.0 210.3 235.l
- - , - NS
144.9 210.3· 235 .l
152.8' 211.2 235.2
spojení duodenojejunálního
- kardioezofageálního
151.0 211.J 235.2
- rektosigmoidálního
154.0 211.4 235.2
spojivky
190.3 224.3 238.8
srdce
164.J 212) 238.8
střeva slepého
1 5 ~.4 211.3 235.2
tenkého NS
152.9 211.2 235.2
tlustého, chlopně ileocékální
153.4 211 .3 235.2
~ , ohbí esovitého
153.3 211.3 235.2
- , - · jaterního
153.0 211.3 235.2
- , - splen,árního
1~3 .7 211.3 235.2

.o
.o
.o
.2

.o
.o
.5
.5
I

.O

_;

.o
.o
.o
.o
.o
.o
.o
.o
.o
.o
.8
.8
.1
.2

.7

.o
:o
.o
.o
.. .o
.o ·
.o
.o
.8
.8
.O

.o
.o
.o
.O

.o
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, střeva tlustého, tračníku ·esoviÍého
- , - příčného
- - sestupného
' - vzestupného
'
NS
NS
svalu mimo liporri - dále viz N. tkáně pojivové
- mimoočního
svěrače měchýře močového

- - fitního
synovie mimo lipom - dále viz N._tkáně pojivové
šišinky
---- šlachy nebo šlachové pochvy, pouzdra - mimo
lipom - dále viz N. tkáně pojivové
šourku včetně kůže
štěrbiny hlasove
tarzu víčka očního
těla děložního mimo istmus - dna, rohů, sliznice,
svaloviny - a mimo leiomyom
tělísek příštítných
tělíska

-

aortálního
karotického

.-:

řasnatého

tkáně

adenoidní
měkké - , viz N. tkáně pojivové
- pojivové nebo jiné "l!lěkké mimo lipom:
břicha

hlavy - obličeje, krku, očního víčka, ušnílw
boltce
·
hrudníku, bránice, podpaží, velkých cév
končetiny dolní vč. kyčle
horní vč. _ramene
- NS
krku
lokalizace NS
obličeje

pánve - hráze, h~zdí. tříSla, slabiny
trupu (NS)
zad (NS)
- určen~, ale nezařazené jinde- NS
tukové - viz N. tkáně pojivové
tonzilární jamky

nezh.

n.p.

153.3'
153.1
15,3.2
153.6
153.9
159.0
171.190.1
188.8
154.2
171.---:' 194.4

211.3
211.3
211.3
211.3
211.3
211.9
215.224.l
223.3
211.4
215.227.4

235.2
235.2
235.2
235.2
235.2
235.2
238.1
\ 238.8
236.7
235.5
238.1
237.1

171.187.7
161.0
171.0

215.222.4
212.1
215.0

238.1
236.6
235.6
238.1

' 182.0
194.1
194.6
194.5
190.0
147.1

219.1
227.1
227.6
227.5
224.0
210.7

236.0
237.4
237.3
237.3
238.,8
235.1

.5
.7
.7
.7

171.5

215.5

238.1

.2

J71.0
171.4
171.3
171.2
171.9
171.0
171.9
171.0
171.6
171.7
171.7
171.8
. 171.9

215.0
215.4
215.3
215.2
215.9
215.0
215.9
215.0
215.6
.215.7
215.7
·215.8
215.9

238.1
238.1 238.1
238J
238.1
238.1
238.1
238.1
238.1
238.1
238.1
238.1
238.1

zh.

146.l

210.6 235.1

n. m. ,
239
.O

.o
.o
.o
.o
.o
.2

.8
.4

.o
.2
.7
.2

.5
.1
.2

.8

.o

' .2
.2
.2
.2
.2
.2

.2
.2
.2
.2
.2
.2

.2

.o
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tonzilárního oblouku
tračníku - dále viz N. střeva tlustého
- NS
trapezoidu
trávicích orgánů NS
. trubice Eustachovy nebo sluchové
...:_ Fallopovy
- močové
třísla NS
tváře vnější

- vnitřní, sliznice
- NS
ucha středního
- zevního
urachu
úst: čípku patrového
koutku
·oblasti retromolární
!patra měkkého
- tvrdého
- NS
předsíně

rtu - viz N. rtu
sliznice (tváře - ne rtu)
spodiny, části boční
- , - přední
- , - určené, ale nezařazené jinde
-NS
části určené, ale nezařazené jinde
NS
ustí močovodu do měchýře
- trubice močové, vnitřního
- - sluchového
ústrojí dýchacího NS
močo.vého NS
- trávicího NS
- žlučového; části NS
uzdičky jazyka
riu dolního
- - horního
- - NS
uzlin míz~'ích, sekundární nebo NS
- , určený jako primární .
váčku semenného
slzného

146.2
153.153.9
170.5
159.9
160.1
183.2
189.3
195.3
173.3
145.0
195.0
160.1
173.2
1.88.7
145.4
140.6
145.6
145.3
145.2
145.5
145.1

210.6
211.3
211.3
213.5
211.9
212.0
221.0
223.8
229.8
. 210.3
210.4
229.8
212.0
216.2
223.3
210.4
210.4
210.4
210.4
210.4
210.4
210.4

235.1
235.2
235.2
238.0
235.5
235.9
236.3
. 236.9
238.8
238.2
235.1
238 .8
·235.9
238.2
236.7
235.1
235.1
235. 1
235 .1
235.1
235 ,1
235.1

145.0 210.4
144.1 210.3
144.0 210.3
144.8 210.3
144.9 210.3
145.8 210.4
145.9 210.4
188.6 :223.3
188.5 223.3
147.2 210.7
165.9 212.9
189.9 223 .9
159.9 211.9
156.9 211.5
141.3 210.1
140.4 210.0
140.3 210.0
140.5 210.0
196.- .
200.- až 202.187.8 222.8
190.7 . 224J

235.1
235 .1
235.1
235.1
235.1
235.1
235.1
236.7
236.7
235.1
235.9
236.9
235.5
235.3
235.1
235.1
235.1
235.1

-236.6
238.8

.O
.O

.o
.2

.o
.1
.5

.5
.8
.2

.o
.8
.1

.2 .
.4

.o
.o
.o
.O
.O

.o
I)

.o

.o
.o
.o
.o
.o
.o
.4

A

.o
.1

.5

.o
.O

.o
.O

.o
.O

.5
.8
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zh.

1.)1~felf.~ ,!fku

vadeú: nesestouplého. ektopického, zadrženého
-- seswuplého, skrotálního nebo NS
Vúi.!rovv ampule
vazu děložního - dále viz N. dě!Ohy
-- NS
htús1:;věho nepravého
-- - pravého nebo NS
muno dě!Ožní a hlasový a mimo lipom dále viz N. tkáně pojivové
úbfého
- širokého
vegetac.: adenoidní
vejcmxAu
víčka oéniho - chrupavky, larzu
-- - ,k.ťde
VNÍ.-i]tiku

v_ýchlipky Rathkeovy
vývod.ti s·antf>riniho nebo Wirsungova
WaU:qerova kruhu
zvukovodu vn itfního
-- ( ze:miho)

žaludb, kurmtury malé NS
-- , -- velké NS
- ·, srěny přední nebo zadní
·--- --·- NS
-- , té la
- NS
žaludu

žebm
žláz s vni třní sekrecí, několika - pluriglandulární
žlázy úanholinské
· - 2mlocervikální
-- mmové .:_ dále viz N. kůže
purauretrální
podl~elistní

····· podjazykově
- P<)fnÍ - dále viz N.
-- pfedstojné
-- přištitné

kůže

příušní

s vnitřní sekrecí„
- - NS

určené,

ale

nezařazené

jinde

nezh.

n.p.

n. m.
239
.5
.5
.5

183:0
186.0
186.9

220
222.0
222.0

236.4
236.4

156.2

211.5
221.0
221.0
212.J
212.J

235.~
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slinné drobné, lokalizac~ NS
- (velké)
-'-NS .
slzné
štítné
vestibulární velké
žlučníku

žlučovodu (společného)

{ extrahepatálního)

- intrahepatálního
NS lokalizace

145.9
142.142.9
190.2
193
184.J
156.0
156.1
155.1
· 199.1

Nubecula corneae 371.0
karence _, viz Karence nutriční
Nyctalopia - viz Šeroslepost
- NS 368.6
Nycturia NS 788.4
- psychogenní 306.5
Nymfomanie 302.8 •
Nystagmus : deprivační, disociovaný, latentní, vrozený, NS 379,5
- horníků 300.8
- paroxysmální benigní 386.1
- polohový centrální 386.2

Nutriční

o
Obaly cévní retinální 362.1
Období rychlého růstu v dětství V21.0
Oběh (žilnf) kolaterální, jakékoli lokalizace 459.8
Obesitas, .Obezita - viž též Otylost
adrenalis, suprarenalis 255.8
- hypophysaria, pituit~ria 253.8
- (simplex) (NS) 278.0
Oběšení 994. 7
Objem červených krvinek abnormální NS 790 .0 .
Objemná děloha 621 .2
- - puerperální 674 .8
Obličej nesouměrný, Potter..ové, stlačený 754.0
Obliterace - viz též Okluze, Embolie
cévní mízní 457 .1
- - po mastektomii 457 .O
tepen končetinových 444.2 tepny NS 447.1

210.4
210.2
210.2
224.2
226
221.2
211.5
211.5
211.5
229.9

235 .l
235.0
235.0
238.8
237.4
2363
235.3
·2353
235.3
238.9

.o
.O

.o
.8
,/

.5:-·

.o
.O

.o
.9
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Oblouk aoriá/ní dvojí, o. a. pravy přetrvávající 747.2
Obluzené vědomí _: viz Delirium
Obnubilace - viz Mrákotný stav
Obrácená poloha orgánů nitrobřišních, nitrohrudních nebo NS 7593
- - trávicího ústrojí vrozená 751.8
Obrat plodu na hlavičku NS 652.1
Obratel přesRočetný 756.1
Obrna akutní atrofická, spinální 045.1+, 3:~3.2*
- . Bellova 351.0
bránice 519.4
bulbární (chronická) (progresivní) 335.2
cerebrální nebo cerebrocerebelární čerstvá 437.8
dětská (akutní) 045.-+, 323.2* - dále viz Poliomyelitis
bulbární 045'. o+, 323.2*
neparalytická 045.2+, 323.2*
paralytická mimo bulbární 045.1+, 323.2*
NS 045.9+, 323.2*
Erbova (-Duchenneova) (u novorozence) (následkem poranění za porodu) 76t6
glotidy nebo hrtanu 478.3
h'ltanu 478.2
Klumpkepvé (-Dejerineova) (unovorozence) (následkemporaněnízaporodu) 767.6 _
končetin(y) NS:
dolní jedné 344.3
-ch obou 344.1
horní jedné 344.4
-ch- obou 344.2
přechodná 781.4
Landryho, míšní vzestupná akutní 357.0
míšní, určená, ale nezařazená jinde 344.1
mozková atetózní 333.7
čerstvá

437.8
(spastická) (vrozená) (po poranění při porodu):
diplegická 343.0
hemiplegická 343.1
kvadruplegická 343.2
monoplegická 343.3
paraplegická 343.0
tetraplegická 343.2
jiná 343.8
NS 343.9
nervu lícního 351.0
- u novorozence nebo následkem poranění za porodu 767.5
loketního pomalá 354.2
mozkového Ill. - okohybného, IV.
trochleárního nebo VI.
378.5
dětská

odvádějícího
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Vll. - lícního 351.0
VIII. - sluchového 3&8.5
vřetenního u novorozence nebo následkem poranění při porodu 767 .6
- -periodická rodinná (hypokalémická) 359.3
pleteněpážní -u novorozence nebo následkem poranění při porodu 767.6
polykání NS 787.2
potápěčů 993.3 psychogenní 306.0
respirační vrozená nebo novorozenecká 768.9
resp~račního centra u plodu nebo novorozence 770.8
rtu NS 528.5
soustavy nervové autonomní (periferní) (sympatické) (parasympatické) (vegeta- tivní) NS 337.9
spastická dědičná nebo rodinná 334.1
- vrozená (mozková) 343.- NS 344.9 _,
sympatiku krčního, určená, ale nezařazená jinde 337.9
štěrbiny hlasové 478.3
traumatická'přechodná - viz Poranění nervu
- :____ NS 957.9
třaslavá 332.0
vazů hlasových 478 .3
(spastická) vyvolaná nitrolebním nebo páteřním poraněním při porodu 343.způsobená klíšťaty 989 .5
·
(úplná) (neúplná) NS 344.9
Obrovská kopřivka 995.J
- - dědičná 277.6
- -é tlusté střevo vrozené 75 I .3
Obřízka, rutinní nebo rituáln.í, bez významné lékařské indikace V50.2
.
Obsedantní osobnost 301.4 ·
- '-ě kompulzivní porucha nebo stav 300.3
_Obstipatio 564'.0
Obstructio - viz též Obstrukce
aquaeductus Sylvii 331.4
- - congenita 742.3
- - - cum spina bifida 741.0
colli vesicae urinariae ( acquisita) 596.0
: _____ - - congenita 753.6
- faecalis 560.3
choledochi 576.2
- congenita 751.6
inte_stini NS 560.91
- crassi congenita ·751.2
- .(tenuis) congenita 751.1
Obstrukce - viz též Atrézie, Neprůchodnost, Obstructio
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Obstrukce dýchacích cest chronfr;ká, nezařazená jinde 496
- - , nezařazená jinde 519.8
hrtanu 478.-7
- vrozená 748.3
ledviny 593.8
močového ústrojí NS 599.6
močovodu 593.4
- vrozená 753 .2
- způsobená kamenem 592.1
- prostatická NS 600
- smolkou - mekoniem. - u plodu nebo novorozence:
při mukoviscidóze 277.0+, 777.0*
jiná 777.1
střeva žlučovým kamenem 560.3
střevní bez kýly 560.- . . ,. dále viz Neprůchodnost střev bez kýly
· - NS; způsobená lékařským výkonem 997.4
(úplná) (částečná) tepny biliární, krční - carotis, nebo vertebrální 433.- - dále
viz Okluze tepen mimolebečních - precerebrálních
vrátnice 452
způsobená cizím tělesem náhodně ponechaným při výkonu v operační ráně nebo
tělní dutině 998.4

- implantovanou pomůckou úmyslně ponechanou v těle 996.0 bstrukční nemoc bronchopulmonální (chronická) 491.2 ·
Obtíže polykací NS 787.2
- s chůzí NS 719.7·
Obuv ortopedická··- přiloiení, adaptace V53.7
Obvaz pupeční sklouzlý, s následným krvácením 772.3
-, výměnaV58.4
·
Occlusio - viz Okluze
Očkování kombinované proti choleře, tyfu a paratyfu - cholera + TAB V06.0
spalničkám, zánhu příušnic a zarděnkám - MMR V06.4
zášktitu, tetanu a dávivému kašli - DTP V06.l
- - , dávivému ka.m a dětské obrně - DTP + polio V06.3
- - - - , tyfu a paratyfu - DTP + TAB V06.2
- , uvedené, ale nezařazené samostatně V06.8 ·
- NSV06.9
neprovedené pro kontraindikaci V64.0
- --:- pacientovo rozhodnutí V64.2
ochranné (preventivní) k předcházení. .. - viz 9. proti. ..
- proti akutní dětské obrně V04.0
bakteriální nemoci, jednotlivé, udané, ale samostatně nezařazené V03.8
- - NSV03.9
. dávivému kašli V03.6
epidemickému zánětu příušnic Vo4.6
choleře V03.0
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Odontosarcoma ameloblasticum čelist.i doiní nebo NS 170.J
- -'-- - horní 170.0
Odřenina - viz Povrchní poranění
Odstranění pomůcky antikoncepční nitroděložní V25.4
- fixační nebo trakční vnější - Kirschnerova drátu, sádrového obvazu, vnější
dlahyV54.8 .
- - - - vnitřní - dlahy, drátu, hřebu; šroubu V54.0
sutury V58.3 ·
Odtržení kloubního pouzdra, svalu, šlachy nebo vazu - viz Namožení nebo Podvrtnutí .
. - vnitřní chrupavky spony při porodu 665.6
Oďúmrť plodu na asfyxii nebo anoxii během porodu 768.J
- ' - - - - - před začátkem porodu nebo v nezjištěné době 768.0
Oedema - viz, též Edém
acutum circumscriptum, angioneuroticum 995.1
ex inanitione 262
lymphaticum 457. J
- post mastectomiam 457 .O
malignum 040.0
nutritivum NS 262
( extremitatis) NS 782.3
Oesophagitis 530.J
- tuberculosa 017.8+. 530.J*
Oesophagostom-um apiostomum nebo příbuzný druh, -iasis 127.7
„Oestr-ús ovis, -iasis 134.0
.
Of- - viz též Oph-·
Oftalmie gonoroicNá (novorozenecká) 098.4+, 372.0*
- ' NS372.0
Oftalmoplegiě internukleární 378.8
supranukleární progresivní 333.0
(vnější) úplná 378.5
'
vně}šíprogresivní 378.7
vnitřní (úplná) ·367.5
NS 378.9
Ohrožení matky při por~du 669 .O
- plodu jaka důvod k péči o matku 656.3
- u dítěte narozeného mrtvě:
.
.
.
- smrt před začátkem porodu nebo v době ne'zjištěné 768.0
běhemporodu 768.,J
...:,. živě:
popřvé zjištěné před začátkem porodu 768.2
- .,-- během 'porodu 768.3
NS768.4
zdraví v osobní anamnéze, určené, ale sam~jfatně nezařazené VÍ5.8
- · - NSV15.9
)
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Ochablost měchýře močového (svěrače) 596.5
spodiny ptmevní 618.8
tračníku 564.8
vazu 728.4
žaludku 536.8
NS780.7
Ochlupení nadměrné 704.1
Ochrnuti měchýře močového (svěrače) 596.5
- potápěčů 993 .3
Ochronóza 270.2
Oidi-omycosis, -um albicans 112._ - NS 112.9
Okénko aortopulmonální 745.0
Okluze cévn-í sítnicová 362.3
\'
-'-- močovodu 593 .4
- - vrozená 753.2
- pupilární 364.7
řiti 569.4
- vrozená 7 51.2
střeva 560.- - dále viz Neprůchodnost
- NS560.9
tepen inimolebečních
- precerebrálních
- i s hypertenzí nebo
přechodnoť.tI mozko.
•
.
vou ischémií, ale, mimo těhotenství, porod a šestinedělí, je-li postižena:
arteria carotis 433.J
tepna bazilární 433.0
- vertebrální 433.2
více tepen nebo na obou stranách 433.3
jiné433.8
NS433.9
-'- - nebo mozkových, vyskytne-li se za těhotenství, porodu nebo šestineděií,
nebo je-li označena jako puerperální 674.0
mozkových i s hypertenzí, mimo těhotenství, porod a šestinedělí 434.- NS434.9
tepny - viz též Embolie
koronární 41 O
- ....:. ,je-li určena jako chronická nebo je:..li udáno trvání delší než 8 týdnů 414.8
- nebo žíly sítnicové 362.3
zubů dolní čelisti, zadní linguální 524.2
- traumatick'á s poškozením paradontu 523.8
žlučníku nebo žlučovodu bez kamene 575.2
!.__ - s kamenem574.0kruží společné 751.4
Oligocytémie 285.9
Oligodendro-blastoma, -glioma určené lokalizace - viz Novotvar zhoubný
- - lokalizace NS 191.9
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Oligodoncie 520.0
Oligofrénie - viz Zaostalost duševní
- fenylpyruvická 270.1
- NS 319
Oligohidrosis 705.0
Oligohydramnion bez protržení blan 658.0
- následkem předčasného protrženi blan 658.J
- postihující plod nebo novorozence 761.2
Oligomenor(rho)ea 626.J
Oligospermie 606
Oligurie komplikující ektopické nebo molární těhqtenství 639.3
- potrat indukovaný ilegálně 636.3
- legálně 635.3
nezdařený 638.3
samovolný 634.3
NS637.3
těhotenství, porod nebo šestinedělí 646.2
- po porodu 669 .3
- určená jako následek lékářského výkonu 997 .5
- NS 788.5
Ollierova nemoc 756.4
Omart(h)ritis - viz Artritis
Omezení pohybů očnjho svalu traumatické 378.6
Omfalitis (novorozenecká) (vrozená) 771.4
- tetanová 771.3
- nenovorozenecká NS 686.9
Omfalo-kela, -(pro)ptóza - viz Kýla pupeční
Omrzlina nohy 991.2
- obličeje 991.0
- ruky 991.1
- jiného nebo NS místa 991.3
Oneirofrenie 295.4
Onemocnění - viz též Nemoc
bakteriální zoonotické (určeného typu) 1Jezařazené jinde 027.8
- - NS027.9
boltce neinfekční 380.3
bránice 519.4
.
brzlíku NS 254.9
bubínku, určené, ale nezařazené jinde 384.8
- NS384.9
.
bu/bu očního NS 360.9
buněk I 27_
2;-7
- předních rohů NS 335.9
cév mízních nezánětlivé, určené, ale nezařazené jinde 457.8
- - :--- NS457.9
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- periferních NS 443.9
cévnatky NS 363.9
cévní mozku, cerebrovaskulární - viz Cévní onemocnění mozku
čelistí zánětlivé 526A
- nezařazenéjinde 526.8
- NS526.9•
červu mimo apendicitidu 543 _
čípku (děložního), nezánětlivé, nezařazené jinde 622.8
- - NS622.9
čočky 379.3
dásní NS 523.9
dělohy infekční nebo zánětlivé, určené, ale nezařazenéjinde 615.8
- - - NS615.9
- nezánětlivé nebo NS, určené, ale nezařazené jinde 621.8 ·
- - - - NS621.9
drah zrakových NS 377.9
dřeně zubní, nezařazené jinde nebo NS 522.9
duhovky NS 364.9
dvanáctníku nezařazené jinde 537.8
/
- NS 537.9
endokardu - viz Endokarditis
endokrinní, specifické pro plod a novorozence - viz Endokrinní onemocnění ...
- žlázy nebo soustavy, nezařazené jinde 259.8
- - ~ - NS259.9
enterovirové centrální nervové soustavy, nezařazené jinde 048
epitelu ústního včetně jazyka, nezafazené jinde 528. 7
hematologické specifické pro plod nebo novorozence, · přeehodné, určené, ale nezařazené jinde .716.8
„
- - - - - - NS 776.9
horních cest dýchacích (akutní) (infekční) lokalizace NS 465~9 ,
- - ~ (akutní), neinfekční, nezařazené jinde nebo NS 478.9
hráze, nezánětlivé, nezařazené jinde 624.8 ,
- - · NS624.9
hrtanu nezařazené jinde 478.7
- hypofýzy, iatrogenní 253.7
- (a hypotalamo-hypofyzárních vztahů) NS 253.9
chiasmatú optického 377.5 '
chlopně dvojcipé i aortální současně, ať je určeno jako revmatické, nebo ne 396
chrupavky určené, ale nezařazené jinde nebo NS 733.9
infekční NS 136.9
- jádra uzlovatého - nuclei geniculati 317.6
- jater chronické nealkoholické, nezařazené jinde 571.8
~ - NS571.9
v těhotenství 646. 7
nezařazené jinde 573.8
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NS 573.9 ·
- jazyka nezařazené jinde 529.8
-c-· NS529.9
- jícnu nezařazené jinde 530.8
- NS 530.9
.
kapilár nezařazené jinde nebo NS 448.9
kloub-u nebo -ů degenerativní - viz Degenerace kloubu
'temporomandibulárního 524.6- nebo -ů, určené, ale nezařazené jinde 719.8
- - - · NS719.9
konečníku, nezařazené jinde 569.4
kortexu zrakové dráhy 377.7
kořenů nervových, určené, ale nezařazené jinde 353.8
- . - NS353.9
kosti křížové NS 724.6
- , určené, ale nezařazené jinde nebo NS 733.9
kostrče nezařazené jinde nebo NS 724.7
krajiny krční, určené, ale nezařazené jinde 723.8
- - NS723.9
kůže atrofické nebo hypertrofické mimo kuří oko a mozol:
určené, ale nezařazené jinde 701.8
NS70I.9
nebo podkožního vaziva, určené : ale nezařazené jinde 709.8
- - ~ NS709.9
vrozené 757 .v rodinné anamnéze Vl9.4
labyrintu, určené, ale nezařazené jinde 386.8
-'-- NS386.9
'ledvin v těhotenství NS, bez hypertenze 646.2
- s hypertenzí 642.- - dále viz Toxémie .. _, těhotenská
- určené, ale nezařazené jinde 593.8
- NS 593.9 .
lůžka určené, ale nezařazené jinde 656.7
- NS656.9 .
mandlí (chronické), určené, ale nezařazené jinde 474.8
- , - NS474.9
matky nezařazené jinde, komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí 648.9
měchf;ře močového nezařazené jinde 596.8
- - NS596.9
dále viz Metabolické
metabolické, specifické pro plod a nov,ovorozence ·775.onemocnění ...
míchy vrozené /vS 742.9
nebo NS .336.9
- určené, ale' nezařazenéjinde
•
I
močovodu, nezařazené jinde 593.8
- NS593.9
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motoneuronu 335.2
- ' mozku vrozené NS 742.9·
- NS348.9 ,
nadledvin - po.uzdra, žlázy, kůry - nezařazené jinde 255.8
- NS255.9
nehtů, určené, mimo zarůstající nehet 703.8 ;·
NS703.9
- vrozené, určené 757.5
- - NS757.9
nervu lícního, určené, ale nezařaze11é jinde 351.8
- NS35L9
mozkového I. -=- čichového 352.0
IX. - jaiykohltanového - mimo glosofaryngeální neuralgii 352.2
X. - pneumogastrického 352.3
XI. - přídatného 352.4
XII. - podjazykového 352.S
mimo trojklaný a lícní NS 352.9
nervů mozkových mno,hočetné 352_.6
nervu sluchového 388.5
trojklaného, určené, ale nezařazené jinde 350.8
- NS350.9
.
zrakového: zánětlivé 317.3
jiné určené 377.4
NS 377.9
.neuronu motorického 335.2
oběhové; určené, ale nezařazené jinde 459.8
- NS459.9
očí, mimo slepotu a oslabení zra~u, v rodinné anamnéze Vl9.J
očnice zánětlivé chronické 376.1
- určené, ale nezařazené jinde 376.8
- NS376.9
oka určené, ale nezařazené jinde 379.8
- NS379.9
orgánů pohlavních mužských nezařazené jinde, zánětlivé, 608.4
r

-

. -

,

nezánětlivé

608.8

- NS608.9
ženských, nezařazené jinde ~29~8
- NS629.9
- · parodontu 523.- - dále iJiz O. periodoncia ·
- perikardu - viz PerJi.karditis
periodoncia nezařazené jinde 523.8
- NS523.9
pletení nervových, nezařazené jinde 353.8
- - NS353.9
.
\
- plic chronické, nespecifické, obstruktivní 496
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plic nezařazené jinde nebo · NS 518.8
plodu nebo novorozence, postihující kůži, podkožní vazivo nebo regulaci teploty,
určené, ale nezařazef,l~ jinde 778.8
- - - .„NS77S.9
ploténky meziobratlové:
bederní 722.1
hrudní 722.1
krční722 . 0

lumbosakrální 722.1
s myelopatií 722. 7+, 336.3*
torakolumbální 722. l
určené, ale nezařazené jinde, nebo NS 722.2
pobřišnice nezařazené jinde 568.8
- NS568.9
pochvy nezánětlivé , nezařazené Jinde 623.8
- NS623.9
- zánětlivé, nezařazené jinde 616.8
- - NS6l6.9
pouzder v krajině ramenní 726.1
- , určené , ale nezařazené jinde 727 .8
- NS727.9
povázky, určené, ale nezařazené jinde 728.8
- (zánětlivé) NS 728.9
prsu $družené s porodem, nezařazené jinde nebo NS 676.3
mimo laktaci a šestinedělí:
zánětlivé 61 l.O
určené, ale nezařazené jinde 61 l.8
NS 611.9
sdružené s laktací nebo šestinedělím:
zánětlivé 675.určené, ale nezařazené jinde 676.8
NS676.9
přívěsku červovitého, mirno apendicitidu 543
pyje zánětlivé, nezařazené jinde 607.2
nezařazené jinde 607 .8
- NS607.9
rtů 528.5
řiti, nezařazené jinde 569.4
sítnice, určené, ale nezařazené jinde·362.8
- NS362.9
sklivce ~79.2
slinivky břišní, nezařazené jinde 577 .8
- - NS577.9
slinné žlázy nebo vývodu, virové, nezařazené jinde 078.5
soustavy dýchací u plodu nebo novorozence NS 770.9
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zářením:

akutní 508.0
chronické 508.l
- , způsobené chemickými dýmy nebo parami, pokud
akutní nebo subakutní 506.3
chronické 506.4
- - - - · NS 506.9

-

vyvolané

nepatří

pod 506.0-.2:

vnějšími činiteli:

nepatřícími pod 500-507
určenými,

-

508.-

nezařazenými jinde

508.8
NS508.9
nezařazené jinde 519 .8
(chronické) N.S 519.9
nervosvalové, určené, ale nezařazené jinde 358.8
- NS358.9 .
nervové autonomní, periferní, sympatické, parasympatické, vegetativní
NS337.9
- , vrozené NS 742.9
- , určené, ale nezařazené jinde 349.8
- NS349.9
striopalidové, nezařazené jinde 333.9
trávicí, perinatální - specifické pro plod a novorozence, určené, ale nezařazené
·jinde 777 .8
.
- - - - - - - NS 777.9
spojivky, určené, ak nezařazené jinde 372.8
- NS372.9
srdce (organické) NS 429.9
-~ při kyfoskolióze416.l
- (fun-kční) psychogenní 306.2
středního jádra 359.0
střevní protozoární, nezařazené jinde 007 .8
- .- NS 007.9
- nezařazené jinde 569.8
- NS569.9
svalů specifické, nezařazené jinde 728.3
- určené, aie nezqřazené jinde 728.8
- NS728.9
svalu srdečního .:.... viz Myokarditis
synovie, určené, ale nezafazené jinde 727.8
- NS727.9
šlach v krajině ramenní 726.1
- , určené, ale nézařazené jinde 727.8
- NS727.9
tělesa řasnatého, určené, ale nezařazené jinde 364.8
- - NS364.9
tělísek nemalinových 359.0
ale
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Onemocnění tělísek příštítných, určené, al~ nezařazené

jinde 252.8
- - NS252.9
tepen nebo tepének, určené, ale nezařazené jinde 447.8
·- - - NS447.9
tkáně adenoid_ní, chronické, určeflé, ale nezařazené jinde 474.8
- - NS474.9
periapikální, nezařazené jinde nebo NS 522.9
ústní měkké mimo specifické poškození dásně nebo jazyka, nezařazené jinde nebo
NS528.9
zubní podpůrné, nezařazené jinde 525.8
:r.: ~ NS525 .9
- tvrdé, nezařazené jinde 52 l .8
:__ - NS 521.9
- ·pojivové, difuzní, určené, ale nezařazené jinde 710.8
- - - NS710.9
tkání měkkých, určené, ale ,nezařazené jinde, i NS 729.9
traktů optických 377.6
trubice Eustachovy, určené, ale nezařazené jinde 38 l .8
- __: NS381.9
tuboovariální nezánětlivé, nezařazené jinde 620.8
- NS620.9
- zánětlivé -- viz Zánět vaječníků
- ._ NS614.2
ucha, cévní nebo degenerační 388.0
' středního, určené, ale nezařazené jinde 385.8_
- NS385.9
(vnitřního) (chronické), určené, ale nezařazené jin.de 388 .8
NS388.9
'
.
zevního, určené, ale nezařazené jinde 380.8
- NS380.9
.
ústrojí močového, nezařázenéjinde 599.8
- NS599.9
slzného, určené, ale nezafazené jinde 375.8
- NS375.9
vestibulárního, určené, ale nezařazené jinde 386.8
- NS386.9
uší, mimo hluc/:wtu a oslabení sluchu, v rodinné ana~néze V19.3
1
vaječníků cystiéké 620.2
nezánětlivé, nezafazené jinde 620.8
- zánětlivé 614.- __:_ dále viz Zánět vaječníků
- NS620.9
vazu širokého .- ~iz o. vaječníků
. vazů, určené, ale nezařazené jinde 728)
-:- NS728.9
.
vejcovodů - viz O. vaječníků
I

-
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víček urč_ené,

ale nezařazené jinde 374.~
- NS374 .9
virové přenášené členovci, nezařazené jinde 066.8
- - - NS066.9
vlasů nebo vlasových míšků, určené, ale nezařazené jinde 704_.8
- - - NS704.9
- vrozené, určené, ale nezařazené jinde 757.8
- - NS757.-9
vulvy nezánětlivé, nezařaz~né jinde 624.8
- - NS624.9
- zánětliVé, nezařazen~ jinde 616.8
- - NS6I6.9
výběžku bradavkového určené, ale nezařazeni} jinde 385.8
- - NS385.9
vzniklé v perinatálním období, určené, ale nezařazené jinde 779.8
- ~ ...:. NS779.9
z cizorodého séra 999 .5
z cizorodých bílkovin 999 .4
z náhlého snížení atmosférického tlaku 993.3
z porušení funkce ledvin, nezařazené jinde 588.8
- - - NS588.9
z velkých výšek 993.2
zad, určené, ale nezařazené jinde 724.8
- - NS724.9
zkřížení zrakových nervů 377.5
zubů nezařazené jinde 525.8
- NS525.9
žaludku nezařazené jinde 537.8
- NS537.9
žláz mazových, určené, ale nezařazené jinde 706.8 ·
- NS706.9
potních, určené, ale nezařazené jinde 705.8
- NS705.9
slinných nezařazené jinde 527 .8
- NS527.9
žlázy předstojné nezařazené jinde 602.8
- NS602.9
štítné u matky, komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí 648.1
- nezařazené jinde 246.8
- NS246.9
žlučníku nezařazené jinde 57 5 .8
- NS575.9 .
žlučových cest - mimo žlučník a jeho vývod - nezafazené jinde 576.8
- - - - - - NS 576.9
nezařazené jinde v rodinné anamnéze VI9.8

..
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Onchocer-ca volvulus, -ciasis, -cosis, -kóza 125.3
- postihující oční vičko 125.J+, 373.6*
- - oko 125.-3+, 360.J*
Onychie 681.-_ -~ dále v{z -lnfekce nehtu
- dermatofytózní 110.1
- kandidózní 112.3
Onychauxis 703.8
- vrozená 757.5
Onycho-atrophia, -gryposi~, -lysis, -madesis, -rrhexis, -schisis 703.8
Onychomycosis 110.1
O'nyong-nyong 'horečka 066.3
Ooforitis - viz Zánět vaječniků
- NS 614.2
Oophoritis tuberculosa O16.4+, 6 14 .2*
Opacitas· corneae· congenita 743.4
degenerativa 371.4
- - hereditaria 371.5
- - alia aut NS 371.0
Opacitates corporis vitrei 379.2
-- - - congenitae 743.5
Opálení sluncem 692.7
Opar pásový bez komplikací 053.9
postihujicí víčko 053.2+, 373.5*
s komplikacemi mimo oční a nervové 053.7
- nervové soustavy mimo meningitidu 053.1
viz též název Komplikace
s meningitidou 053.0+, 321.3*
s komplikací oční 053.2+, - dále viz název Komplikace
- NS053.8
zevního ucha 053.7+, 380.1*
prostý bez komplikací 054:9
- postihuFcí víčko 054.4+, 373.5*
s komplikácí oční 054.4+ - dále viz název Komplikace
- N$054.8
vrozený 771.2
zevního ucha 054.7+, 380.l*
· Opařenina - viz Popálenina
Opatření ochranné, preventivní mimo očkování, uvedené, ale nezařazené jinde V07.8
- - - - - NSV07 .9
Operace dřívější jako indikace pro péči za těhotenství, porodu nebo :1estínedělí:
čípku děložního 654.6
hr4ze nebo vulvy 654.8
pochvy 654.7
NS 799.9
Operkulum 361.3
Opětné zavedení nitroděložní antikoncepční pomůcky V25.4
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Oph- - viz téi OfOphiasis 704.0
Ophthalmia bleno- aut gono-rrhoica (neonatorum) 098.4+, 372.0*
- neonatorum NS 771.6
- nodosa aut sympathica 360.J
Ophthalmoplegia· cum exophthalmo 242.0
Opičí nemoc B 054.3+, 323.4*
Opilost akutní při alkoholismu 303
- patologická 291 .4
- prostá nebo NS 305.0
Opisthorchi-s, -asis 121.0
Opium, závislost 304.0 · ,
- , zneužití bez závislosti 305.5
. Oplození umělé V26.J
Opotřebení zubů: aproximální, okluzní 521.l
Opoždění pohlavního vývoje a dospělosti, pokud nepatří jinam 259.0
- vývoje ře_či 315.3
.
- - - ,sdruženéshyperkinezí314.J
Opožďování specifické pohybové 315.4
v počítání 315.l
v učení, mi o čtení a počítání 3l5.2
ve čtení 315.0
- vývoji nezařazené jinde 315.8
- - NS 315.9
Oppenheimova nemoc 358.8
Opruzení 695.8
Orgán nebo tkáň nahrazená jiným prostředkem než . transplantátem
pomůckou, protézou, umělou pomůckou:
'·
oční bulbus V43.0
čočka V43.J
srdce V43.2
srdečnl chlopeň V43.3
céva V43.4
měchýř V43.5 .
kloub (prstu) (kyčelní) V43.6
končetina V43.7
jiné, např. hrtan V43.8
- - - - transplantátem (homogenním) (heterogenním):
ledvina V 42.0
s;dce V42.J
srdeční chlopeň V42.2
kůže V42.3
kost V42.4
rohovka V42.5
plícé V42.6

mechanickou
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Orgán nebo

tkáň

nahrazená transplantátem (homogenním) (heterogenním):
játra V42.7
jiný uvedený orgán nebo tkáň - střevo, slinivka břišní V 42.8
NS V42.9
Orchidoepididymitis - viz Epididymitis
Orchitis bez abscesu nebo NS 604.9
- gonoroická (akutní) 098. J+' 604 .9*
- , - chronická 098.3+, 604.9*
při zanétu příušnic on.o+, 604.9*
- s abscesem 604.0
- tuberculosa 016.3+, 608.8*
Oríentální bolák nebo vřed 085.J
Ornitinurie 270.0
Ornit-óza, -hosis 073
- se zánětem plic 073+, 484.2*
Oropouche horečka 066.3
Oroyská horečka 088.0
Ortodontická následná péče V58.5
- pomůcka, přiložení nebo adaptace V53.4
,
Ortopnoe NS 786.0
Osgoodova - Schlatterova nemoc nebo osteochondróza 732.4
Osifikace svalů 728.J
šlachy 727.8
vazu podélného zadního v krajině krční 723. 7
- - - NS724.8
. Oslabení sluchu NS 389.9
- ~ · v rodinné anamnéze Vl9.2
- zraku v rodinné anamnéze v 19 .o
Oslerov-a nemoc, -y utly 421.0
- . . .:. Vaquezova nemoc 238.4'
Osmidrosis 705.8/
'
·
Osoba, která navštívila zdravotnické zaN~ení hez nemoci nebo subjektivní stížnosti:
zdravá, doprovázející nemocnou V65.0
žádající o radu pro nepřítomnou třetí osobu V65,1
předstírající nemoc V65.2
za ~čelem dietního dozoru nebo porady V65.3
- - jiné porady V65 .4
mající obavu z nemoci, která však nebyla zjištěna V65.5
v jiný~h případech mimo . určité příznaky V65.8
NSV65.9
Osobnost afektivní 301.1
anankastická 301.4
a(nti)sociální 301.7
asténická 301.6
cyklo-idní, -tymní 301.1
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depresivní 301.1
dyssociální 301. 7
- _explozivní 301.3
- fanatická 30 I .O
histrionská 301.5
hyper-, hypo-tymní 30l.l
hysterická 301.5
inadekvátní 30 I .6
kompulzivní 301.4
labilní 301.5 ·
morálně defektní 301.7
nestálá (emočně), nevyzrálá 301.5
nezdrženlivá, nezralá 301.8
obsedantní 301.4
- paranoidní 301.0 _ ,
- pasivně agresivní 30 I .8
- - pasivn-í, -ě závislá 301.6
- patologická NS 301.9
---:- psychoinfantilní 301.5
- psychoneurotická, nezařazená jinde 301.8
- psychopatic_ká NS 301.9
- · rozdvojená 300.J
s projevy agresivními 301.3
- - amórálními 301. 7
- schizoidní 301.2
výstřední 301.8
zdvislá-301.6
Ospalost NS 780.5
Ost~o~rthropathia pulmonalis hypertrophica 731.2
Osteoarthrosis defomians alkaptonurica 270.2
Osteoattróza (degenerační) (hypertrofická) ('revf!latoidní):
celková - generalizovaná 715.0
lokalizovaná, primární 715. J
- , sekundární 715 .2
- - ,NS jako primární nebo sekundární 715.3
- , páteře 721.- -- dále viz Spondylóza
- postihující více než jedno místo, ale neurčená jako celková :715.8
- NS jako celková nebo lokalizovaná 715.9
Osteoblást~ma 213.- - dále viz Novotvar nezhoubný kosti
Osteódysplasia fibrosa 252.0
Osteodystrofie paratyreoidní 252.0
~ renální nebo azotémická 588.0
- vrozená 756.5
Osteofibrosis deformans juvenilis 252.0
Osteofyt, 726.- --,-- dále viz Entezopatie
1
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Osteogenesis imperfecta 756.5
Osteochondritis dissecans 732. 7
- jiné- lokalizace, než patří pod 732.0- .5, nebo lokalizace NS,
lých nebo juvenilní 732.9
·
- - - ... ,určená jako juvenilní 732.6
- syfilitická (vrozená) 090.0 ·
Osteochondrodystrophia ( deformans) (familiaris) 277 .5 ·
Osteochondroma 213.- - .dále viz Novotvar nezhoubný kosti
- . -tosis 238.0
Osteochondropatie - viz též Osteochondróza
- určená, ale nezařazená jinde 732.8
- NS732.9
· Osteochondróza (juvenilní) :
atetabula 732.1
Blountova 732.4
Buchananova 732.1
Burnsova 732.3
Calvéova 732.0
centra patelárního 732.4
Diazova 732.5
epifýzy marginální nebo vertebrální 732.0
Freibergova 732.5
Haglundova 732.5
Hassova 732.3
hlavice hosti stehenní 732.1
hlavic kostí záprstních 732.3
hlavice kosti ramenní 732.3
hřebene kosti kyčelní 732.1
!setinová 732.5
KienbOckova 732.3
Kohlerova čéšky 732.4
- kosti člunkovité nártu 732.5
končetiny dolní mimo nohu nebo NS 732.4
- horní (NS) 732.3
kosti holenní, proximální části nebo hrbolku 732.4
- , vnější ( stranyJ 732.5
- loketní, dolní části 732.3
- nártní 732.5
- patní 732.5
- poloměsíčité zápěstí 732.3
kyčle 732.1
Leggova - Calvéova - Perthesova 732.1
Mauclaireova 732.3
nohy (NS) 732.5
Osg<?odova- Schlatterova 732.4

neurčená

jako

dospě-
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Pannerova 732.3
panve732.l
páteře (NS) 732.0
Piersonova 732.1
Severova 732.5
Scheuermannova 732.0
Sindigova- La.rsenova 732.4 ·
spony stydké 732.l
synchondrózy ischiopubické 732.1
ta/u 732.5 .
těla obratle 732.0
van Neckova 732.1
neurčená jako dospělých nebo juvenilní, lokalizace NS 732.9
- páteře dospělých 732.8
- jiné lokalizace, než patří pod 732.0- .5, nebo lokalizace NS, neurčená jako
dospělých nebo juvenilní 732.9
- - - ... ,určená jako juvenilní 732.6
·
Osteom( a) 213.- - dále viz Novotvar nezhoubný kosti
- lokalizace NS 213.9
Osteomalacie 268.2
- hypofosfatémická, vzdorující vitamínu D 275.3
Osteomala-cie, -kóza infantilní, juvenilní 268.0 ·
- pánve nebo NS 268.2
Osteomyelitis akutní 730.0
čelisti 526.4
chronická 730.l
kosti skalní 383.2
nehnisavá ( sklerozující) 730.1
očnice 376.0
'·
salmonelová 003.2+, 730.2*
stará 730.l
syfilitická 095+, 730.8* .
- vrozená 090.0+, 730.8*
,tuberkulázní 015.-+, 730.:_* - dále viz Tuberkulóza .kosti
NS730.2
Osteomyelo:fibrosis, -sclerosis 289.8
Osteonecrosis 730.l
Osteopathia condensans disseminata aut hyperóstotica multiplex infantilis 756.5
Osteopatie sdružená s jiným onemocněním zařazeným jinde a jinde neuvedená 731.,- vzniklá jako následek poliomyelitidy 045.-+, 730.7*
Osteo-petrosis, -poikilosis ( congenita) 756.5
Osteoporóza 733.0
- posttraumatická 733. 7
Osteopsathyrosis ( congenita) 756.5
Osteoradionekróza čelisti 526.8
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Osteosar-coma, -kom 170.- - dále viz Novotvar zhoubný kosti
- lokalizace NS 110.9
Osteosclerosis (fragilis) ( generalisata) 156~5
Ost(e)itis - viz též Osteomyelitis
alveolární 526.5
condensans (ilii) 733.5
deformans bez kostního novotvaru 731 .0
- při nemocech zařazených jinde 731.l* a etiologický kód .podle záklaqní
nemoci
- fibrosa cystica ( generalisata) 252.0
- frambeziální 102.6
Ostium atriovéntriculare commune 745.6
- primum persistens 745.6
- secundum patens, persistens 745.5
Ostruha kosti kyčelní, hřebene 726.5
- ~ patní (zadní) (plantární) 726. 7
- . - , nezařazená jinde nebo NS 726.9
Otalgie 388.7
Othaem:atoma (pinnae) 380.3
Otitis adheasiva 385.1
externa 380.1
interna 386.3 ·
media - viz též Zánět ucha ·středního
acuta non suppurativa 381.0
NS382.9
necrotisans při chřipce 487.8+, 382.0*
- - spále 034.1+, 382.0*
- - spalničkách OS5:2+, 382.0*
catarrhalis non suppurativa 381.0
- NS381.4 .
chronťca NS 382.9
non suppurativa 381.- - dále viz Zánět ucha středního
suppurativa aut NS 382.- - dále viz Zánět ucha středního
- NS382.9
.
.
tuberculosa 017.4+, 382.3*
NS382.9
výšková 993.0+, 381.0*
Otlačenina 727.J
Otlak loketního nervu u brusičů skla 354.2
Otočení střeva 560.2
Otok - viz též Edém
angioneurotický 995.1
kloubu, s .bolestínebo bez ní i NS 719.0
konletin dolních dědičný 751.0
·
+ ko,nčetiny NS 729.8
1
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lymfatický 457.1
- po amputaci prsu 457 .O
mozku u plodu nebo novorozence pp poranění při porodu 767 .8
· nutriční 262
- s dyspigmentací kůže a vlasů 260
plic s nemocí nebo selháním srdce 428.l
- pod nehtem herpetický 054.6
srdce 428.0
sternomastoidní vrozený 754.1
u novorozence, určený, ale nezařazený jinde nebo NS 778.5
v těhotenství bez hypertenze 646.l
__: s hypertenzí 642.- - dále viz Hypertenze komplikující těhotenství ...
z hladu nebo podvýživy NS 262
- zhoubný 040.0
- (končetiny) {nohou) (NS) 782.3
Otomykóza při aspergilóze 117.J+, 380. I*
- - moniliáze 112.8+, 380.1*
- · NS 111.9+, 380.l*
Otor(rho)ea 388.6
· Otoskleróza kochleární 387.2
~ postihující oválné okénko, neobliterující 387.0
- - - - , obliterující 3~7.1
,
- - pouzdro labyrintu __:: capsula otica - nebo"okrouhlé okénko 387.2
Oto-skleróza, -spongióza, určená, ale nezařazená jinde 387.8
NS387.9

Otrava
Poznámka: Pod tímto heslem jsou zařazeny otravy léky, chemickými látkami
používanými v lékařství a biologickými látkami (pol. 960- 979). Patří sem jednak
předávkování těchto látek, jednak nespravná látka podaná · nebo vzatá omylem.
Toxické účinky látek používaných převážně · mimo lékařství · hledejte pod heslem
„Toxický účinek" (pol: 980-989 ).
Otrava acei-aminofene'm, -ánilidem nebo -ofenetidinem 965.4
acetylcholinem nebo jeho derivátem 971.0
acidifikující látkou 963.2
acylpyrinem 965.1 .
adren-alinem nebo -ergikem 971.2
alkalizující látkou 963 .3
alkaloidem z rauwolfie 972.6
amantadinem 966.4
.
amfetaminem 969.7
amidopyrinem nebo aminofenazonem 965.5
aminofylinem 9'75.7
amitriptylinem 969.0
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Otrava amobarbitalem nebo amylobarbitonem 967.0
anaboli-kem nebo -ckým steroidem 962.l
analeptikem 970.0
analgetikem aromatickým, nezařazeným jinde 965.4
narkotickým, nezařazeným jinde 965.8
- nenarkotickým, nezařazeným jinde 965.7
- NS965.9
androgenem 962.1
. ··--::..,,_ anestetikem blokujícím periferní nervy a pleteně 968.6
celkovým nezařazeným jinde nebo NS 968.4
infiltračním 968.5
'
místním nezařazeným jinde nebo NS 968.9
míšním 968.7
nitrožilním 968.3
plynným mimo halothan 968.2
povrchovým 968 .5
antacidem 973.0
ant( i) helmintikem 96 I .6
antiadrenergikem 971.3
antialergikem 963.0
antianemickou látkou 964.1
antiastmatikem 975.7
antiaterosklerotickou látkou 972.2
antibiotikem antifungálním 960.1
- , určeným pro místní použití 976.0
antimykobakteriálním 960.6
antineoplastickým 960.7
místním 976.0
ušn_ím, nosním nebo krčním 976.6
ze skupiny chloramfenikolu 960.2
- - kefalosporinu 960.5
- -:-- tetrácyklinu960.4
nezařazeným jinde 960.8
NS960.9
antidepresivem 969.0 .
antidiabetickým prostředkem 962.3
antidotem 977 .~
- , obsahujícím těžký kov 963.8
antiemetikem 963.0
antiflogistikem mimo salicyláty a steroidy 965.6
anticholinergikem 971.1
anticholinesterázou 971.0
antikoagulanciem 964.2
antikonvitlzivem nezařazeným jinde nebo NS 966.3
antilipémickou látkou 972.2
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= antimuskarinikem 971.l
- antimykobakteriálním lékem nezařazenýmjinde 961.8
antineoplastikem 963.J
a~típrotozoálním lékem mimo léky proti krevním prvokům 961.5
antipruritíkem 976. J
·
antipsychotikem nezařazeným jinde 969 .3
antipyretikem nebo antirevmatikem mimo saliayldty a sieroidy, , nezařazeným
jinde nebo NS 965.6
antitusivem 975.4
antítyreoidním přípravkem 962.8
anttvarikózní látkou 972. 7
a(d)stringenctem místním 976.2
atropinem nebo jeho derivátem 971 .1
barbit-urátem; -alem, „onem 967.0
biologickou látkou, nezařazenou jinde nebo NS 979.9
bromidem pentamethonia 972.3
- flebo sloučeninou bromu 967 .3
butobarbit~alem, „onem 961.0
·cannabis nebo jejtm derivdtt~m 969.6
cykkmdelátem 972.5
demulcenciem 976,3
detergenciem (mtstnim) ·976.2
diacetylmorfinem 965.0
diagnostickým prostředkem nezařazeným Jinde 977 .8
diazepamem 969.4
dietetikem nezařazeným jinde 977,0
difen„hydramtnem nebo ~ylpyralinem 963.0 /
digestivem nezařazeným jinde 973.4
diuretikem odvozeným od purinu 974.J
-. ~ rtut'ovým 974.0
~ jiným, mimo salurettka a inhibitory karboanhydrázy 974.4
dusičnanem organickým 972.4
·
emetíkem nezařazenýmjtnde 973.6
emolienctem ne:zafazeným jinde 976.3
enzymem nezařazeným'jtnde 963.4
epinefrtnem 971.2
.erytromycinem nebo jeho soli 960.3
(etyl) éterem při lékařském použití 968.2
ethosuximidem 966.2
exciptenciem farmaceutickým nezařazeným jinde 977.4
expektoranciem nezařazeným jinde 97 5.5
- fenacetinem 965.4
~ feníndíonem 964.2
.~ fenobarbít~alem, ~onem 967.0
~ fensuximidem 966.2
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Otrava fenylbutazonerri 965.5
- fenytoinem 966.1
- flufenazinem 969.1
- flurazepamem 969.4.
-'- fytomenadionem 964.3
gar.naglobulin~m 964.6
ganglioplegikem nezařazeným jinde 972.3
glykosidem (kardiotonickým) (z náprstníku - digitalis) nebo lékem s podobným
účinkem 972; 1
guanethidinem 972.6
halogenizovaným uhlovodíkem - mimo halothan - nébo jeho derivátem 968.2
haloperidolem 969.2
halotanem 968.1
halucinogenem nezařazeným jinde 969 .6
heroinem 965.0
homatropinem 97lJ
hormonem nebo jeho syntetickou náhradou:
ovariálním 962.2·
z laloku hypofýzy, předního 962.4
- - , zadního 962.5
· nezařazeným jinde nebo NS 962.9
h"JJdantoinem nebo jeho derivátem 966.1
hydroxychinolinem nebo jeho derivátem 961.3
hydroxyzinem 969.5
- .- hyoscinem 971.1
hypnotikem ze skupiny glutethimid~ 967.5
- - chloralhydrátu 967 .1
- nezařazeným jinde 967 .8
- ' NS967.9
hypotensivem nezařazeným jinde 972.6
chinalbarbitonem 967.0
chinidinem 972.0
chininem 961.4
chinolinem nebo jeho derivátem 961.3
chloramfenikolem 960.2
chlordiazepoxyqem 969 .4
chlorfenaminem 963.0
chlorpromazinem 969.1
cholinergikem nezařazenýf11; jinde 971.0
chronická návykovou látkou 304.dáte viz pod příslušnou návykovou látkou
idoxuridinem 976.5
'
.
- ' imipraminem 969.0
imunosupresivem 96~ .1
indometacinem 965.6
inhibitorem karbÓanhydrázy 974.2
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·_ monoaminoxydázy nezařazeným jinde 969.0
- tvorby protrombinu 964.2
insulinem 962.3
karbromalem nebo jeho derivátem 967.3
· kefalosporinem 960.5
)
kerato-lytikem nebo -plastikem nezařazeným jinde 916.4
ketaminem 968.3
.
klofibrátem 972.2
koagulanciem.nezařazeným jinde 964.5
kodeinem 965.0
kokainem 968.5
kolchicinem 974.7
kontrastní látkou používanou pro diagnostické výkony pomocí paprsků X 977.8
krve (celková) - viz Septikémie, Infekce ,
·
krví - plnou -:-- nebo krevním produktem 964.7
kumarinem 964.2
kyselinou acetylosalicylovou 965.1
- boritou 976.5
- niko'tinovou nebo jejím derivátem 972.2
kysličníkem dusnf;m 968.2
látkou ovlivňující rovnováhu elektrolytovQu, kalorickou fl:ebo vodní 974.5
působící na fibrinolýzu 964.4
metabolismus vody nebo minerálů 974.- - . - - kyseliny močové 974.7
- vlásečnice 972.8
- proti antikoagu/anciím 964.5
- - opiátům 970.1
- především na kůži nebo sliznici 976.- --'- - , nezařazenou jinde 976.8
- · -'- · ~ NS976.9
složky krve 964.- .- , nezařazeno11 jinde 964.8
~ - NS964.9
soustavu dýchací 975.,:
-, nezařaz·enoujinde nebo NS 975.8
nervovou autonomní 971.- - NS971.9
oběhovou 972.- , nezařazenou jinde n~bo NS 972.9
trávicí 973.-, nezařazenou jinde 973.8
NS973.9,
svaly hladké nebo kosternf 975.__) - - - , nezařazenou jinde nebo NS 97 5 .3
přímo na ée_lý organismus 963.-.
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Otrava látkou působícípřimo na celý organismus,

nezařazenou jinde 963.8
- - - - - ,: - NS963.9
- snižující chuť k jídlu nezařazenou jinde 977.0
lékem očním nezařazeným jinde 976.5
proti atonii střev 973.3
malárii nebo působícím najiné krevní prvoky 961.4
„nachlazení" 9'7 5.6
.
Parkinsonově neinoci 966.4
respiračním nemocem nezařateným jinde n(!bo NS 975.8
- protivirovým 961 f7
stomatolog_ickým používaným místně 976.7
ušním, nosním nebo krčním 976.6
určeným, ale nezařazeným jinde 977.8
NS977.9
levalorfanem 970.1
levarterenolem 971.2
levodopou 966.4
lidokainem 968.5
lipotropním lékem nezařazeným jinde 977.l
lobelinem 970.0
lorazepamem 969.4
LSD, lysergidrún, marihuanou nebo jejím derivátem, meskalinem 969.6
rriedazepamern 969 .4
meperidinem nebo methadonem 965.0
meprobamátem 969 .5
metachalonem nebo jeho sloučeninou 967.4
metohexi-talem, -vnem 968.3
(metyl)morfinem 965.0
. I
myorelaxanciem 968.0
nalo-rfinem nebo -xonem 970.l
narkotikem příbuzným opiátům 965.0
- nezařazeným jinde 965.8
- NS965.9
neuroleptikem nezařazeným jinde 969.3
·
niketamidein 970.0 .
nitrazepamem 969.4
noradrenalinem 971.2
očkovací látkou BCG 978 .O
- proti bakteriím, nezařazenou jinde nebo NS 978.8
- , smíšenou, bez pertusní složky 978.9
- - , spertusní složkou 978.6
4ávivému kašli 978.6
dětské obrně 979.5
choleře 978.2
moruc:,)78.3
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neštovicím 979.0
skvrnivce 979.2
spalničkám 979 .4
tetanu 978.4
tyfu a paratyfu 978.1
virovým nemocem nebo rickettsiózám, nezařazenou jinde nebo NS
979.6
vzteklině 979.l
záškrtu 978:5
žluté zimnici 979.3
- , smíšenolf,, p~oti virovým nemocem nebo rickettsiózdm a bakteriálním nemo_cem, mimo kombinqce s pertusní složkou 979.7
- nezařazenou jinde nebo NS 979.9
.
opiem nebo opiátem nezařazeným jinde 965.0
oxazolidinem nebo jeho derivátem nezařazeným jinde 966.0
oxytocinem 975.0
papaverinem 972.5
paracetamolem 9(>5.4
paraldehydem 967.2
parametadionem 966.0
parasympat(ik)olytikem nezařazeným jinde 971.J
parasympat ( ik) omimetikem nezařazeným jinde 97 I .O
penicilinem 960.0
·
pentazocinem 965.8
pentobarbit-alem, -onem 967.0
petidinem 965.0
pilokarpinem 971.0
potravinami způsobená Bacillus cereus 005.8
Clostridium botulinum 005.J
- perfringéns nebo welchii 005.2
klostridii mimo Cl. botulinum a perfringens (welchii) 005.3
salmonelami 003.stafylokoky 005.0
Vibrio parahaemoÍyticus 005.4
NS005.9
praktololem 972.0
1·
prochlorperazinem 969.1
projímadlem dráždivým 973.l
- změkčujícím 973.2
- jiným 973.3
prokainamidem 972.0
prokainem 968.5
prom( et)azinem 969.l
propranololem 972.0
prostředkem~ odvykání alkoholu 977.3
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prostředkem proti infekci jiným než antibiotika: ,
místním 976.0 ·
obsahujícím arsén 961.J
- těžký kov 961.2
očním 976.5
ušním, nosním ~ebo krčním 976.6
nezařazeným jinde nebo NS 961.9
- průjmu 973.5
tlumícím. žaludeční sekreci 973.0
protektanciem nezařazeným jinde 976.3
přípravkem pro léčbu nebo ošetřováni vlasů 976.4
ušním, nosním nebo krčním 976.6
z jater 964.1
určeným, ale nezařazeným jinde 977.8
NS 977.9
'
psiloc(yb)inem nebo psychodysleptikem nezařazeným jinde 969.6 .
psychofarmakem nezařazeným jinde 969.8 ·
- NS 969.9
psychostimulanciein nezařazeným jinde 969. 7
- pyrabitalem 965.7
'.
pyrazol( on)em nebo jeho derivatem 965.5
„rajským plynem" 968.2
rauwolfií 972.6
regulátorem srdečního rytmu 972.0
relaxanciem svalů hladkých 975.l
- - kosterních 975.2
- . reserpinem 972.6
salicylátem nezařazeným jinde 965 .1
saluretikem nezařazeným jinde 974.3
sedativem ze skupiny glutethimidu 967.5
- - chloralhydrátu.967.l
- smíšeným nezařazeným jinde 967 .6
- nezařazeným jinde 967 .8
N{) 967.9
sekobarbitalem 967 .O
síranem zinečnatým 976.5
.sklerozujícírrz prostředkem 972.7
skopolaminem 971.1
solí kyseliny salicylové 965.1
- minerální nezařazenou jinde 974_.6
- zlata 965.6
spasmolytikem působí9ím na autonomní nervovou soustavu 971.1
- - - , kosterní svaly nezařazeným jinde 975.2
spermicidem 976.8
spiperonem 969.2

Otrava
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steroidem z kůry nadledvin 962.0
- anabolickýlJl 962.1
stimulanciem soustavy dýchací 970.0
·- - nervové centrální nezařazeným jinde 970.8
- - - - NS 970.9
sukcinimidem 966.2
sulfonamidem nezařazeným jinde 96 I .O
sympatolytikem . nez.ařazeným jinde 971.3 ·,
sympatomimetikem nezařazeným jinde 971.2
tetracyklinem 960.4
tetrakainem 968.5
thiamfenikolem 960.2
thiobarbiturátem, napf. thiopentalem sodným 968.3
thonzylaminem 963.0
trankvilizérem na bázi benzodiazepinu 969.4
- - - butyrofenon~ 969.2
- - - fenothiazinu 969.l
- jiným 969.5
trifluperidolem 969.2
trimetadionem .966.0
tripelennaminem 963.0
uspávacím prostředkem NS 967 .9
v osobní anamnéze Vl5.6
vaz<?dilatanciem koronárním nezařazeným jinde 972.4
- jiným (periferním) 972.5
vitamínem K nezařazeným jinde 964.3
- nebo vitamínovým přípravkem nezařazeným jinde 963.5
·
výtažkem žlázy přištítné 962.6
- ---' štítné 962. 7
warfarinem 964.2
železem nebo jeho sloučeninou nezařazenou jinde 964.0
<;>třes míchy 952.- - . dále viz Poranění míchy
- _mozku 850
- - , syndrom po 310.2
Otvor makuly 362.~
- sítnice kruhovitý, bez odchlípení 361.3
'Otylost adrenálni, nadledvinová 255„8
- . endokrinního původu NS 259.9
- hypofyzární, pituitární 253.8
- (exogenní) (konstituční) (prostá) (rodinná) (nutriční) (NS) 278.0
Ouroč b (19) .8
.
Ovaloc~11i1a (vrozená) (dědičná) 282.1
Ovinutí pupečníku kolem krku, s kompresf663.l
- u monoamniotických dvojčat 663.2
- · - jiné nebo NS bez komprese 663.3

,,
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Ovinuti pupečníku jiné nebo NS s kompresí 663.2
Ovotestis 75'!.7
·
Ovulační bolesti 625.2
Owrenova nemoc 286.3
Oxal~óza, ~urie "271 ..8
Oxycephalia 756.0
Ox:yuri-s vermiculatis, -asis, ~dza 127.4
Ozářená sklovina 521.8
Ozářeni v osobn( anamnéze VIS.3
Ozéna 472.0
Ozhřivka 024
Oznobenina 991.5
Ozvy plodu abnormdlnl u živě narozeného dítěte - · viz Ohroženi plodu
Ožvýkáni zubů 521.1

p
Padoucnice 345.- - dále viz Epilepsie
Pagetova nemoc (kosti) 731 .0
~ ~ prsu nebo bradavky (u ženy) 174.0
Pachutě NS 78LJ ·
Pachyderm(i)a hrtanu 478.7
Paohymeningitis bakierialnl 320.- - ddle viz Meningitis
...:. vyvolaná jinými organismy než bakteriemi 321* - dále víz Meningitís
- ; není-li žádný organismus určen jako pflčina 322:- - dále viz Meningitis
- NS 322.9
1
Pachyonychie (vrozená) 151.5
Pachypleuritís 511.0
Pajizevky 701.3
Pakloub 733.8
Palatoschisis 749.0
~ s rozštěpem rtu 749.2
Palčivé pocity NS 782.0
Palec nohy (získaný) :
kladívkový 735.3
vbočený 735.0
vybočený 735.1
ztuhlý 735.2
Páleni ždhy NS 787.1
Paličkovi té prsty rukou (získané) 136.1
vrozené 755.5
--- - NS 781.5
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Palilálie 784.6
Pallor NS 782.6
Palpitace (srdeční) psychogenní 306.2
· - NS 785.J
Panaritium 681 .- - dále viz Infekce nehtu
Panarteritis (nodosa) 446.0
- mozková 437.4
Panc- - viz též PankPancarditis rheumatica acuta 391.8
- (akutní) (chronická) NS 429.8
Pancoastův syndrom nebo_nádor l 62.3
Pancytopenie (získaná) 284.8
- vrozená nebo s malformacemi 284.0
Panencefalitis sklerozující subakutní (Van Bogaertova) 046 ..2+, 323.J*
Pánev zúžená působící nepoměr:
zúžení celkové nebo NS 653.J
- vchodu 653.2
- východu 653.3
Panhypopituitarismus 253 .2
Panick-á reakce na výjimečný stres 308.0
- - , -ý stav nebo záchvat, panika 300.0
Panikulitis kříže nebo zad 724.8
- nehnisavá, nodulární, NS 729.3
- šíje 723.6
Pankreatitis akutní, subakutní, NS 577.0
- chronická, recidivující, rekurentní 577.l
- parotitická - po zánětu příušnic 072.3+, 577,0*.
Pankre(at)olitiáza 577.8
.
Pankreat-opatie - viz -itis
~anmyelo-ftýza; -patie 284.9
Panmyelóza (akutní) 238.7
Pannerova nemoc nebo osteochondróza 732.3
Panniculitis - viz Panikulitis
Pannus ( corneae) 370.6
- ·trachomatosus 076.J+, 370.6*
Panoftalmitis 360.0
Panotitis - viz Otitis media
Pansinusitis akutní 461.8
- (chronická) 473.8
Papanicolaouův stěr nespecifický abnormální:
buněk z hrdla děložního 795.0
jiného původu 795.1
test běžný V76.2
-: , je-li součásti celkového gynekologického vyšetření V72.3
pro podezření na' zhoubný novotvar V76.2
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Papanicolaouův

test pro podezření na zhoubný novotvar, který však nebyl zjištěn V71.J
066.0
Papila městnavá 377.0
Papilitis optická 377.3
Papillocarcinoma in situ .- viz Carcinoma in situ
-:-- NS - viz Novotvar zhoubný
Papilloedema 377.0
Papilloma plexus chorioidei malignum 191.S
- - - NS 225.0
Papillomatosis NS - viz Novotvar nezhoubný
Papilom - viz Novotvar nezhoubný
měchýře močového nezhoubný 223.3
- - uroteliální nebó NS236]
na hraniti malignity, lokalizace určené - viz Novotvar neurčené povahy
_:__ - - - NS 236.2
z tranžitorních puněk, invertovaný typ - viz Novotvar neurčené povahy
Papilomatóza sítkovitá konfluentní 701.8
Papilomy frambeiiální 102.1
Papouščí horečka hebo nemoc 073
Papula nósu fibrózní 216.3
- pintózní 103.0
Paracoccídioid-es, -osis, -omycosis 116.J
Paradentóza 523.5
Parafimóza (vrozená) 605
Parafrenická demence nebo schizofrenie.295.3
Parafrenie' 297 .2
Paraganglioma malignum lokalizace určené . - viz Novotvar zhoubný
- . - NS 194.6
.
. ....,. NS lokalizace určené - viz Novotvar neurčené povahy
- - - NS 237.3
Parageusia NS 781.J
Paragonim-us, -iasis 121.2
Paragranulom Hodgkinův 2Ql.O
Parahemofilie 286.3
Parakeratosis 690
- variegµta 696.2
Paralysi.s - viz též Obrna, Parálýza
- agitans 332.0
· ascendens (spinalis) acuta 357.0
\
bulbaris ( chronica) (progressiva) 335.2
cerebralis (congenita) (infantilis) (spastica) (NS) 343.9
diphtherica 032.8
infantilis 045.-+, 323,2* - viz též Poliomyelitis
lahioglossalis 335.2
muscularis NS 359.9
Papatači horečka

„• . .
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- progressiva 335.2
nervi ... - viz Mononeuritis, Neuralgie, Obrna, Onemocnění nervu, Poškozeni
nervu
progressiva generalis 094.1
pseudobulbaris 344.8
spinalis progressiva 335.l
- vesicae urinariae (sphincteris) 596.5
Paralytická chůze NS 781.2
- -ý syndrom určený, ale nezafazenýjinde 344.8
- - NS 344.9
Paralýza - viz též Obrna, Paralysis
- mozková, cerebrální, qerebrovaskulární čerstvá NS 437.8
- periodická rodinná 359.3
progresivní 094.l
- juvenilní 090.4
psychogenní 306.0
- stfeva nebo tračníku 560.l
Parametritis akutní 614.3
chronická nebo NS 614.4
- po těhotenství s abortivním výsledkem -(pol. 630- 638 - viz poznámku u pol. 639
_ v tabelárním seznamu!) 639.0
'
- puerperális 670
Paramolár 520.J
.
Paramyotonia ( congenita) 359.2
Paranoia alkoholická 291.5
_.:_ querulans 297 .8
- -mimo alkoholickou a querulans 297;1
Paranoidní osobnost nebo rysy 301.0
- porucha indukovaná 297.3
"""" jiná 301.0
psychóza, reakce, stav NS, 297.9 ,
reakce akutní 298..3
- -(chronická) 297.9
stav involuční2972
- prostý 297 .O
senilní 290.2
vyvolaný návykovou látkou bez zmatenosti a deliria 292.l
- - - se zmateností nebo deliriem: akutním 293.0
1
subakutním 293.l
typ sdhizofrenie 295_.3
Paraparesis ( spastica) - viz Paralýza, Obrna
- spinalis nezafazenájinde 344.J
- NS 344.9
Parapertussis 033.l ,
P~taplegický syndrom nehybnosti 728.3
1

-
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Paraplegie (funkční) (hysterická) 300.1
- psychogenní 306.0
spastická dědičná 334.1
traumatická - viz Poranění míchy, P. pleteně
vrozená 343.0
NS 344.1
Paraproteinémie benigní (rodinná), monoklonická, sekundární po maligní nebo
zánětlivé nemoci 273.1
~ NS 273.2
Parapsori-asis, -áza 696.2
Parascarlatína 057 .8
Paraspadie 752.8
Paratrachoma 077.0+, 372.0*
Paratyfus A 002. l
B 002.2
- c 002.3
- NS 002.9
Paratyreoiditis 252.1
Paravakcinie 051.- NS 051.9
Parázitární nemoc ·- viz též Infekční nemoc
- onemocnění v anamnéze osobní Vl2.0
- - - ·rodinné V18.8
Paraziti postihující víčko 373.6* a etiologický kód podle druhu parazita
Parazitní onemocnění nezařazené jinde: kožní 134.9
střevní 129
jiné nebo NS 136.9
Par-esis, -éza - viz též Obrna, Paralýza
generalis 094.'J
- nervi facialis 351.0
- - radialis 354.3
Parestézie NS 782.0
Paréza akomodace 367 .5
- konjugovaného pohledu 378 .8
- NS 344.9 ·
Parkinson-ismus, -ova nemoc nebo syndrom ( arteriosklerotický) (idiopatický) (primární) (NS) 332.0
sekundární syfilitický 094.8+, 332.l*
- - vyvolaný chemickou látkou 332.1
- sdružený s ortostatickou hypotenzí 333.0
Parodontitis 523.4
Parodontóza 523.5
Paronychie 681.- - dále v'iz Infekce nehtu
- kandidózní 112.3
Parosmie psychogenní 306. 7
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- NS 781.1
Parotitis .epidemica, infectiosa bez komplikací 072.9
- - - s komplikací určenou 072.3 - dále viz název Komplikace
- - - - NS072.8
Pars planitis 363.2
Parsonageův-Aldrenův- Turnerův syndrom 353.5
Partus praecipitatus 66 I .3
Pa.si vně agresivní osobnost 301.8
Pasivní osobnost 30L6
Pasteurella pseudotuberculosis, septica, Pasteurellosis 027.2
·Pátá nemoc 057.0 ,
Patauův syndrom 758.1
Páteř hrudní, bolest 724J
Patlavá řeč NS 784.5
Patlavost 307 .9
Patologická osobnost NS 301.9
- sexualita NS 302.9
Pavor nocturnus 307.4
Paže hypopiastická 755.2
Pectus carinatum, excavatum, infundibuliforme acquisitum 7 38 .3
- - - - ( congenitum) 754.8
Péče následná - viz Následná péče
po porodu, ·ihned1 v nekomplikovaných případech V24.0
.- - o kojící matku V24.1
- - , rutinní sledování V24.2 · .
s použitím rehabilitačních výkonů, určená, ale samostatně nezařazená V57.8
- - - NSV57.9
Pedicul-us, -osis capitis 132.0
- corporis, vestimenti 132.J
- mix ta 132.3
- pubis,jakékoli lokalizace 132.2
Pedofilie 302.2
·Pedopomfolyx 705.8
Pelade 704.0
Pelagra - i alkoholická 265.2
Peigerův - Huetuv syndrom nebo vada 288.2
·Pelióza 287 .O
Pelizaeova - M erzbacherova nemoc 330.0
Pellegriniho - Stiedova nemoc nebo syndrom 726.6
Pellizziho syndrom 259 .8
Pelveoperitonitisfeminina 614.5
- virilis 561.2
.
Pemfigoid (kožní) (bulózní) 694.5
oční 694.6+,-372.3*
- slizniční 694.6
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Pemfigus - viz PemphPemphigus benignus conjunctivae 694.6+, 372.3*
- familiaris chronicus 7 57.3,
- mucosae oris 694.6
- NS 694.5
erythematodes,foliaceÚs, malignus, vegetans, vulgaris, NS 694.4
neonatorum 684
Penetrace očního bu/bu cizím tělesem magnetickým 871.5
- - - -:-- - (nemagnetický_m) 871.6 .
- - - NS 871.7
Pentozurie 271.8
Perforace bubínku (po zánětu) (trvalá po úraze) (NS) 384.2
- traumatická bez kompljkace 872.6
- - · komplikovaná 872.7
červu 540.0
dělohy, hráze, hrdla děložního, měchýře močového, orgánu pánevního, spodiny
pánve, střeva, tkaně periuretrální, trubice močové, pochVy, vazu širokého, komplikující potrat:
.
indukovaný ilegálně 636.2
legálně 635.2 ·
nezdařený 638.2
samovolný 634.2
NS 637.2
- jako poranění za porodu:
dělohy mimo hrdlo 665.5
hráze 664.- - dále viz Trhlina hrdze při porodu
hrdla děložního 665.3
'měchýře močového 665.5
orgánu pánevního NS 665.5
pochvy 665.4
spodiny pánve 664.l
střeva 665.5
trubice močové 665.5
vazu širokého 665.6
- jícnu 530.4
_traumatická (v krajině hrudní) - vnitřní zranění 862.2
.s otevřenou ranou do dutiny 862.3
- v krajině krční - otevřená rána bez komplikace 874.4
- - - komplikovaná 874.5
:
náhodná cévy, nervu nebo orgánu endoskopem, k(lfetrem, nástrojem nebo sondou
během výkonu 99S.2
·
. ·
rohovky (následkem vředu) 370.0
stěny dutiny nosní vrozená 748.J
střeva NS 569.8
- · - u plodu nebo novorozence 777.6
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způsobená

cizím

tělesem

náhodně

ponechaným

při

výkonu v

operační ráně

nebo

tělní dutině 998.4
~

implantovanou pomůckou úmyslně ponechanou v těle 996.- - dále viz Komplikace (mechanická) ...
žlučníku nebo jeho vývodu 575.4
žlučových cest mimo žlučník a jeho vývod 576.3
Periadenitis mucosa, necrotica recurrens 528.2
Periarteritis 446.0
Periarthritis humeroscapularis aut scapulohumeralis .726.2
ramene 726.2
- zápěstí '. 6.4
- NS 726.Y .
Peribronchitis tuberculosa 011.3
- NS 491.9
Peric- viz též PerikPericystitis acuta 595.0
- NS 595 .9
Peridacryocystitis 375.3
Periendokarditis akutní nebo subakutní NS 421.9
Periepididymitis - viz Epididymitis
Periflebitis 451.- - dále viz Zánět žil
- komplikující těhotenství atd. - viz Flebitis ...
Perifolliculitis 704.8
Perihepatitis 573.3
Pericholecystitis 575.1
Perichondritis auriculae 380.0
- hrtanu 478.7
Perikarditis adhezivní 423.1
- akutní - viz P. akutní
- revmatická 393
akutní (nerevmatická) NS 420.9
benigní, nespecifická 420.9
- revmatická 391.0
- s choreou 392.0
bakteriální 420.9
coxsdckieová 074.2+, 420.0*
- fibrinokazeózníOl 7.8+, 420.0*
- fibrinopurulentní 420.9
- fibrinózní - viz P. revmatická
- fibrózní 423.1
hnisavá 420.9
chronická (nerevmatická) 423 .8
-: revmatická 393
idiopátická, infekční NS 420.9
kalkarózní, konstrukční 423.2
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Perikarditis meningokoková 036.4+, 420.0*
plastická 423.1
- pneumókoková 420.9
revmatická (aktivní) (akutní) (s výpotkem) (s pneumonii) 391.0
- chronická nebo inaktivní (s choreou) 393
- s choreou 392.0
s revmatickou horečkou aktivní 391.0
- - inaktivní nebo v klidu 393
septická, stafylokoková nebo streptokoková 420.9
serofibrinózni - viz P. revmatická
syfilitická 093.8+, 420.0*
tuberkulózni017.8+, 420.0*
urémická 585+, /420.0*
virová 420.9
(granula) (s dekompenzaci) (s výpotkem) NS 423 .9
Perikolitis 569.8
Perikoronitis akutní 52J.3 ·
- chronická 523.4
Perimetritis - viz Zánětlivé onemocnění dělohy
- NS 615.9
Perinatálnípotiže v osobní anamnézeVB.7
Periodická prohlídka - viz Prohlídka ...
Periodontitis akutní 523.3
apikální 522.6
- - akutní, dřeňového původu 522.4
- (chronická) (komplexní) (místní) (prostá) 523.4
Periodontóza 523;5
Periody nepravidelné 626.4
- těžké 626.2
Perfonychie 681.- ~ dále viz Infekce nehtu
Perionyxis kandidózni 112.3
Periostitis bez osteomyelitidy 730.3 „
s osteomyelitidou akutní nebo subakutní 730.0 ·
· - - chronickou nebo starou 730.1
- čelisti 526.4
- frambeziálni 104.6
kosti skalní 383.2
- mandibulae aut maxiílae ( abscedens) 526.4
orbitae 376.0
praepatellaris 726.6
syphilitica 095+, 730.8*
- congenita 090,0+, 730.8*
- secundaria 091.6+, 730.3*
NS 730.3
Periproktitis 569.4

'
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Perisigmoiditis 569 .8
Perisplenitis 289.5
Peristaltika viditelná NS 787.4
Peritendinitis - viz Tenosynovitis
Pefitonitis biliární 567.8
gonoroická 098.8+, 567.0*
- hnisavá mimo infekční nemoci zařazené jinde 567.2
- chemická 998. 7
- jako akutní reakce na cizí látku náhodně ponechanou v těle při. výkonu 998.7
komplikující: nezdařený pokus v potrat 638.0
potrat indukovaný ilegálně 636.0
- - legálně 635.0
- samovolný 634.0
- ~ NS 637.0
těhotenství ektopickinebo molární 639.0
mekoniová (u novorozence) 777 .6
pánevní ženská, aku_tní nebo NS 614.5
- - chronická 614.7
- ---: se srůsty 614.6
paroxysmální benigní, periodická 277.3
pneumokoková 567.1
porodní, poporodní nebo puerperálni 670
proliferační chronická 567 .8
při nebo po zánětu červu: generalizovaná 540.0
peritoneální absces 540.1
syfilitická 095+, 567.0*
- vrozená 090.0+, 567.0*
tuberkulózní 014+, 567.0*
způsobená močí nebo žlučí 567.8
NS 567.9
Peritonsillitis 475
Periurethritis 597 .8
Perivaginitis - viz Vaginitis
- NS 616.1
Perivaskulitis retinální 362.l
Perla Epsteinova 528.4
Perly ve sklovině 520.2
Pernio 991.5
Persistence brzlíku 254.8
- - s hyperplazií 254.0
- fetálního hemoglobinu dědičná - HPFH 282.7
- ledviny fetální, srostlé 753.3
- urachu 753.7
Persistentia ( congenita) arcus aortaÍis ( dextri) ( supernumerarii) 747.2
- bulbi cordis in ventriculo sinistro 745.8
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Persistentia cloacae 7~1.5
convolutionum arcus aortalis 747.2 ·
ductus arteriosi, Bota/li 747.0
Gartneri 752.1
omphalomesenterici 751.0
thyreo-glossi, -lingualis 759 .2
vitellini 751.0
- foraminis ovalis, Bota/li 745.5
ostii primi 745 .6
- secundi 745.5
trunci arteriosi communis 745.0
venae cavae superioris sinistrae 747.4
Perthesova nemoc 732.1
Pertussis 033.- - dále viz Bordetella
- NS 033.9
Perverze sexuální NS 302.9
Pes adductus ( congenitus) 754.7
anserinus, syndrom 726.6
cavus ( congenitus) 754.7
equinovarus acquisitus 736. 7
equinus ( congenitus) 754.7
- pian( ovalg)us acquisitus aut NS 734
- congenitus 754.6
transversoplanus acquisitus 734
valgus ( congenitus) 754.6
varus acquisitus 736.7
Pestis 020.Petechie u plodu nebo novorozence 772.6
- NS 782.7
Peterova anomálie (vrozená) 743.4
' Petgesův-Cléjatův syndrom 710.3
Pětidenní horečka 083.1
Petit mal (idiopatický) 345.0
- - status 345.2
Petr(i)ellid-ium boydii, -osis 117 .6
Petrositis 383.2
Peutzův - Jeghers~v syndrom nebo nemoc 759.6
Pěvecké uzly 478.5
Pfeifferova nemoc 07 5
Ph- viz též FPhaeo- viz' též FeoPhaeohyphomycosis 117 .8
Phalanx hallucis ( acquisita) valga 735.0
- - vara 735.1 ·
·
Pharyngitis lymphonodularis acuta 074.8
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- streptococcica 034.0
- vesicularis 074.0
Pharyngoconjunctivitis virosa 077.2+, 372.0*
Ph(a)eochromocytoma malignum lokalizace určené - viz Novotvar zhoubný'
- - NS 194.0
- NS lokalizace určené - viz Novotvar nezhoubný
- - - NS227.0
Phialophora 117.Phimosis 605
Phlebectasia congenita 74 7 .6
Phlebitis 451.- - dále viz Zánět žil
komplikující těhotenství atd. - viz Flebitis
- urica 274.s+', 451.9*
- venae portae 572.1
Phlebothrombosis - viz Trombóza
. Phlegmasia (alba) ( coeruťea) ( dole.ns) 451.1
alba dolens in graviditate 671.3
'
- - intra partum, post partum, puerperalis 671.4
alba dolens in graviditate 671.3
- - - intra partum, post partum, puerperalis 671.4
::Phlegmone - viz Flegmóna
- puerperalis 670
Phocomelia 755.- ·_ dále. viz Fokomelie
Photo-dermatitis, -sensibilitas ( solaris) 692.7
- alia 692.8
- phobia NS 368.J
Phthiriasis, Phthirus pubis 132.2
- smíšená s napadením patřícím pod 132.0 nebo .1132.3
Phthisis bulbi 360.4
Phycomycosis 117. 7
Physalopteriasis 127.7
Pianoma 102.1
Pica (neorganického původu) 307 .5
- hysterická 300.1
Pickova nemoc 331.1
. Piedra bíla 111.2
- černá, Piedraia hortai 111.3
Piersonova nempc nebo osteochondróza 732.l
Pigmentace abnormální NS 709.0
- rohovky 371.1
- spojivky 372.5
Piha melanotická Hutchinsonova 232.- - dále viz Carcinoma in sítu kůže
Pihy 709.0
Pichlavé p~city NS 782.0 .
Pijavky 134.2

296
Pilomatrixoma 216.- - dále viz Novotvar nezhoubný kůže
Pilonidální cysta, dutina', píštěl - viz Cysta pilonidální
Pilosis 704.1
Pinealoma 23 7.1
- malignum 194.4
Pine(al)oblastoma 194.4
Pineocytoma 237.l
Pint-a, -id 103.Piry horečka 066.8
Pískot NS 786.0
Píštěl - viz též Fistula
apendik-ální nebo -ulární 543
arteriovenózní vrozená koronární 746.8
- mozková 747.8
- plicní 747.3
- jiné určené lokalizace 747.8
- lokalizace NS 747.6
získaná cév plicních 417 .O
- koronární 414.1
- mozková 437.3
- plicní 417.0 ·
- jiná mimo úrazovou 447.0
-:- úrazová - viz Poraněf!Í cévy
bradavková 611.0
- ,je-li sdružena s laktací nebo šestinedělím 675.1
branchiogenní 744.4
čípku děložního nebo dělohy, určená, ale nezařazená jinde 619.8
- ~ ~ - NS 619.9
.
duodenální nebo gastro(jejuno)kolická 537.4 .
hrudní 510.0
cholecystoduodenální 575.5
choledochoduodenální 576.4
ischiorektální 566 ·
kostrční 685.- - dále viz Cysta pilonidální
labyrintu 386.4
měchýře nezařazená jinde nebo NS 596.2
mezi hrtanem a průdušnicí 748.3 ·
- jut ry a pohrudniční dutinou 51 O.O
,-:- jícnem a průduškou nebo průdušnicí (získaná) 530.8
- - - - vrozená 7503
konečníkem a kůží 565.1
- a močovou trubicí 599 .1
- - - vrozená 753.8
měchýřem močovým··a hrází 596.2
- , trubicí močovou a konečníkem 596.1
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-

-

-:-

močovým a pohlavním_ústro}ím u ženy 619.0
pohlavním ústrójím a kůží nebo břišnístěnou u ženy 619.2
. .:. . - - - - - - - vrozená 752.3
průduškou akůží 510.0
střevem a měchýřem - intestinovezikální 596.1
- a močovodem 593 .8
·
trávicím. a pohlavním ústrojím u ženy 619.1
trubicí močovou a hrází 599 .1
pilonidální 685.- - viz Cysta pilonidální
plicní 51 O.O
- tuberkulózní 011.9
pohru4niční 510.0
pooperační přetrvávající 998.6
postihující orgány pohlavní ženské, nezařazená jinde 619 .8
- - - - NS 619.9
preaurikulární (vrozená) 744.4
prsu 611.0
- po porodu nebo v šestinedělí 675.l
před uchem (vrozená) 744.4
přepážky mezihrudní 510.0
rektodermální 565.1
rektoiabidlní 619.1
rektosigmoidální 569.8
rektoureterální 593.8 ·
rektourethrální 599.1
- vrozená 7S3.8
rektouterinní 6l9.l ·
- vrozena 752.3
rektovaginální 619.1
- vrozená 752.4
rektovezikáltJí 596.1
- vrozená 753.8
rek tovezikovaginální 619. J
rektovulvální 619.l
- vrozená 752.4
rtu 528.5
. - vrozená
750.2
(
řitní 565.J
- vrozená 751.5
tepny 447.2
třacheoezofageální 530:8
- po tracheostomii 519.0
·_ vrozená 750.3
trubice močové nebo ústrojí močového NS 599.J
- - vrozená 753.8
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Píštěl urethro-perineální, -rektální 599.1

urethrorektální vrozená 753.8
urethroskrotální 608.8 ,
vezikorektální 596.l
- . vrozená 753.8
výběžku bradavkového 383.J
zubní 522.7
žaludku 537.4
žlázy slinné 527.4
~ · - vrozená 750I
žlučníku. 575.5
- s kamenem 574.2
žlučových cest mimo ::.1lll·'Jlif, u /('ho 1}vod 576.4
Pithiatismus 300. J
Pití alkoholu nadměrné NS 305.0
,.-- - stálé, habituální 303
Pityriasis capitis, simplex 690
circinata ( et maculata) 696.3
lichenoides et varioliformis 696.2
nigra 111.J
rosea (Gilbert) 696.3
rubra ( H ebrae) 69 5 .8
- pilaris ( Devergie) 696.4
versicolor I I I .O
- jiná nebo NS 696.5
Pityrosporumfurfur I I I JJ
Pixuna horečka 066.3
·Placenta - viz též Lů::.ko
accreta (bez krvácení) 667.0
- - s krvácením 666.0
- duplex, fenestrata, membranacea, multipartita, tripartita
- praevia 641.- - dále viz Lůžko vcestné
Placentitis komplikující těhotenství 658.4
- ·postihující plod nebo novorozence 762,7
1
Plagi(o)cephalia 754.0
·
Plasmocytoma benignum - viz Novotvar nezhpubný
- malignum 203 .8
- NS238.6
Plasmocytóza 288.8
Plasmodium 084.Plastická chirurgie - viz Chirurgie ...
Plá<stika vejcovodu nebo cévní po předchozí sterilizaci V26.0
Platybasia 756.0
Platyonychia ( congenita) 757.5
- acquisita 703 .8

viz Anomálie

lůžka
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Plešatost 704.0
Pleuritis bez výpotku nebo probíhající .tuberkulózy 511 .0
encystovaná 518.8 ·
exudační 511.9
(fibrino)purule11 111i . .~·eptická, seropurulentní, supurativní - bez píštěle 510.9
- - - - spí.š t ělí510.0
s výpotkem ( exudační) ( serofibrinózní) (serózní) a s bakteriální příčinou jinou než
tuberkulóza (pneutnokoková) (stafylokoková) (streptokoková) 51-1.1
- NS, ser( ofibrin)ózní 511.9
tuberkulózní (s výpotkem) mimo primární progresivní tuberkulózu 012.0
- při primární progresivní tuberkulóze 010.1
Pleurodynie epidemická 074.1
- NS786.5
Pleuropedcarditis acuta'NS 420.9
- . :. _ určená jako revmatická 391.0
- NS423.9
Pleuropneumonia - tj. organismy typu PI. - při onemocněních zařazených jinde
a lokalizací NS 041.8
Pleuropneumonie (akutní) NS 486 .,...- viz též Pneumonie
- chronická 515
.
Plíce cystické vrozené 748.4
- -_ získané nebo NS 518.8
- farmářů 495.0
chovatelů ptáků, papoušků, andulek 495.2
- kožešníků 495.8
- loupačů javorové kůry 495.6 . .
- pěstitelů hub 495.5
pracovníků s kávou, obilím, rybím ·masem 495.8
- s korkem 495.3
revmatoidní 714.8+, 517.0*
sladovníků 495.4
svářečů 503
sýrařů 495.8
šoková 518.5
uhlokopů 500
voštinovitá vrozená 748.4
Plicní komplikace v těhotenství 673.- - dále viz Embolie porodnická (plicní)
·
- postižení při sarkoidóze 135+, 517.8*
Plíseň kožní-NS 111 .9
Plísňové onemocnění NS 117 .9
Plod hydrocefalický, působící nepoměr 653.6
- mimořádně velký - obrovský .766.0
- - - působící nepoměr 653.5
- přenášený, který není příliš těžký ani velký vzhledem k trvání těhotenství 766.2
- příliš lehký nebo příliš malý - · viz Váha porodní příliš nízká .
/
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Plod příliš lehký nebo příliš malý vzhledem k trvání těhotenství jako důvod péče
o matku 656.5
těžký nebo příliš velký vzhledem k trvání těhotenství, pokud nepatří pod 766.0
766.J "'
velký vzhledem k trváni těhotenství jako důvod péče o matku 656.6
Plochá noha vrozená 754.6
- - získaná nebo NS 734
Ploténky meziobratlové, onemocnění 722.- - - s myelopatií 722.7+, 336.3*
Plummerův - Vinsonův syndrom 280
Pluripara - viz Vícerodička ·
Plynatost NS787.3
Pneumatémie traumatická 958.0
Pneumococcaemia 038.2
- s pneumonií 481
Pneumococcus při onemocnění zařazeném jinde nebo lokalizace NS 041.2
- působící (po ly) artritidu 711.0
Pneumoconiosis - viz Pneumokonióza
Pneumocyst-is cariniž, -osis 136.3
- - s pneumonií 136.3+, 484.8*
Pneumohemotorax neutraumatický nebo NS 51 l.8
- traumatický bez otevřené rány do hrudníku, infekce a cizího tělesa 860.4
- - s otevřenou ranou do hrudníku, infekcí nebo cizím tělesem 860.5
Pneumokonióza uhlokopů 500
způsobená anorganickým prachem mimo křemičitý a nezařazená jinde 503
dýmy {ze sziu) (NS) 506.9
- - chemickými 506.8
- křemičitým prachem nebo mastkem a nezařazená jinde 502
NS505
Pneumomediastinum 518. J
- u plodu nebo novorozence nebo vrozená 770.2
Pneumonia adnata, congenita 770.0
alba 090.0
- caseosa 011.6
- post embolum 415.1
· Pneumonie - viz též Zánět plic
· alergická 518.3
aspirační způsobená : mlékem, potravou (regurgitovanou), zvratky, žaludečními
šťavami, NS 507.0
- - olejem nebo esencí 507. I
- - tuhou nebo tekutou látkou nezařazenou jinde 507 .8
bakteriální NS 482.9
cirhotická (chronická) 515
eozinofilní ( Lofflerova) 5Í8.3
gangrenózní 513 .0
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-

hypostatická 514 ·
chřipková 487 .O
infekční získaná prenatálně 770 .0
inhalační nebo inspirační způsobená cizí látkou 507.dále viz Pn. aspirační
intersticiální 516.8
- akutní 136.3+, 484.8*
kapilární 466.1
komplikující infekční nemoci zařazené jinde 484.-* a etiologický kód podle základní
nemo~i - viz též Pn. při ...
krupózní, laloková nebo lobárnf, původce NS 481
lipoidní (exogenní) 507 .1
- . endogenní 516.8
(aspirační) následkem lékařského výk~nu, pooperační 997.3
nekrotická 513.0
pasivní 514
pneumokoková 481
při aktinomykóze 039.l+, 484.8*
antraxu 022.1+, 484.5*
aspergilóze 117.J+, 484 .6*
cytomegalické inkluzní nemoci 078.5+, 484.1*
dávivém kašli 033._+, 484.3*
histoplasmóze 115.-+, 484.7*
kandidóze 112.4+, 484.7*
kokcidioidomykóze 114+, 484.7*
nokardióze 039.1+, 484.8*
ornitóze 073+, 484.2*
planých neštovicích 052+, 484.8*
pneumocystóze 136.J+, 484.8*
Q-horečce 083.0+, 484.8*
~almonelóze 003 .2+, 484.8*
spalničkách 055.1+, 484.0*
toxoplasmóze 130+; 484.8*
tularémii 021 +, 484.4*
tyfu 002.0+, 484.8*
,revmatická 390+, 517.1*
stafylokoková 482.4
streptokoková 4S2.3
tuberkulózní O11.6
velkobuněčná NS 480.9
virová 48-0.- - dále viz Pn. způsobená ...
- .NS480.9
vrozená (infekční) 770.0
- aspirační 770 .1
způsobená adenovirem 480.0
bakterii Dip(ococcus 481
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Pneumonie způsobená bakterií Escherichia co/i 482.8
Haemophilus influenzae 482.2
Klebsiella pneumoniae 482.0
Proteus 482.8
Pseudomonas 482.1 '
- , ale nepatřící pod 482.0 - .4 482.8
Friedlanderovým bacilem .482.0
organismem ": Eatonovp agens, Mycoplasma (pneumoniae) nebo typu Plewopneumonia (PPLO) 483
Pneumocystis carinii 136.3+, 484.8* ·
respiračním syncyciálním virem 480.1
určeným původcem nezařazeným jinde 483
virem parainfluenzy 480)
-,-- nez&řazeným jinde 480.8
- , původce NS 486
Pneumonitis alergická, exogenní, extrinsická nezařazená jinde 495.8
. - - - - NS 495.9
- fetální, aspirační nebo mekoniová 770.1
hypersenzitivní 495.9
radiační 508 .O
„ventilační'~ 495.7
zarděnková vrozená 771.0
způsobená pevnými nebo tekutými látkami, nezařazená jinde 507 .8
toxoplasmózou (získanou) 130+, 484.8*
- vrozenou 771.2+, 484.8*
vdechnutím oleje nebo esence 507.1
- potravy nebo zvratků 507 .O / "'
Pneumopatie (parieto) alveolární nezařazená jinde 516.8
- - NS516.9
Pneumopericarditis acuta, není-li určena jako revmatická:
při nemocech zařazených jinde 420.0* a etiologický kód podle základní nemoci
Jiná nebo NS 420.9
- - určená jako revmatická 391.0
- NS423.9
Pneumoperikardium u plodu nebo novorozence nebo vrozené 770.2
Pneumopyotorax 510.- - ďále viz Pyo(pneumo)torax
Pneumorrhagia neonati 770.3
- NS786.3
Pneumotorax akutní, chronický, spontánní, tenzní, NS 512
traumatický bez otevřené rány do hrudníku, infekce a cizího tělesa 860.0
- s otevřenou ranou do hrudníku, infekcí nebo cizím tělesem 860.1
tuberkulózní (při probíhající nemoci) O11. 7
(spontánní) u plodu nebo novorozence 770.2
vrozený 770.2
Pocení nadměrné NS 780.8
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Pocit dušení NS 784.9
Pocity palčivé nebo pichlavé NS 782.0
Počítání spermií v rámci regulace početí V26.2
Podávání antibiotik nebo jiných chemoterapeutických látek za ochranným účelem
V07.:3
- sér poskytujících imunitu, např. gamaglobulinu V07 .2
Podezření z nemoci vyloučené vyšetřením V71.- - · dále viz Pozorování při po . .
dezření ...
Podchlazení u novorozence, syndrom 778.2
Podlitiny krevní u plodu nebo novorozence 772.6
Podpěra ortopedická - přiložení adaptace V53.7
Podráždění gastrointe~tinální funkční NS 536.9
- katatonické 295 .2
Podvrtnutí - vii též Namožení
čelisti 848.l
čéšky844.8

chrupavky nosní přepážky 848.0
štítné - tyreoidní 848.2
xifoidní 848.4
žeberní bez poranění hrudní kosti 848.3
- postihující i hrudní kost 848.4
. kloubu akromioklavikulárního 840.0
atlanto-axiálního nebo -okcipitálního 847.0
- chondrokostálního bez poranění hrudní kosti 848.3
- chondrosterrtálniho 848.4
·
--;- ' interf~langeálního nohy 845.1 /
- ruky842.l
karpálního 842.0
karpometakarpálního 842.1
kriko-arytenoidního nebo -tyrebidního 848.2
lumbosakrálního 846.0
mediokarpálního 842.1
metakarpofalangeálního 842.l
metatarz-álního nebo -ofalangeálního 845.1
.radiohumerálního 841.2
•
radiokarpáltdho 842.0
- ,tarzálního nebo tarzometatarzálního 845.1
temporomandibulárního 848.l
tibiofibulárního distálního 845.0
- horního 844.3
ulnohumerálního 841.3
zápěstního 842.0
kolena nezařazen~ jinde 844.8

- NS844.9
kosti hrudní 848.4
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Pdvrtnutí kosti křížové 847.3
kostrče 847.4
kotníku 845.0
krajiny bederní 847.2
- křížové nezařazené jinde 846.8
--'- - NS846.9
kyčle nezařazené jinde 843.8
- NS843.9
lokte nezařazené jindé 841.8
- NS841.9
lopatky NS 840.9
_nohy 845.1
- palce nohy 845.1 ,
- - ruky 842-.1 '
- pánve 848.5
páteře bederní 847.2
hrudní 847.1
- krční 847.0
- NS847.9
- prst(-ů) nohy 845.l
- ruky 842.l
ramene nezařazené jinde 840.8
- NS840.9
I
ruky 842.1
šíje 847.0
zápěstí 842.0
žebra 848.3
lokalizace určené, ale nezařazené jinde 848.8
- NS848.9
Podvýživa plodu bez příliš nízké váhy ·vzhledem k trvání těhotenství nebo NS 764.2
- - s příliš nízkou vahou vzhledem k trvání těhotenství 764.1
- po operaci žaludku nebo střeva 579.3
r- proteinokalorická stupně mírného 263.l
- středního 263.0
- třetího 262
těžká mimo kvašiorkor a nutriční marasmus 262
nezařazená jinde 263.8
- ,NS263.9
těžkáNS261

Pohlaví neurčité 752.7
mimo syfilis a gonokokovou infekci - komplikující
Pohlavní nemoc matky
těhotenství, porod nebo šestinedělí 647.2
- - mimo syfilis a gonokokovou infekci, určená, ale nezařazená jinde 09~.8 '
- - NS099.9
Pohmoždění bez zlomeniny a otevřené rány - viz Zhmoždění
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Pohyby (hlavy) bezděčné abnormální,jsou-lineorganického půvódu - mimo tiky 307.3
- - - NS781,0
- .oka nepravidelné 379.5
Pochva s přepážkou jako indikace pro péči za těhotenství, porodu nebo šestinedělí 65417
Poikilocytóza NS 790.0
Poikiloderm(i)a (Civatte) 709.0
- vasculare atrophicans 696.2
- vrozená 757.3
Poikilodermatomyositis 710.3
Poinfarktový syndrom 411
Poklep na.hrudníku bubínkový nebo abnormální NS 786. 7
Pokles dna pánevního 618 .8
- funkční aktivity NS 780.9
. Pokre~í příbuzenství v rodinné anamnéze V 19. 7
Pokus o indukci (legálního) potratu nezdařený 638.- - dále viz Potrat II.
- o porod nezdařený, tj. beze zmínky o stavu nebo suspektním s.tavu a s následným
porodem císařským řezem 660.6
Polakisurie NS 788.4
Poleptání (vnější) (vnitřní) - viz Popálenina
Polinóza 477.0 ·
Polioencefal(omyel)itis (akutní) (přední) (bulbární) 045.0+,-323.2*
.
Poliomyelitis (akutní) (přední) (paralytická) určená jako bulbární 045.0+, 323.2*
akutní, epidemická nebo přední s obrnou mimo bulbární 045.J+, 323.2*
- - - určená jako neparalytická 045.2+, 323.2*
- NS, epidemická, přední, neurčená jako paralytická nebo neparalytická 045.9+,
323.2*
.
- , pozdní následky 138
Poli-osis, -óza 704.3
- circumscripta ( congenita) 757.4
Polknutí cizího tělesa 938
Pollex saltans 727.2
Pollinosis 477.0
Poloha dělohy nebo děložního hrdla nesprávná nebo 'odchylná:
(získaná) ·621.6
·
komplikující těhotenství nebo porod:
děloha těhotná retrovt?rtovaná nebo inkarcerovaná 654.3
jiná abnormalita tvaru nebo polo.hy. těhotné dělohy nebo sousedících tkání 654.4
- lůžka nesprávná 641.- - dále viz Lůžko vcestné
-:- obrácená - viz Obrácená poloha
- plodu čelní 652.4 '
- - labilní 652.0
- -:: nepravi4elná nezařazená jinde 652.8
- - ~,převedená obratem na polohu podélnou hlavičkou 652.1
- , tj. kterýkoli stav patřící jinak pod 652.-, působí-li jako překážka během
porodu 660.0
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Poloha plodu obličejová 652.4
podélná koncem pánevním bez obratu 652.2
- - - ,převedená obratem na polohu podélnou hlavičkou 652.1
příčná nebo šikmá 652.3
nepravidelná NS 652.9
Polštář tukový 278 .J
Polyalgi~ 729 .9
Polyarteritis (nodosa) 446.0
Polyart(h)ritis .:._ viz též Art(h)ritis
Polyartritis gonoroická 098.5+, 711.4*
chronická juvenilní·714; .3
- postrevmatická 714.4
progredující 714.0
- - páteře .720.9
- systémovi7l4.infekční (akutní) ( chr°'nická) ( nepyogenní) (subakutní) NS 711.9
. - páteře 720.9
meningokoková 036.8+, 711.4*
- progresivní7l4.páteře 720.9
primární 714.0
s orgánovým nebo celkovým postižením 714.2
se splenomegalií a leukopenií 714.1
zánětliváNS 714.9
určená, ale nezařazená jinde 714.8
NS714.9
při ... .;._ viz též Artropatíe při .. .
dy?enterii 009.0+, 711.3*
er teri~idě způsobené organismem určeným 008 .-+, 711.3*
- - - NS009.~+, 711.3*
lepře 030.-+, 711.4*
nemoci patřící pod 010-040, 090-099,pokudnepatřípod 711.I*, 7113* nebo
713 .5* : 711.4 * a etiologický kód podle typu infekční nemoci
- - - - 045-079, 480, 487: 711.5* a etiologický kód podle typu virové
nemoci
o'nyong-nyong 066.J+, 711.5*
paratyfu 002._+, 711.3*
salmonelóze 003 .2+, 711.3*
zurděnkách 056. 7+, 711.5":
sdružená s břišním tyfem 001.o+, 711.3*
- s nespecifickou uretritidou 099.4+, 71 i.I*
tuberkUlótníO 15.- +, 711.4*
způsobená organismem: Escherichia co/i, Haemophilus injluenzae, Pneumococcus,
Pseudomonas, Staphylococcus, Streptococcus 711.0
NS716.5
.
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Polyartropatie pří ... - viz též Artropatie při ...
- zánětlivá NS 714.9
- NS716.5
Polyartr-óza, - viz -itis, -op9tie
Polycoria 743.4
Polycyst-ická ledvina, degenerace nebo nemoc ledviny, -óza ledviny 753.J
nemocjater 751.6
- - plic 518.8
- - - vrozená 748.4
Polycystické vaječníky 256.4
Polycythaemia (primaria) (rlfbra) (vera) 238.4
- neonatorum 776.4
Polycythémie rodinná (benigní) 289.6
- sekundární, získaná 289.0
Polydactylia 755.0
Polydipsie NS 783 .5
Polyembryom(a) - viz Novotvar zhoubný
Polyfagie NS 7~3.6
Polyhydramnion 657
Polychondritis 733.9
Polykání, potíže NS 787.2
Polymastie 757.6
Polymenor(rho)ea 626.2
Polymyalgia (rheumatica) 725
- arteritica 446.5
Polymyositis (akutní) (hemoragická) (chronická) (idiopatická) (NS) 710.4
ossificans 728.J
- s postižením kůže 710.3
- - plic 710.4+, 517.8*
Polyneuritis cranialis 352.6
endemica 265 .0+, 357.4*
- infekční (akutní) 357.0
· - z karence vitamínu B1 N$ 265.J+, 357.4*
Polyneuropatie alkoholická 357.5
- progresivn'í idiopatická 356.4
-:- při amyfoidóze 277.3+, 357.4*
beriberi 265.0+, 357.4* ·
diabetu 250.5+, 357.2*
hypogÍykémii 251.2+, 357.4*
karénci vitaminů B 266.-+, 357.4*
pásovém oparu 053.J+, 357.4*
pelagře 265.2+, 357.4*
polyarteritis nodosa 446.0+, 357.l*
porfyrii 277.J+, 357.4*
revmatoidní artritidě 714.0+, 357.l*
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Polyneuropatie při roztroušeném lupus erythematosus 710.0+, 357.1*
sarkoidóze 135+, 357.4*
urémii 585+, 357.4*
zánětu příušnic 072. 7+, 357.4*
záškrtu 032.-+, 357.4*
zhoubném novotvaru 140-208+, 357.3*
- - NS 199.J+, 357.3*
vyvolaná chemickými látkami 357.6
- toxickými činiteli mimo. chemické látky 357.7
zánětlivá nebo toxická NS 357.9 ·
Polyorchi-a, -(di)smus 752.8
Polyotia 744.J
Rolyp, -osis, -óza, -us adenomatózní - viz též Novotvar nezhoubný
adenomatózní čípku (děložního) 219 .O
- dělohy, těla 219.1
- , jiné uriené části 219 .8
- NS219 .9
orgánů pohlavních ženských mimo dělohu a vaječník 21 l.vaječníku 220
čípku děložního jako indikace pro péči za těhotenství, porodu nebo šestinedělí 654.6
- - mukózní nebo, NS 622.7
·
- - překážející při porodu 660.2
dělohy NS, děložního těla nebo endometria 621.0
dřeňový 522.0
dutiny nosní 471.0
- - vedlejší mime polypoidní degenerafi 471.8
- obličejové 471.8
gingivální 523.8
hlasivek nebo hrtanu 478.4
choánový 471.0
konečníku 569.0
lůžka (v šestinedělí) 674.4
nosní nezařazený jinde 4 71.8
- NS471.9
nosohltanu 471.0
- pochvy 623. 7
- pulpální 522.0
pysků stydkých 624.6
.fiti 569.0
sinu akcesorního, etmoidálního, frontálního, maxilárního, nazálního, sfenoidálního
471.8
.
ucha ( stfedního) 385.3
vazů hlasových 478.4
vulvy 624.6
Polyposis coli adenomatosa 211.3
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Polypus antri ( Highmori) 471.8
- pharyngis 478.2
- - congenitus 750.2
Polyradikulitis (akutní) 357.0 . ·
Polyradikuloneuropatie (akutní) (segmentálně demyelinizující) 357.0
·
Polyserositis (peritonealis) 568.8 : ;
- tuberculosa 018.- - dále viz Tuberkulóza miliámí
Polytrichia 704.J
Polyurie NS 788.4
Pontfolyx 705.8
Pomočování noční NS 788.J
Pomůcka antikoncepční nitroděložní, zavedení V25.J
I
- - ; kontrola, opětné zavedení nebo odstranění V25.4
ortopedická vnější - fixační nebo trakční - výměna, kontrola nebo odstraněníV54 . 8
vnitřní, odstranění V54.0
·
·
-:- , vadná funkce 996.4
- , vyvolav# infekci nebo zánětlivou reakci 996.6
- , - jinou nemechanickou komplikaci 996. 7
protetická - přiložení, adaptace:
protéza horníÍwnčetiny (celá) (částečná) V52.0
dolní fwnčetiny (celá) (částečná) V52.J

•

očníV52.2

zubníV52.3
prsuV52.4
protetická pomůcka jiná V 52.8
- - NSV52 .9
- jiná než protetická - přiložení, adaptace:
týkající se nervové soustavy nebo smyslů, např. náhradní pomůcka sluchová nebo
zraková V53.0
,
ortodontická V53.4
urologická V53.6
ortopedická - korset, obuv, podpěra V53 .7
jiná nebo NS V53.9
.
Popálenina ~ 1) : členění na čtvrtém mistě
platí pr~ položky 941-946 a 949:
.O Stupeň NS
.1 Erytém - první stupeň
.2 Puchýře, ztráta pokožky - druhý stupeň
.3 Ztráta pokožky v plné tloušťce - tfetí stupeň
.4 Hluboká nekróza podkladových tkání - hluboký třetí stupeň
bérce 945 .- 1)
dělohy 947.4
hlavy (a obličeje, krku nebo oka) 941. - 1)
- a končetiny nebo trupu 946.-1)
--.! hltanu 947.0
hrtanu 947.J
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Popálenina jícnu 947.2
končetin(y) dolní( ch) 945.- 1)
- horní( ch) mimo zápěstí a ruku 943.- 1)
konečníku 94 7.3
·
krku 941.-1)
kůže NS 949.- 1)
1
obličeje (a hlavy nebo krku) 941.- )
(omezená) oka a (nebo) očních adnex:
rohovky nebo spojivkového vaku, chemická, kyselinou 940.3
- - - - , -, zásadou 940.2
· '
- - - , - ,jiná 940.4
s následnou rupturou a destrukcí očního bu/bu 940.5
víčka nebo periokulárního okrsku, chemická 940.0
- - - - jiná940.l
NS940.9
· - paže 943.-1)
- .plic 947.1
- pochvy 947.4
- prstu(ů) nohy 945.- 1)
- - ruky 944.-1)
- průdušnice 94 i. I
- předloktí 943.-1)
rohovky 940.- - dáie viz P. oka
ruky(-ou) 944.- 1)
stehna 945.- 1)
střeva 947.3
trupu 942.-1)
úst - dásně, jazyka 947.0
vaku spojivkového 940.- - dále viz P. oka
víčka očního, chemická 940.0
- - ,jiná940.l
vnitřního orgánu, určeného, ale nezařazeného jinde 947.8
- - NS947.9
- ·vzniklá třením - viz Povrchní poranění
zápěstí 944.- 1)
způsobená bleskem, elektrickým proudem nebo zářením - viz P. podle lokalizace
·. 1
žaludku 947.3
1
lokalizace NS 949.- )
Popáleniny mnoha určených míst (patřících pod více než jednu z položek 940- 945)
946.- 1)
(mnohočetné) NS, bez udání rozsahu postiženého povrchu těla 949.- 1)
- tříděné podle rozsahu postiženého povrchu těla:
méně než 10 %povrchu těla 948.0
10-19 % 948.1
'
20- 29 % 948.2
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948.3
. 40-49 % 948.4
50-59 % 948.5
60-69 % 948.6
70-79 % 948.7
80-89 % 948.8
90 % nebo více 948.9
Porada v rámci plánování rodiny NS V25.0
__:_ lf. genetika v rámci reguldce početí V26.3
Poradna zdravotní V65 ..4
Poranění

Pozn.: „b. o. r." značí „bez otevřené rány do dutiny,· infekce a cizího tělesa"
„s o. r." značí „s otevřenou ranÓu do dutiny, infekcí nebo cizím tělesem"
aorty břišní 902.0
- (hrudní) 901.0
bérce nezařazené jinde nebo NS 959.7
bránice b. o. r. 862.0
- s o. r. 862.J
brzlíku b. o. r. 862.2
- s o. r. 862.3
caudy equiny bez zjevného poranění páteře 952.4
cév břicha nezařazených jinde nebo mnohočetných 902.8
- - NS902.9
cév(y) hlavy, určené, ale nezařazené jinde, nebo mnohočetné 900.8
- - NS900.9
cév holenních - tibiálních ---:- tepny nebo žíly (přední) (zadní) 904.5
cév(y) hrudníku, určené, ale nezařazené jinde, nebo mnohočetné 901.8
- - :i\'.S901.9
cév chodidlových - plantárních - hlubokých 904.6
končetiny dolní, jinde nezařazených nebo mnohočetných 904. 7
.
- NS904.8
- horní, nezařazených jinde nebo mnohočetných 903.8.
- - NS903.9
cév(y) krku, určené, ale nezařazenéjinde, nebo mnohočetné 900.8
- NS900.9
kyčelních - ilických 902.5
ledvinných - renálních 902.4
loketních - ·ulnárních 903.3
pánve, nezařazených jinde nebo mnohočetných 902.8
- NS902.9
- pažních - brachiálních 903~1
- - - plicních 901.4
- podkolenních - popliteálních 904.4
podpažních - axilárních 903.0
- prstních - digitálních 903.5
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cév vřetenních - ~radiálních 903.2
lokalizace NS 904.9
dělohy b. o. r, 867.4
- s o. r. 867.5
drah zrakovfrh 950.2
hlavy NS bez otevřené nitrolební rány 854.0
- - s otevřenou ~itrolebn(ranou 854.J
hráze při porodu 664.- - dále viz Trhlina hráze ... ·
hrdla, nezařazené jinde neb~ NS 959.0
.·
chámovodu b. o; r. 867.6.
- s o. r. 867.7
- jater b. o. !· 864.0_
- - s o. r. 864.J
- jícnu (v krajině flrudní) 862.2
s o. r. 862.3
·_.:; v krajině krčnJ bez komplikace 874.4
- - - komplikované 874.5
kolena, nezařazenéjinde nebo NS 959.7
konečníku b~ o. r. 863.4
- s o. ť. 863.5
kortexu zrakdvého 950.3
kořene nervového bederního 953.2
hřbetního 953.J
- - krčního 95~.0
- - křížového 953.3
kořenů nervových _a (nebo) pleteněpát~řní na více místech 953.8 .
- - - - - NS953.9
kostrče 959.i
- při porodu 665.6
kostry plod,u nebo novorozence za porodu, pokud nepatří jinam 767.3
kotníku, n~zařazenéjinde nebo NS 959.7
krajiny lopatkové, nezařazené jfnde nebo NS 959.2
krku', neza.řazené jtnde nebo NS 959.0
kyčle, flezařazené jinde nebo NS 959.6
ledvin b. Q. r! 866.0
- s o. r. 866~1
lokte, nezařazené jinde nebo NS 959.3
měchyře b. o. r.·867.0
- s o. r. 867.J
- při porodu 665.5 ,
míchy bez zjevného poranění páteře:
v části' bederní 952.2
hrudní, hřbetní952.1
krqní 95Í.O ·. .
křížové 952.3
-

na více místech 952.8
NS952.9 . . \

inočovodu b. o. r. 867.2
- s o. r. 867.3
mozku NS bez otevřené nitrolební rány 854.0
- - s otevřenou nitrolební ranou 854.J
nadledviny b. o. r. 868.0
- s o. r. 868.J
nadloktí, nezařazene jinde nebo NS 959.2
nástrojem při porodu: ·
poranění hráze nebo vulvy 664.- __; dále viz též Trhlina hráze
jiné porodní poranění 665.- - dále viz též Trhlina, Ruptura, Poškození
nervu bloudivého 951.8
.
cítivého kožního končetiny dolní 956.4 .
- - - horní 955.5
čichového 951.8
holenního zadního 956.2
- jazykohltanového 951.8
kladkového 951.1
lícního 951.4
- za porodu 767 .5
loketního 955.2
lýtkového 956.3
medianu 955.J
nervů mnohočetné , v různých částech těla nebo NS 957.8
mozkových:
8. 951.5
1. 951.8
9. 951.8
2. 950.0
JO. 951.8
3. 951.0 .
11. 951.6
4. 951.1
12. 951.7
5. 951.2
NS 951.9
6. 951.3
7. 951.4
- nebo periferních za por9du, pokud nepatří jinam 767.7
nervu muskulokutánního 955.4
odvádějícího 951.3
- okohybného 951.0
- periferního končetiny dolní, určeného, ale nezařazeného jinde 956.5
nervů periferních končetiny dolní, mnoha 956.8 ·
- - - · - NS956.9
nervu periferního končetiny horní, určeného, ale ne::afazeného jinde 955.7
nervů periferních končetiny horní, mnoha 955.8
- ~ - - NS955.9
nerv(-ů) periferního(-ch) pleteně pánevní 956.
dále viz P ... končetiny dolní .
~ - pažní 955.- - dále viz P ... konc~etiny ho mí
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nervu podjazykového 95 I. 7
- povrchových .hlavy nebo krku 957.0
- prstního končetiny dolní 956.5
- - horní 955.6
- přídatného 951.6
ramenního 955.0
sedacího 956.0
sluchového 951.5
stehenního 956.l
trojklaného 951.2
trupu mimo pléteň páteřní, pažní a pánevní, nezařazených jinde 954.8
- ... NS954.9
útrobního(-ch) 954.1
vřetenního 955.3
určeného(-ých) ;\ale nezařazeriého(-ých) jinde 957.l
(více) v různých částech těla 957.8
lokalizace NS 957.9
nitrolební bez zlomení lebky 850- 854
se zlomením lebky - viz Zlomenina lebky
- nezařazené jinde nebo NS, bez otevřené nitrolební rány 854.0
- - - - - , s otevřenou nitrolební ranou 854.1
nohy, nezařazené jinde nebo NS 959.7
obličeje: nezařazené jinde nebo NS 959.0
orgánů nitrob~išních, určených, ale nezařazenýchjfnáe nebo mnóhočetnvch, b. o. r.
868.0
- · ... s o. r. 868.1
nitrohrudních, určených, ale nezařazených jinde, b. o. r. 862.2
- - - - s o. r. 862.3
- NS nebo mnohočetných b. o. r. 862.8
- - - - s o. r. 862:9
- pánevních, určených, ale nez.ařazených jinde, b. o. r. 867.6
- - - - s o. r. 867.7
- NS b. o. r. 867.8
- - s o. r. 867 .9
.- při porodu 664- 665
--=- - , pokud nepatří pod 664.- nebo 655.0-.4 665.5
vnitřních nepřesně určených nebd NS b. o. r. 869.0
- - - __:_ - s o. r. 869.1
- páteře nebo míchy za porodu 767.4
- pleteně bederní (a křížové) 953.5
břišní - plexus coeliacus 954.1
křížové
bederní) 953.5
mezenterické dolní - plexus mesentl?ricus inferior 954.1
páteřní a(nebo) kořenů nervových na více místech 953.8
- - - - NS953.9

(a
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- - pažní 953.4
- - - za porodu 767 .6
- plic b. o. r. 861.2
- - s o. r. 861.3
- pobřišnice b. o. r. 868.0
- - s o. r. 868.J
- podpaží, nezařazené jinde nebo NS 959.2
- -pohrudnice b. o. r. 862.2 .'
- - s o. r. 862.3
- ;pozdní následek - viz Pozdní následek ... .
- provazce semenného b. o. r. 867.6
- - - s o. r.· 867_.7
- prstu(ů) ruky, nehtu, palce, nezařazené jinde nebo NS 959.5
- průdušky b , o. r. 862.2
- - s o. r. 862.3
'--- předloktí, nezařazené jinde nebo NS 959.3
,
- při porodu postihující matku, mimo poranění hráze a vulvy, určené, ale nezařazené
jinde 665.8
·
- - - - NS665.9
při porodu postihující plod nebo novorozence 767.- - dále viz Porodní poranění,
Poranění za porodu
ramene, nezařazené jinde nebo NS 959.2
ruky mim<! prsty, nezařazené jinde nebo NS 959.4
sleziny b. o. r. 865.0
- s o. 'r. 865„J
slinivky břišní b. o. r. 863.8
- - so. r. 863.9
smrteln~ mnohočetné b. o. r. 869.0
- - so. r. 869.J
srdce b. o. r. 861.0
- s o. r. 861.J
stehna, nezařazené jinde nebo NS 959.6
střeva tenkého b. o. r. 863.2
- s o. r. 863.3
- tlustého b. o. r: 863.4
- - so. r. 863.5
- , lokalizace určené, ale .nezařazené jinde nebo NS:
b. 0. ·r. 863.8
s o. r. 863.9
sympatiku krčního 954.0
- jinéhó nebo NS 954.1
tepny břišní -:--- aorta coeliaca 902.2.
- děložní 902.5
- dlaňové .:_ palmární 903.4
- jaterní 902.2
I

316
Poranění

tepny krční -:-. arteria carotis 900.0
- arteria ili(a)ca 902.5
ledvinné - renální 902.4
mezenteriální 902 .2
mezižeberní 901.8
nepojmenované 901.1
podbřišní - arteria hypogastrica 902.5
podklíčkové 901 .1
prsní - arteria mammaria 901.8
. slezinné 902.2
stehenní (povrchové ) 904.1
- společné 904.0
vaječníkové 902.8
žaludeční - arteria gastrica 902.2
trubice močové b. o. r. 867.0
S O . 'ť . 867.l
- - při porodu 665.5
trupu, nezařazené jinde neboNS 959.1
uzliny břišní - ganglion coeliacum - nebo
vajecníku nebo vejcovodu b. o. r. 867.6
- :--- ·_ so. r. 867.7
vlasové části hlmy 959 .0
- - - za porodu 767.1
vrátnice - venae portae 902.3
vulvy za porodu 664.- - dále viz též Trhlina
za porodu, určené, ale nezařazené jinde 767.8
- - NS 767.9
zápěstí, nezařazené jinde nebo NS 959.3
zrakového nervu nebo drah:
drah 950.2
chiasmatu - křížení zrakových nervů 950.1
kortexu 950.š
nervu 950.0
NS950 .9
žaludku b. o. r. 863.0
- s o. r. 863.l
žíly děložní 902.5
duté dolní 902.1
horní 901.2
hrdelní - vena jugularis - vnější 900.8 .
_:._ vnitřní 900.l .
- jaterní 902.l
kyčelní 902.5
ledvinné - renální 902.4
mezenteriální 902.3
kyčelní

hvězdicovité

- g. stellatum 954.l
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- , mezižeberní 901.8
nepárové - vena atygos 901.8
nepojmenované 901.3
podbřišní 902.5
podklíčkové 901.3
- podkožní - vena saphena 904.3
prsní901.8
slezinné 902.3
stehenní 904.2
vaječníkové 902.8
žlázy předstojné b. o. r. 867.6
- - s o. r. 867.7
žlučníku nebo žlučovodu b. o. r. 868.0
- - s o. r. 868.J
· určené lokalizace jinde nezařazené, včetně mnohočetných 959.8
NS959.9
Porencefalie poúrazová 310.2
- vrozená, vývojová 742.4
- získaná, nevývojová 348.0
Porfyr(inur)ie 277.J
Porod čtyřčat, bez komplikací 651.2
druhého dvojčete, trojčete atd., opožděný 662.3
dvojčat, bez komplikací 651.0
hrozící 644.0
kleštěmi bez udání indikace 669.5
komplikovaný abnormální velikostí plodu 660. J
atonií dělohy 661.2
deformitou pánevních orgánů nebo tkání (vrozenou) (získanou)
jinde 660.2
- pánve (kostěné) nezařazenou jinde 660.l
hydrocefalickým plodem 660.J
inercí dělohy primární 661.0
- - sekundární 661.1
- - nezařazenou jinde nebo NS 661.2
invertovanou dělohou 665.2
krvácením před porodem, během porodu nebo NS 641.9
- (atonickým) po porodu 666.J
- v těhotenství, náhodným 641.2
lůžkem vcestným 641.J
naléháním čela nebo ramínka plodu 660.0
natržením ... - viz P. komplikovaný poraněním ...
nenorn:iální polohou plodu 660.0
nenor~álními cestami porodními 6L
60.2
nepoměrem nezařazeným jinde 660.J
nepravidelným naléháním plodu 660.0

nezařazenou

Porod komplikovaný nízko implantovaným lůžkem bez krvácení 641.0
- - - (s krvácením1 641.1
- odloučením lůžka (předčasným) 641.2
- · onemocněním lůžk(l nezařazeným jind<; 656. 7
- perforací. .. - viz P. komplikovaný poraněním .. .
- polohou obličejovou 660.0
poraněním hráze nebo vulvy nezařazeným jinde 664.8
- - - - NS664.9
- pánevních orgánů jiných, nezařazeným jinde 665.5
- - - NS665 .9
prodloužením děložních stahů NS 662.1
příčnou polohou 660.0
retencí částí lůžka nebo retinovaným vakem
blan: bez krvácení 667.1
(s krvacením) 666.2
rigiditou čípku, hráze, pochvy, spodiny pánve nebo vulvy 660.2
rupturou dělohy před začátkem porodu 665.0
- - (za porodu nebo po něm) 665.1
- hrdla děložního 665.3
- pánevního orgánu nezařazenou jinde 665.5
šokem 669.1
zadržením lůžka (bez krvácení) 667.0
- - s krvácením 666.0
zastavením' děložních stahů 661 .1
zpomaleným vypuzováním 661.2
zrychlením děložních stahů 661.3
zúženou pánví 660.1
\ .
NS669.9
koncempánevním 660.0
opožděný nebo prodloužený po protržení blan samovolném nebo N S 658 .2
- - - - - - umělém 658.3
- - - , nezařazený jinde nebo NS 662.1
předčasný, tj. samovolný před 37 týdny těhotenství 644.l
překotný 661.3
,
trojčat bez komplikací 651.1
v úplně normálním případě (spontánní bez komplikací) 650
vakuumexttaktorem bez udání indikace 669.5
vícerčat jako indikace pro péči za těhotenství, porodu nebo šestinedělí 651.dále viz Těhotenství mnohočetné
- s nepravidelnou polohou jednoho nebo více plodů 652 .6
- NS 651.9
zamlklý, nevypuzený 656.4
Porodní poranění:·
bazálních ganglií 767 .O
jater 767.8 1

319

kosti kliční 767.2
- mimo klíční a páteř 767.3
míchy 767.4
·
mozku nebo mozečku 767. O
nervu (mozkového) (periferního) 767.7'
- lícního 767.5
nÚroiební767.0 oka767.8
páteře 767.4 ·
plen míšních 767.4
· - mozkových 767.0
pleteně pažní 767.6
skalpelem 767.8 '
sleziny 767.8
tentoria 767 .O
varlat 767.8
vlasové části hlavy 767.1
vulvy 767.8
nezařazené jinde nebo NS 767.9
Porodnická porucha v osobní anemnéze Vl3.2
Porucha - viz též Nemoc, Onemocnění
agresivní nesocializovaná 312.0
•
akomodace 367.5
aktivity.a pozornosti v dětství, prostá 314.0
aktivní fáze porodu 661.1.
bipolární, aktuálně depresivní 296.3
- . - manická 296.2
citlivosti (kožní) NS 782.0
čichového vnímání NS 781.1
činnosti vaječníků nezař~zená jinde 256.8
. - NS256.9
- varlat nezařazená jinde 257 .8
- ~. NS257.9
depresivní nezařazená jinde nebo NS 31 l
diskriminace sluchové 388.4
dráždivosti labyrintu 386.5
duševní neurotická 300.9
- presenilní psychotická 290.l '
-,-- psychoneurotická 300.9
psychotická NS 298.9
senilní psychotická, nezařazená jinde 290.2
specifická nepsychotická po organickém poškození mozku, nezařazená jinde
-310.8
- - ~ - ~ - . NS 310.9
způsobená nebo sdružená s užíváním návykových látek, nezařazená jinde 292.9
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Porucha duševní (nepsychotická) NS 300.9
dýchání vyvolaná duševními faktory 306.J
elektrofyziologická NS 794.J
elektrolytů, přechodná novorozenecká, pokud není zařazena jinde 775.5
- nezařazenájinde 276 ~ 9
emocí specifická pro dětství a dospívání:
s citlivostí,-plachostí a vyhýbáním se společnosti 313.2
s pocity méněcennosti a neštěstí 313.1
s problémy v rodině 313.3
s úzkostí a strachem 313.0
jiná nebo smíšená 313 .8
NS313.9
endokrinní NS 259.9
erupce zubů 520.6
- - s abnormální polohou 524.3
- faktoru VIII vrozená 286.0
- - IX vrozená 286.J
- fonace NS 784.4
- funkce žaludku (pohyblivosti) (sekrece) psychogenní 306.4
- - - nezařazená jinde 536.8
- - - NS536.9
- funkční po operaci srdce 429.4
somatická vyvolaná duševními faktory:
endokrinní 306.6
genit~lní 306.5
kardiovaskulární 306.2
kosterní 306.0
kožní 306.3
smyslových orgánů 306.7
střevní 306.4
svalová 306.0
žaludeční 306.4
gastrointestinální (funkční) NS 536.9
- psychogenní 306.4
hematologická, specifická pro plod nebo novorozence 77~.- - dále viz Onemocnění
hematologické ...
hemostázy 286.9
:_ hlasu NS 784.4
hormonální NS259.9
hybnosti řetězu ušních kůstek 385.2
chování a emocí smíšená 312.3
- hyperkinetická 314.2 ·
- jako adaptační reakce 309.3
kompulzivní-312.2
nesocializovaná 312.0
1

•
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nutkavá 312.2
socializovaná 312.1
nezařazená jinde 312.8
NS 312.9
chrupavky_kloubní, mimo koleno 718.0
- - při chronóie 270.2
- (~)v koleně NS 717.9
chuti NS 781.1
chůie NS 781'.2
imunity nezařazená jinde 279 .8
- NS279.9
kardiovaskulárnípsychogenní 306.2
- ' NS429.2
kloubní psychÓgenní 306.0
- nezařazená jinde 719.8
- NS719.9
kloubu, čerstvé zranění - viz Vymknutí
- kolenního, vnitřní, určená, ale nezařazená jinde 717 .8
- - -,NS717.9
- jiného než kolenního, vnitřní, určená, ale nezařazená jinde 718.8
- - - -,NS718.9
temporomandibulárního (vnitřní) 524.6
nepatřící pod 717-718, určená,_ ale nezařazená jinde 719.8
NS7~9.9

koagulace komplikujíCí těhotenství átd. - viz Koagulační vada ...
- , přechodná novorozenecká, pokud není zařazena jinde 776.3
- NS286.9
koordinace NS 781.3
kůže cévní 709 .1
laktace, určená, ale nezařazená jinde 676.8
- NS676.9
lymfatická psychogenní 306.8
manická 296.0
měchýře funkční, nezařazená jinde 596.5
- , nezařazená jinde 596.8
- NS596.9
menisku kolenního vnějšího 717.4
- vnitřního, rohu předního 717 .1
- , ::- - zadního 717.2
- -,jin4neboNS 717.3
- , nezařazená jinde 717.5
mimo koleno 718.0
menopauzální nezařazená jinde 627 .8
- NS627.9
menstruace ,nezařazená jinde 626.8
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Porucha menstruace NS 626.9
- ·psychogenní 306.5
metabolismu aminokyselin s rozvětveným (bočním) řetězem 270.3
:.._ -se sirou 270.4
- , nezařazená jinde 270.8
- NS210.9
argininu 210.6
citrulinu 210.6
cystathionu 210.4
čpavku 270.6
- fosforu 215.3
glutaminu 270.7
glycinu 270.7
histidinu 270.5
homocystinu 210.4
hořčíku 215.2'
izoleucinu 210.3
kyseliny arginosukcinové 270.6
látek z okruhu močoviny 210.6
leucinu 210.3
lipidtl - ivrozená - nezařazená jinde 27~. 8
- NS272.9
lyzinu 210.7
mědi 215.J
methioninu 210.4
minerálů, nezařazená jinde 215.8
- NS215.9
ornitinu 210.6
- plazmatickýchproteinů, nezařazená jinde 213.8
- - - NS273.9
~ porfyrinu - i vrozená 277.J .
- purinu nebo pyrimidinu 277.2
serinu 210. 7
steroidů, nezařazená jinde 255.2
threoninu 270.7.'
tryptofanu nebo tyrozinu 210.2
uhlovodanů, nezařazendjinde 271.8
- (vro,zená) NS 271.9
r
- valinu 210.3
vápníku 215.4
železa 275.0
-, nezařazená jinde nebo NS, i vrozená 277.9
močení vyvolaná duševními faktory 306.5
1
motoriky, psychogenní 307 .9
myoneurální 358.- - 'dále viz Myoneu~ální pdrucha
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-

-

- -'- -

-

-

nervu mozkového NS 352.9
- okohybného nezařazená jinde 378.8
neuromuskuÍární 358.- - dále viz Myoneurální porucha
- dědičná, nezařazenájinde 359.1
neurotická nezařazená jinde 300.8
- NS300.9
neutrofilních polymorfonukleárních· leukocytů
granulocytů - funkční 288.J
obsedantní 300.3
orgánů močových psychogenní 306.5
osobnosti 301.- - dále viz Osobnost
paměti, je-li součástí obrazu duševní poruchy
viz přfslušnou duševní poruchu
- mírná, nedosahující stupně demence, po organickém poškození mozku 310.J
- NS780.9
-paranoidní indukovaná 297.3
- , mimo indukovanou 301.0
plodqvých obalů nebo plodové vody mimo hydramnion, určená, ale nezařazená
jinde 658.8
- - NS658.9
pohlavní (funkce) psychogenní 302.7
- role 302.6
pohybová, určená, ale nezařazená jinde, nebo NS 333.9
pohybů oka binokulární, nezařazená jinde 378.8
- - NS378.9
- - psychogenní 306. 7
polykání neurotická 306.4
___:_ NS787.2
pomůcky vnitřní _- např. kardiostimulátoru 996.- - dále viz Komplikace
-mechanická ...
postihující mechanismus imunity 279.- - dále viz Porucha imunity
postmenopauzální nezařazená jinde 627 .8
- NS627.9
průběhu porodu při nepravidelné poloze na začátku porodu 660.0
- nepravidelnosti kostěné pánve 660.J ·
- - měkkých porodních cest 660.2
· určená, ale nezařazená jinde 660.8
NS660.9
přijímání potravy, neorganického původu (u dítěte) 307.5
~ (u kojence) NS 783.3
psycho-fyziologická, -somatická, nezařazenájinde 306.8
-:- - NS 306.9
psychomotorická hysterická 300.J
\
- nezařaienájinde 307.9
psychosexuální identifikace 302.6
pupečníku, určená, ale nezaPazená jinde 663.8
- NS663.9 -
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Porucha radiatio optica 377.6
refrakce nezařazená jinde 367 .8
- · NS367.9
regulace teploty u novorozence, mimo hypotermii 778.4
respiratní, psychogenní 306.J
rovnováhy acidobazické, elektrolytů nebo tekutin, nezařazená jinde 276.9
. .:__ - , smíšená 276.4
.
'
rozvíjení hrdla 661.0
řeči nebo jazyka vývojov'á 315.3
nezařazená jinde nebo NS, není-li organického původu:
koktání, zajíkání 307 .O
šišlání nebo jiná 307.9
- - 784.5
sekrece slin 527. 7
- tyrokalcitoninu 246.0
sexuální, nezařazená jinde 302.8
- NS302.9
- _funkce , psychogenní 302.7
situační akutní 308.3
- přechodná 308.- - dále viz Reakce akutní na stres
sluchu 'centrální 389.J
- ischemická přechodná - transientní 388.0
- neurální nebo percepční 389.J
.
- převodní 389.o·
senzori-cká, -JJ,eurální 389.J
smíšená, převodní a percepční 389 .2
nezařazenájinde 389.8
NS389.9 .
spánku specifická - neorganického původu 30? .4
- NS780.5
srdeční činnosti NS 427.9
- funkční po operaci srdce 429.4
- (funkce) (rytmu) psychogenní 306.2
střeva tlustého,funkční vrozená 751.3
střevní funkční, pooperační 564.4
- , nezařazená jinde 564.8
- - NS564 .9
- psychogenní306.4
svalová psychogenní 306.0
transportu aminokyselin 270.0
-- uhlovodanů nezařazená jinde 271.8
- _; NS271.9
trávení funkční pooperační, nezařazená jinde 564.4
- , nezařa~enájinde 564.8
·
- ·NS564.9
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(funkční) psychogenní 306~4
v rodinné anamnéze Vl&.5
trombocytů kvalitativní 287 .1
tubulární se ztrátoufosfátů 588.0
tvorby zubů 520.4
úponů páteře vazových nebo 'Svalových 720.1
v osobní anamnéze:
duševníVl 1
, endokrinní, imunity n_ebo metabolická V12.2
perinatální V13:7
porodnická V13.2
ve struktuře zubů dědičná, nezařazená jinde 520.5
vedení srdečních vzruchů, nezařazená jinde 426.8
- - - NS426.9
vidění barevného 368.5
subjektivní 368.1
nezařazenájinde 368.8
NS368.9
vylučování bilirubinu 277.4 .
vypuzu]ících sil NS 661.9
vývoje zubů, nezařazená jinde 520.8
- - NS520.9
. vývojová smísená 315.5
- NS315.9
výživy psychogenní 307.5
zorného pole 368.4
žaludeční funkce NS 536.9
•
- hybnosti nebo sekrece 536.8
Porušení souvislosti nervu nebo míchy (s otevřenou ranou) - viz Poranění nervu ...
Poranění míchy
Posadasova - Wernickeova nemoc 114
Poskytování rad dietních V65.3
- jiných, pokud není zařazeno jinde V65.4
týkajících se antikoncepce V25;0
- - - genetiky V26.3
- - - regulace početí V26.4
Postava zakrnělá NS 783.4
Postavení zubu nebo zubů nesprávné 524.3
Postencefalitický syndrom 310.8
Post(trombo)flebitický syndrom 459 .1
Postcholecystektomický syndrom 576.0
Postižení kloubu sakroiliakálního NS 724.9
kostí při nemocech zařazených jinde, ale samo j inde neuvedené 731.8* a etiologický
kód podle základní nemoci
novorozence... - viz Postižení plodu nebo novorozence

-
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Postižení plic při generalizované nebo systémové skleróze 710.J+, 517.2*
generalizovaném lupus erythematosus 710.0+, 517.8*
polymyozitidě7I0.4+, 517.8*
s.arkoidóze 135+, 517.8*
Sjogrenově nemoci nebo syndromu 710.2+, 517.8*
syfilidě 095+, 517.8*
určených, mimo
plodu nebo novorozence následky abnormalit choria a amnia
zánět plodových obalů 762.8
- - NS762.9
lůžka nebo pupečníku, vedoucích k transplacentární transfuzi
mezi dvojčaty nebo jiné 762.3
měkkých tkání u matky 763.8
abnormálních - nadměrných nebo slabých - stahů dělohy 763.7
anestézie nebo analgézie u matky 763.5
hypertenzního onemocnění matky 760.0 ·
hypertonie nebo hypotonie dělohy 763.7
chirurgické operace u matky - mimo komplikace porodu 760.6
chronické oběhové nemoci matky mimo hypertenzi a infekční nemoci
760.3
- respirační nemoci matky mimo infekce 760.3
indukce porodu 763.8
infekce pohlavního ústrojí nebo jiné lokalizované infekce u matky
760.8
- - - - - infekční nemoci matky - mimo vrozenou infekční nemoc plodu nebo
novorozence 760.2
inkompetence čípku 761.0
- jiných forem odloučení lůžka a placentárního krvácení - mimo
vcestné lůžko 762.1
komplikace lůžka, pupečníku nebo blan 762.'- porodu, určené, ale nezařazené jinde 763.8
- - NS763.9
komprese pupečníku mimo vyhřeznutí - téz pupečník kolem krku,
uzel na pupečníku (pravý) (nepravý) 762.5
kontrakce pánve 763 ;1
:....
krvácení před porodem 762.1
mateřské komplikace těhotenství, určené, ale nezařazené jinde 761.8.
- - - NS761.9
mimoděložního nebo břišního těhotenství 761.4
mnohočetného těhotenství - dvojčata, trojčata ... 761.5
morfologické nebo funkční abnormality lůžka, pokud nepatří pod. 762 .O
1
-.I 762.2
náhodného krvácení 762.1
nemoci ledvin nebo močového ústrojí u matky 760.l
nepravidelného naléhání, nepravidelné polohy nebo 11epoměru během
porodu - mimo porod nebo extrqkci ko.ncem pánevním 763.J
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poloha před porodem: labilní, podélná
1
koncem pán~vním, příčná - versio externa před porodem
761.7
odtržení ttl=ka -:--- abruptio placentae 762.J
oligohydramnia, není-li způsobeno předčasným protržením blan 161.2
onemocnění . matky - mimo endokrinní a metabolické porúchy
určeného, ·aÍe nezařazeného jinde 160.8
- - -.:. - - -,NS160.9
placentární dysfunkce, infarktu nebo insuficience 762.2
- polohy příčné nebo occipitoposte'rior persistens 763.J
- (poly ) hydramnia 761.3
-~· poraněni matky - mimo poraněni za porodu 160.5
--'. porodu císařským řezem 763.4
kleštěmi 763.2
\- nebo extrakce koncem pánevním 163.0
- vakuumextraktorem 7633
poruchy výživy u matky ~ včetně podvýživy matky NS 160.4
~ poškozeni lužka amniocentézou, clsařským fezem nebo chirurgickou
indukci nebo pfedčasného odloučení lůžka 762.1
- předčasného protrženi blan 761.i
--: předchozí operace dělohy nebo pánevních orgánů 163.8
překotného 'porodu nebo rychlé .druhé doby 763.6
reakce nebo intoxikace vyvolané opiáty nebo trankvilizéry použitými u matky při porodu 763.5
samovolného potratu 761.8
stavů puP,ečníku mimo vyhřeznutí a jinou kompresi - též krátký
pupečník, vasa praevia 162.6
syndromu placentární transfuze 762.3
škodlivých vlivů prostřednictvím lůžka nebo:mateřského mléka 760.7
úmrtí matky 761.6
vcestného lůžka - placenta praevia 762.0
vyhřeznutí pupečníku 762.4
I
.
zánětu plodových obalů - chorioamnionitidy, membranitidy,, placentitidy 762. 7 .
- - - - ztráty krve u matky 762.J
srdce při onemocnění plic, akutní : . ·
akutní cor pulmonale 415.0
vmetek - embolie - plic 415.J
- revmatické, aktivní nebo akutní NS 39J.9
- - (chronické) (inaktivní) NS 398.9
víčka parazity 373.6* - etiologický kód podle druhu parazit'!
Postkomoční nebo postkontuzní syndrom nebo encefalopatie 310.2 .
Postmenopauzální porucha nezařazená jinde 627 .8 '
.- - NS627.9
Postvalvulotomický syndrom 429.4
-

-

-

-

· před porodem
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Posun zdroje vzruchů: ektopický, koronárního sinu, nodální 427.8
Poškození - viz též Postižení
- jater alkoholické NS 57L3
- , nezařazené jinde 573.8
-, NS 573.9
.
kořenů bederních nebo křížových, nezařazené jinde 353.4.
- hrudních, nezařazené jinde 353.3
- krčních, nezařazené jinde 353.2
míchy (úrazové) bez poranění páteře:
bederní 952.2
-cauda equina 952.4
hrudní, hřbetní 952.1
krční952.0

křížové

952.3

mnohočetných

lokalizací 952.8
NS952.9
nástroji při porodu: hráze nebo vulvy 664.jiné 665.nealopq,tická - viz Nealopatická poškození
nervu - mononeuritis:
chodidlového 355.6
loketního 354.2
1
medianu mimo syndrom karpálního tunelu 354.1
podkolenního bočního 3553
- středního 355.4
sedacího 355.0
stehenního 355.2
vřetenního 354.3
oka za porodu 767.8
pánevních kloubů a vazů za porodu 665.6
- orgánů nebo tkání po těhotenství ektopickém nebo molárním 639.2
- periodoncia způsobené traumatickou okluzí 523.8
- pleteně bedernínebo křížové 353.J
- . pažní 353.0
- plodu suspektní podáváním léků při porodu 656.3
- - jiné 655.- - dále viz Suspektní poškózení plodu
slinné žlázy lymfoepiteliální benigní 527 .8
tubulů ledvinných 584.5
vrozené' - viz Vada vrozená
Potenciál vizuálně evokovaný abnormální NS 794.1
Potivá horečka nebo nemoc 018.2
Potíže neurotické - viz Neuróza
ovlivňující zdravotní stav, určené~ ale nezařazené jinde Y49.8
- - - NSV49.9
s čichem V41.5
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s duševním stavem a chováním mimo učení a sdělování V40.3
- - NSV40.9
.
.
_.::_ .s hlavou, .krkem nebo trupem:
obtíže souvi~ející s hlavou V48;0
krkem nebo trupem V48.J
mechanické a motorické potíže s hlavou V48.2
- .....: - s krkem nebo trupem V48.3
senzorické potíže hlavou V48.4
- - s krkem nebo trupem V48.5
znetvoření hlavy V48.6
- krku nebo trupu V 48. 7
jiné V48.8
NSV48.9
s chutíV41.5
s chůzí NS 719.7
s končetinami a jiné:
obtíže související s končetinami V49.0
mechanické potíže s končetinami V49.J
motorické potíže s končetina11.1i V49.2
senzorické poruchy končetin V49.3
znetvoření končetin V49.4
jiné poruchy končetin V49.5
s krmením - viz Krmení ...
s očima mimo potíže se zrakem V 41. J
s polykáním NS 787.2
- a žvýkáním V41.6
s učením V40.0
s ušima mimo potíže se sluchem V41.3
s vydáváním hlasu V41.4
s výživou novorozence 779.3
- NS - ne u novorozence 783.3
se sdělováním včetně řeči V40.1
sexuální funkcí V 41. 7
sluchem V41.2
smysly a jinými zvláštními funkcemi, nezařazené jindé V 41.8
- - - - - NSV41.9
,
'zrakem V41.0
s vnitřními orgány, nezařazené jinde:
nedo'Statečnáfunkce vnitřních orgánů V47.0
mechanické a motorické poruchy vnitřních orgánů V47.J
jiné srdeční a dýchací poruchy V47.2
jiné trávicí poruchy V 47.3
jiné močové poruchy V47.4
jiné genitální poruchy .V47.5
NSV47.9

- -s

s

I

I ,
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Potlačená

laktace 676.5

Potničky 705.1

čtvrté místo podle typu reakce
NS999.8
.
Potrat: hledejte odděleně: třímístnou položku pod I . a čtvrtou číslici pod II.
Potrat I: - třímístné položky:
·
ilegální 636

Potransfuzní reakce 999.- -

-

indukovanýilegálně 636

- legálně 6~5
kriminální 636
legální 635
neúplný 634- 637 podle typu
samovolný, spontánní 634
, terapeuticky 635
úplný 634-637 podle typu
NS637
Potrat II. - čtvrtá číslice
bez komplikací .9
,
komplikovaný afibrinogenémií .1
anoxií mozkovou .7
defibrinačním syndromem .1
, embolií .6
·
endometritidou .O
hemolýzou intravaskulární .1
infekcí ústrojí pohlavního nebo pánve .O
kolapsem oběhovým .5
krvácením nadměrným nebo opožděným .1
lacerací (dělohy, děložního čípku, měchýře, parauretrální tkáně, střeva, širokého
vazu) .2
,
métabolickou poruchou .4
nekrózou renální nebo tubulární .3
oligurií .3
- parametritidou .O
- perforací (dělohy, děložního čípku, měchýře, střeva) .2
- peritonitidou pánevní .O
- porušenou ·rovnováhou elektrolytů .4
- poškozením pánevních orgánů nebo tkání .2
salpingitidou nebo salpingo-ooforitidou .O
selháním ledvin, renálním .3
- srdce .7
sepsí nebo septikémií NS .O
šokem (pooperačním) (oběhovým) .5
trhlinou (dělohy, děložního čípku, měchýře , parauretrální tkáně, střeva, ,širokého vazu) .2
urémií .3
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-'-- zastavením činnosti ledvin .3
- - - srdce .7
s komplikací určenou, ale nezařazenou jinde .7
- NS.8
habituální, bez současného těhotenství 629.9
- jako indikace pro péči z{l těhotenství 646.3
- , jde-li o čerstvý potrat 634 ..,. . - dále viz Potrat JI.
hrozící 640.0
·
indukovaný nezdařený 638.- - dále viz Potrat II.
se zásněti hroznovou 630
s jiným abnormálním produktem početí 631
tubární 633.1
zamlklý, nevypuzený, zmeškaný 632 Potraviny škodlivé, toxické účinky určené, ale nezařazené jinde 988.8
- - NS988.9
Potřeba izolace nebo jiného preventiVního opatření - viz název příslušného opatření Izolace atd. ·
- ochranného (preventivního) očkování k předcházení... - viz Očkování proti ...
Pottova kurvatura - zakřivení páteře 015.0+, 737.4*
nemoc nebo paraplegie 015.0+, 730.4*
·- zlomenina otevřená 824.5 .
- · - (zavřená) 824.4
Povlak zubní 523.6
Povrchní poranění. - 2 ) : členění na čtvnem místě -:- platí pro položky 910 - 917 a 919:
.O Odřenina nebo popálenina vzniklá třením, . bez infekce
.1 - - - - - ; infikovaná
.2 Puchýř bez infekce
.3 - infikovaný
.4 Nejedovatý hmyz- - bodnutí, kousnutí, bez infekce
.5 - - - ::-- , infikované
.6 Povrchní cizí těleso - tříska - bez větší otevřené rány a bez infekce
. 7 - - .:_, infikované
·
.8 Jiné nebo NS povrchní poranění bez -infekce
.9 - - - - - , infikované
bu/bu očního, nezařazené jinde nebo NS 918.9
hlavy - i vlasové části 910.-2)
končetiny dolní mimo nohu 916.-2 )
- horní, nezařazené jinde nebo NS 913.-2)
krajiny lopatkové 912.-2)
lokte '913.-2)
·
mnohočetná 919.- 2 )
-..
nadloktí 912.-2)
nohy - prstu, nehtu, paty 917.-2 )
obličeje, krku nebo vlasové části hlavy, mimo oko 910.-2 )
oka nebo očních adnex, nezařazené jinde nebo NS 9.18.9
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Povrchní poranění okrsku periokulárního 918 .O
- podpaží912.- 2 )
- prstu(-ů) ruky, samotných - nehtu, palce 915.-2)
předloktí 913.-2)
ramene 912.-2)
rohovky 918 .J
ruky kromě prstů samotných 914.-2)
spojivky 918.2
·
trupu 911.-2)
víčka očního 918 .O
· zápěstí 913.-2 )
míst nezařazených jinde, mnoha nebo NS 919.-2)
Powassan encefalitis 063.8+, 323.3*
Pozdní následek - viz též název nt~moci
amputace traumatické 905.9
cévního onemocnění mozku 438
cizího tělesa v přirozeném otvoru těla 908.5
komplikace chirurgické nebo jiné lékařské péče 909.3
- poranění ~ařaditelného pod 958 .-908.6
nitrolebního abscesu nébo pyogenní infekce 326
onemocnění zařaditelného pod 960- 979 909 .O
980-989909.J
990 909.2
991-994 909.4
995 909.9
\..,_
996 - 999 909.3
otevřené rány hlavy, krku nebo trupu 90~0
- - končetiny bez poranění šlach 906.J
otravy způsobené lékem, chemickou látkou používanou v lékařství nebo
.
biologickou látkou 909.0
podvrtnutí nebo namožení bez poranění šlach 905.7
popálení oka, obličeje, hlavy nebo krku ?06.5
- zápěstí nebo ruky 906.6
- jiných částí horní končetiny nebo kterékoli části dolní končetiny 906.7
- - určených míst 906.8
- lokalizace NS 906.9
poranění cév hlavy, krku nebo končetin 908.~
- hrudníku, břicha, nebo pánve 908 .4
kůže nebo podkožního vaziva 906.míchy 907.2
nervové soustavy 907 .nervovýcH kořenů, hřbetní pleteně a jiných nervů trupu 907.3
nervu mozkového 907.l
- periferního pánevní pleteně nebo dolní končetiny 907.5
- pažní pleteně nebo horní končetiny 907.4
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- jiného nebo NS 907.9
nitrolebního beze zlomení 907 .O
svalstva, kostry nebo pojivové tkáně 905.šlach(y) 905.8
nezařazený pod 905 -907 nebo NS 908.NS, zařaditelnéhp pod 959.- 908.9povrchního poranění 906.2
toxického účinku látky používané mimo lékařství 909.l
tržně zhmožděného po~anění 906.4
.
vnější příčiny, nezařazené jinde nebo NS 909.vnitřního poranění hrudníku 908.0
- -;-- nitrobřišníéh orgánů 908.l
- - jinych vnitřních · orgánů 908.2
vymknutí 905 .6
záření 909.2
zhmoždění 906.3
zlomeniny konče_tiny dolní mimo krček stehenní kosti 905.4
- horní 905.2
krčku stehenní kosti 905.3
lebky nebo obličejové kosti 905.0
páteře nebo kosti trupu bez poškození míchy 905.1
více nebo NS kostí 905.5
Pozorování po porodu V24.- - dále viz Péče po porodu
'
úraze pracovním V7 l .3
- - dopravním nebo jiném V71.4
- znásilnění popř. obvinění z něho V71.5
- jiném n'á.silném poranění V71.6
při podezření na určité onemocnění:
duševní, vč. asociálního chování a účasti v tlupách
bez zjevného psychiatrického chování V71.0
zhoubný novotvar V71.J
tuberkulózu V7 l .2
kardiovaskulární nemoc V7 l . 7
chorobný stav určený, ale nezařazený jinde V71.8
NSV71.9
Pózování hysterické 300.l
Praemolarisatio cuspidum 520.2
Prasknutí hemoroidů 455.- - dále viz Hemoroidy
.- operační rány998.3
Prediabetes, kompliku:Je-li' těhotenství, porod nebo šestinedělí 648.8
- u plodu !lebo novorozence 775.8
- NS790.2
Predislokační stav kyčle při narození 754.3
:t;>'r edominance lymfocytárně histiocytární při Hodgkinově nemoci 201. 4
· Preeklampsie mírná nebo NS 642.4
.
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Preklampsie přidružená k hypertenzi existující od dřívějška 642. 7
·- těžká 642.5
Preexcitace atrioventrikulárního vedení 426.7
Preinfarktový syndrom 411
Presbyacusis 388.0
Presbyofrenie 310.J
Presbyopie 367.4
Prěsenilní demence 290.l
Pretibiální horečka 100.8
Priapismus 607.3
,
Primigravida starší - jako indikace pro péči za těhotenství nebo porodu 659.5
Problémy s ... (V40 --; V49) - viz Potíže s ...
- s krmením - viz Krmení .. .
- - u novorozence 779.3
- v rodině s poruchami emocí specifickými pro dětství a dospívání 313.3
Proc- viz též ProkProces nitrolební zabírající prostor NS 784.2
Proctalgiafugax 564.6
Proctocele feminina 618 .O
- masculina 569.l
Proctoptosis 569 .1
Proctospasmus 564.6
- psychogenes 306.4
.
Prodloužená doba porodní druhá 662.2
- ·- - první 662.0
Produkt početí abnormální, pokud nepatří po4_ 630 - tj. mimo zásněť hroznovou 631
Produkty početí zadržené, ne po samovolném nebo indukovaném ·potratu ani po porodu 632
po porodu, bez krvácení 667 .1
- - - - - , s krvácením nepo NS 666.2
- - - - potratu nezařaditelném jinam 637.- - dále viz Potrat II.
Prodloužení čípku děložního hypertrofické 622.6
- doby koagulace nebo krvácení 286.9
Prodloužený porod NS 662.1
Progenie 524.J
Progerie 259 .8
Prognati-e, -smus 524.l
Prohlídka - viz též Vyšetření
periodická po chirurgickémcuzákroku V67.0
radioterapii V67.J
chemoterapii.Y67.2
psychoterapii nebo jiné léčbě duševní poruchy V67.3
léčbě zlomeniny V67.4
- jiném léčení V67.5
'-- kombinovaném léčeníV67.6
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léčbě NS V67.9
- před přijetím do zaměstnání V70.5
- speciální - viz Vyšetření speciální
.
Prohlídky hromadné, zaměřené na vyhledávání infekčních nemoé.í mimo nemoci virové,
bakteriální a spirochétové:
rickettsiózy V7S.O
malárie V75.l
leishmanióza V75.2
trypanosomiáza - Chagasova ~emoc, spavá nemoc V75}
mykotir;ké infekce V75.4
schistosomiáza V75)
filariáza V75.6 .
střevní helmintiázy V75.7
jiné určené parazitární infekce V75~8
NS infekční nemoci V7S-.9
./
duševních poruch nebo závad ve vývoji:
deprese V79,0.
alkoholismus V79.1
duševní zaostalost V79.2
vývojové poruchy v raném dětstVí V79.3
jiné V79.8
,
NSV79.9
- - endokrinních, nutričních nebo metabolických onemocnění nebo poruch
· imunity:
.
nemoci štítné žlázy V77.0
cukrovka.Vn .1
podvýživá V77.2
fenylketonurie V77.3
galaktozémie V77.4
dna V77.5
cystickáfibróza V77.6
jiné vrozené poruchy metabolismu V77.7
otylost V77 .8
jiné nebo NS V77.9
- - - - - nemocí krve a krvotvorných orgánů:
- anémie z nedostatku' železa V78.0
jiné a NS karenční anémie V78.J
srpkovitá anémie a hemoglobinopatie V78.2
jiné hemoglobinopatie V78.3
jiné V78.8
NSV18.9
nervových, očních nebo ušních:
nervová onemocnění VSO.O
glaJ.Jkom V80.1
jinJ oční nemoci V80.2
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Prohlídky hromadné, zaměřené na vyhledávání ušní nemoci V80.3
- - - - - - soustavy oběhové, dýchací, močové nebo pohlavní.:
ischemická choroba srdeční V8 l .O
hypertenze V81.J
jiná nebo NS onemocnění oběhové soustavy V81.2
chronický zánět průdušek a (nebo) rozedma plic V8 l.3
jiná a NS onemocnění dýchací soustavy mimo novotvary plic
a plicní tuberkulózu V81.4
nemoci ledvin vč. asymptomatické bakteriurie V8 i .5
jiné nebo NS nemoci močového nebo pohlavního ústrojí V81.6
- - - - způsobených bakteriemi a spirochétami:
cholera V74.0
tuberkulóza plic V74.1
lepraV74.i
záškrt V74.3
bakteriální zánět oční spojivky V74.4
pohlavní nemoci V74.5
frambézie V74.6
jinéV74.8
NSV74.9
- - - - - - ·virových:
akutní dětská obrna V73.0
neštovice V73.J
spalničky V73.2
zarděnky V73.3
žlutá zimnice V73.4
jiné virové nemoci přenášené členovci V73.5
trachom V73.6
jinéV73.8
NSV73 .9
- - - zhoubných novotvarů:
dýchací ústrojíV76.0
prs_V76.1
děložní čípek V76.2
měchýřV763

-

-

-

jiné lokalizace V76.4
jiný novotvar V76.8
NSV76.9
- jiných onemocnění, než patří pod V73 - V80:
kožní onemocnění V82.0
revmatoidníartritis V82.J
jiné revmatické nemoci V82.2
vrozené vykloubení kyčle V82.3
chromosomální odchylky po narození,V82.4
chc;mické otravy a jiné kontaminace -:- ohrožení

zářením,

otravy
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těžkými kovy, otravy znečiitěnou pitnou vodou, požití radioaktivních
látekV82.5
vícefázové V82.6
jiné V82.8
NSV82.9
- pracujících V70.5
Prohnutí kolena nebo dlouhých kostí dolní končetiny, vrozené 754.4
Projímadla, návyk 305.9
Prok- viz též ProcProktitis vředovitá 556
- NS569.4
Proktokolitis 556
Prolapsus ani 569.1
- cervicis uteri 618.J
- disci inteťveríebralis 722.- - dále viz Onemocnění ploténky meziobratlové
. .:. . fundi uteri 618.8
· .
iridis non traumaticus 364.8
- traumaticus 871.J
ovarii 620.4
recti 569.1
ureteris 593.8
- cum obstructione 593.4
urethrae 599.5
- congenitus 753.8
uteri - viz Výhřez dělohy
- NS618.J
- congenitus 7 52.3
vaginalis bez výhřezu dělohy 618.0
·s výhřezem dělohy - viz Výhřez dělohy
- - - NS618.4
- za těhotenství nebo porodu 654.4
vesicae urinariaefemininae 618.0
- · - virilis 596.8
Proleženina jakékoli lokalizace bez gangrény 707 ;O
Propíchnutí uší V50.3
Proptosis ( ocularis) 376.3
' Prořezávání zubů mléčných, soubor příznaků 520.7
,.... - ,předčasné nebo opožděné, neúplné, poruchy 520.6
Proř.ídnutí kosti 733.0
Prospívání (tělesné) nedo~tatečné NS 783.4
· Prost.a tismus 600
Prostatitis akutní 60 I .O·
./
gonoroická (akutní) 098.1+, 601.4*
- chronická 098.3+, 601.4*
chronická 60 I

.11 ,
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Prostati tis trichomonádová' 13 l .O+, 601.4*
tuberkulózní 016,J+, 601.4*
- nezařazená jinde ·601.8
- NS601.9
Prostatocystitis 601.3
Prostrace nervová 300.5
Protano-má/ie, -pie 368.5
Proteinová nemoc 999 .5
Proteinóza plicní alveolární 516.0
Proteinurie Benceova-Joneso'va nebo NS 791.0
· -:- gestační bez hypertenze 646.2
- - s hypertenzí 642.- - dále viz Hypertenze.,.
- posturální 593.6
- vzniklá za těhotenství nebo šestinedělí - viz P. gestační
Protětí šlachy - viz Rána otevřená
Proteus ( mirabi/is) (morgani)) při onemocnění zařazeném.jinde nebo lokalizace NS
041.6
.
- působící pneumonii 482.8
- - střevní infekci 008.3
Protéza cévní V43.4
- , přiložení, adaptace V52.~ - dále viz Pomůcka protetická
Protilátky Anti-D (Rh) 656.1
Protozoární-střevní nemoc mimo a'mébovou úplavici 007.- - - · NS007.9
Protrusio acetabu/i NS 718.6
- .disci intervertebralis 722.- .- dále viz Onemocně~í ploténky mezi~bratlové
Protržení blan předčasné 658.J
··
Protuberance kožní řiti nebo konečníku (reziduální) (hemoroidální) 455.9
- tonzilární 414.8
·Prs cystický.610.1
- - chybějící, přespočetný nebo přídatný (vrozený) 757.6
Prst nohy - mimo palec - drápoviiý (získaný) 735„5
- - -- kladivkový (získaný) 735.4
- ruky paličkovitý 736.1
- - skákavý (z_uzlové tendinopatie) 727 .2
Prstenec hymenu těsný, získaný nebo vrozený 623 .3 ·
- Kexserův~Fleischerdv 371.1
' Prsty nadpočetné na rukou nebo nohou 755.0
- rukoupaličkovité NS 781.5
Pruhy angioidní, cévnatky 363.4
Průjem alergický, dietetický, neinfekční nebo toxický 558
- dyzentericky, epidemický, infekční NS 009.2
- funkční 564.5
·
horský 519.1
(funkční) po chirurgickém zákroku na trávicím ústrojí 564.4
1
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protozoární 007.- NS007.9
psychogenní 306.4
způsobený bičíkovci

007 .9
NS; u kterého se předpokládá {njekční původ 009.3
Průjmové onem_ocnění - viz Průjem
Průnikfetální krve do mateřského oběhu 656.0
Prurigo ( Besnier) 691.8
- aestivalis ( Hutchinson) 692. 7
- ferox, Hebrae, mitis, NS 698.2
- nodularis ( H yde) 698 .3
, - psychogenes 306.3
Pruritus - viz též Svědění
ani 698.0
- psychogenes 306.3
scroti 698.J
senilis 698.8
vulvae 698.1
NS -698.9
Průsvitnost duho.vky 364.5
Přebýtek draslíku 276.7
karotinu (ve stravě) 278.3
sodíku 276.0
vitamínu A (ve stravě) 278.2
- D (ve stravě) 278.4
Přecitlivělost na správný lék, chemickou látku používanou v lékařství nebo biologickou
látku správně podanou - viz podle projevu přecitlivělosti
- •. . - bez určení projevu nebo na léky NS 995.2
- NS995.3
.
Předávkování léku, chemické látky používané v lékařství nebo biologické látky
viz Otrava ...
Předčasně narozené dítě - viz Dítě předčasně narozené
Předčasné stahy - komorové, nodální, síňové, supraventrikulární 427.6
Předčasnost pohlavní - idiopatická, konstituční, kryptogenní, NS 259.1
- - . mužská s hyperplazií nadledvin 255.2 ·
Předčasný pohlavní vývoj dospělost, pokud nepatří jinam 259.l
, Předinfarktový syndrom 411
·
Předkožka adherentní 605
Předkus (nadměrný) 524.2
Předmenstruační napětí, syndrom 625.4
Předpis antikoncepčníhoprostředku: první V25.0 .
opětný V25.4
Předstírání nemoci V65 .2
Přechod 627 .2
předčasný 256.3

a

Přej ídání

neorganického původu 307.5
- , NS 783.6
Překrvení jater pasivní chronické 573.0
ledviny 593.8
mozku NS 437.8
pánve ženské, synarom 625.5
plic 514
žlázy předstojné 602.1
Překyselení (žaludku) 536.8
Přenašeč (suspektní) infekční nemoci:
cholery V02.0
tyfu V02.l
amébové úplavice V02.2
jiných žaludečních nebo střevních patogenů V02.3
záškrtu V02.4
jiné určené bakteriální nemoci V02.5
virového zánětu jater V02.6
k apavky V02. 7
jiné pohlavní nemoci V02.8
jiného určeného infekčního mikroorganismu V02.9
Přepážka pochvy vrozená 752.4
Přerušená aorta 747.2 ·
Přerµšení nervu nebo míchy (s otevřenou ranou) - viz Poraněni nervu, Poranění míchy
oblouku aortálního 747.1
těhotenství:' legální, terapeutické. 635.- - dále viz Potrát
- : ilegální, kriminální 636.- - dále viz Potrat
vejcovodu nebo chámovodu v rámci řízené antikoncepce V25.2
Přespočetn~ zuby 520.l
- -_v ... -'-- viz též Nadpočetný, Přídatný ...
Přetížení tekutinou 276.6
Přetrvávající konvoluce oblouku aortálního nebo oblouk aortální pravý 747.2
- vena cardinalis levá zadní nebo vena cava levá horní 747.4
Přetržení chrupavky kolenní nebo menisku, staré 7ť7 .kloubní'ho pouzdra, svalu, šlachy, vazu - viz Podvrtnutí
menisku kolena, čerstvé : vnějšího 836.l
vnitřního 836.0
- - . - , nezařazené jinde nebo NS 836.2
pupečníku postihující plod nebo novorozence 772.0
šlachy Achillovy 845.0
,
·vazu (-ů) v koleně, staré 717 .8
Přezrálost plodu NS 766.2
Příbuzenství pokrevní v rodinné anamnéze V 19. 7
Přibývání na váze, abnormální, v těhotenství 646.l
- - - - NS 783.l
Příčina nemoci nebo úmrtí, neznámá nebo neurčená, pokud nepatří jinam 799.9
J
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Přídatn-ý,

-á, -é
boltec 744.1
brzlík 759.2
děloha 752.2
chromosomy 758.játra 751.6
kanálek slzný 743.6
kosti zánártní 755.6
- zápěstní 755.5
ledvina 753.3
měchýř močový 7 53 .8
močovod 753.4
nadledvina 759.l
nos 748.l
plíce (lalok) 748.6
prst(y) ruky nebo nohy 755.0
slezina 759.0
slinivka břišní 751.7
sval756.8
trubice močová 753.8
vaječník 752.0
vejcovod 752.1
víčko 743.6
vývod jaterní 751.6
žláza s vnitřní sekrecí (i štítná) 759.2
- slinná 750.2
žlučovod 7 51.6
Příhoda mozková cévní NS 436
- - v šestinedělí 674.0
Příjem potravy pomalý u novorozence 779.3
Příjice - viz Syfilis
Přiložení pomůcky protetické V52.- , - dále viz Pomůcka protetická
- - jiné než protetické V53.- - dále viz podle druhu pomů(fky
Příměs smolky - mekonia - v plodové vodě u živ~ narqzeného dítěte - viz Ohrožení
plodu...
·
Přirostlý jazyk 750.0
Přírůstek hmotnosti v těhotenství, nadměrný, bez hypertenze 646.J
- - - - , s hypertenzí 642.- - dále viz Hypertenze
Přístroj naslouchací - přiložení, adaptace V53.i
Příušnice epidemické, infekční 072.- - dále viz Parotitis
. Příznaky břišní, nezařazené jinde 789.9
- celkové, nezařazené jinde 780.9
- fyzické duševního původu bez poškození tkáni 306.mozkové abnormální vznjklé v perinatálním období 779.2
- ·na kůži nebo jiné povrchÓvé tkáni, nezařazené jinde 782.9
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Př~naky

na pohlavních orgánech .mužských, nezařazené jinde 608.8
NS608.9 '
- - - ženských, nezařazené jinde. 625.8
- - _; - NS625.9
od soustavy dýchací, nezařazené jinde 786.9
močové, nezařazené jinde 788.9
nervové; svalové nebo .kosterní, nezařazené jinde 781.9
oběhové, nezařazené jinde 785.9
trávicí, nezařaz_ené jinde 787.9
onemocnění hrudních, nezařazenéjinde 786.9
- pánevní nezařazené jinde 789.9
sdružené s menopauzou 627 .2
- - umělou 627.4
týkající se hlavy, nezařazené jinde 784.9
kloubů, nezařazené jinde 719.6
krku, nezařazené jinde 784.9·
specificky kloubu, nezařazené jinde 719.8
- NS719.9
končetin,y, nezařazené jinde nebo NS 729 .8
sluchu, mimo hluchotu, nezařazené jinde 389.8
zad, nezařazené jinde 724.8
'
""-- NS724.9
zraku, mimo slepotu a slabozrakost, nezařazené jinde 368.8
- NS368.9
.
.
výživy, přeměny látek nebo vývoje, nezařazené jinde 783.9
netařazené jinde 789.9
Psellismus 307 .9
Pseudoacanthosis nigricans 701.8
Pseudoartróza 733 .8
Pseµdocysta sítnice 36Ll
- slinivky břišní 577.2
Pseudoedém papily 377.2
Pseudohemofilie typu A nebo vaskulární 287.8
- ( typu B) (dědičná) 286.4
Pseudohermafroditismus (mužsky) (ženský) 752. 7
s adrenokortikální poruchou 255.2
s určen~u vadou chromosomů 758.mužský s gonadální poruchou nezařazenou jinde nebo testikulární feminizací 257 .8
- - - NS257.9
Pseudo-Hurlerova nemoc 272.7
Pseudohypoparatyze-óza, -oidismus 275.4
Pseudokrup 478.7
Pseudoleukémie infantilní 285.8
- NS288.8
Pseudomalleus.025
I

1
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Pseudomonas inallei 024
- při onemocnění zařazeném jinde nebo lokalizace NS 041 . 7 ·
- pseudomallei 025
- působící artritidu nebo polyartritidu 71 I.O
- - pneumonii 482.1
·
Pseudoinyxoma peritonei 197 .6
Pseudoparalýza atonická, vrozená 358.8 ·
- končetiny NS 781.4
J>seudopelade ( Brocq) 704.0
Pseudopolyposis cd/i 556
L
Pseudopseudohypopara.tyre·óza, · -oidismus ·275.4
Pseudopterygium 372.5 '
Pseudoscarlatina 057 .8
Pseudoskleróza (mozku) (Westphalova) (- Strumpellova) 275.1
Pseudotumor cerebri 348.2
-, orbitae 376.l
Psilocybin, závislost 304.5
Psitakóza, Psittacosis 073
Psoii-asis, -áza artropatická 6.96.0+, 713.3*
- úst 528.6
- jiná 696.1
,·
Psorosperm-:iasis, -osis 136.4 ·
Psychalgie 307 .8
Psychasteni.-e, -cký syndrom .300.8
- kompulzivní nebo obsedantní 300.3
Psychická porucha v osobní anamnéze VI 1
Psychické faktory sdružené nemocemi zafazenými jinde 316
k určení fyzického .
~nemocnění použijte dalšího kódu
- ·trauma v osobní anamnéze V 15-.4
Psychofyziologická porucha 306.'- - dále viz Psychosomatická porucha
Psychoinfantilní osobnost 301.5
·
. Psychomotorick-á epilepsie, -ý záchvat 345.4
Psychoneuťotická osobnost nezařazená jinde 30 I .8
Psychoneuróza NS 300.9
Psychciorganicky syndrom akutní 293 .O
- - subakutní 293 .1
- - NS293.9
Psychopatická osobnost se sklony arr,zorálními, antisociálními nebo asociálními 301.7
- - smíšených typtl nebo NS 301.9 ·
Psychopatický konstituční stav 301.9
Psychopatie - viz Osobnost (uvedeny jen úchylky od normy), Porucha osobnosti
Psychosexuální porucha nezařazená jinde 302.8
- - NS302.9
Psychosomatická porucfza nezařazená jinde 306.8
NS306.9

s
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Psychostimulancia typu amfetaminu i jiná, závislost 304.4
- , zneužití bez závislosti 305.7
Psychosyndrom o_rganický 290- 294 podle typu psychózy
po organickém poškození mozku 310.poúrazový nepsychotický 310.2
- psychotický 294.9
vrozený - viz Zaostalost duševní
(organický) NS 293.9
Psychotické onemocnění organické 290- 294
senilní nebo presenilní, nezařazené jinde 290.8
- - - ~ NS290.9
( chron.i cké) NS 294.9
- přechodné, nezařazené jinde 293.8
- - NS293.9
stavy ·organické, smíšené paranoidní a afektivní 294.8
Psychó:z;a afektivní nezařazená jinde 296.8
- NS296.9
- psychogenní 298.- · ·
akutní sdružená s poruchou endokrinní, metabolickou nebo cerebrovaskulární 293.0
alkoholická:
polyneuritická 291.1
s deliriem tremens 291.0
s demencí 291.2
s halucinózou 291.3
s paranoiou nebo žárlivostí 291.5
určená, ale nezařazená jinde 291.8.
NS291.9
.
cirkulární . :. .: viz P. maniodepresivní, typ cirkulární
depresivní psychogenní, reaktivní 298.0
- NS296.l
dětská atypická 299.8
- NS299.9
dezintegrační v qětství 299.1
epileptická NS 294.8 (kódujte také 345.-)
hypómaňic/cá 296.0
hystfricka 298.8
- akutní 298.1
indukovaná 297.3
Infantilní 299 .O
infekční akutní 293.0
- subakutní 293.Í
involuční depresivní nebo melancholická 296.1
- paranoidní nebo parafrenická 297 .2
- NS298.8 .
klimakterická - viz P. involuční
1
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Korsakovova_(nealkoholická) (NS) 294.0
- , alkoholická 291.1
manická 296.0
- . maniodepresivní, typ cirkulární, ale v současné době depresivní 296.3
·
- , - - - manická296.2
- - - ' bez bližšího určení současného stavu 296.5
- -'- - , smíšená 296.4
- , typ depresivní 296.1
- , (_ manický 296.0
- , - smíšený, nezařazená jinde nebo NS 296.6
neorganická, typ depresivní 298.0
- ' - excitatiVní 298.1
organická aterosklerotická 290.4
ep ileptická nezařazená jinde nebo NS 294.8 -(kódujte také 345.-)
na podkladě Huntingtonovy chorey 294.1
- infekce nezařazené jinde nebo onemocnění endokrinníh.o nebo metabojického:
.
akutní 293.0
subakutní 293.1
jiná 293.8
NS293.9
narkomanie nezařazená jinde 292.8
- NS292.9
onemocnění mozku aterosklerotického 290.4
· - - cévního akutní293.0
onemocnění určeného, ale nezařazenéhojinde 294.8
- NS2%9
~ poraněni mozku (porodního) (chirurgického) (elektrickým proudem)
- nebo infekce mozku nebo nitrólební nezařazené jinde:
akutní 293.0
chronická 294.8
subakutní 293.1
jiná 293.8
NS293.9
-:- roztroušené sklerózy 294.1
poúrazová (lkutní 293.0
--:- - subakútní 293.1
paranoidní psychogenní-nebo reaktivní protrahovaná 298.4
- _;; NS 297.9
- polyneuritická alkoholická 291.1
- pooperační nezařazená jinde 293.8
- - NS293.9
- presenilní 290.1
- psychogenní NS 298.8
. puerperální typu určeného .- viz položky 295- 298
- - - neurčeného, akutní 293"0
0

1
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Psychóza puerperální typu neurčeného, chronická nebo jiná 293.8
- - . -'-,subakutní 293.J
- - - NS293.9
reaktivní (po emočním stresu, psychickém traumatu).:
depresivní 298.0
. excitativní298.J
konfuzní 298.2
1
NS298.8
senilní NS 290.~
schizo-afektivní nebo -freniformní, afektivnityp 295.7
·schizofreniformní, typ konfuzní 295.4
- NS295.9 .
schizofrenní, typ hebefrenický 295.J
-, - katatonický 295.2 .
-, :.-. paranoidní 295.3
-, - schizoafektivni 295.7
-, - simplexní 295.0
- nezařazená jinde 295.8
- NS295~9 .
smíšená schizofrennl a afektivní 295.7
,
subakutnl sdružená s endokrinnl nebo metabolickou poruchou 293.J
toxická nezařazená jinde 292.8
- NS292 .9
vazqová 300.J
1
vznikající specificky v dětství nezařazená jinde 299.8
- - - NS299.9
NS298.9
Ptačí hrudník vrqzený 754.8
Pterygium (oční) 372.4
- co/li 744.5
Ptóza ledviny 593.0
- vrozená 153.3
- víčka (paralytická) 374.3
- - v_rozená '743.6
Ptyalismus 527.7
PubertaV21.J ·
- opožděná 259.0
- předčasná. 259.J
Puchýř ·- viz Povrchní poranění
Puchýřina novorozenců 684
Puknutí blanpfedčasné, poškozující dítě 761.J
, Pulmo dexter bilobatus, P. sinister
trilobatus 748.6
1
' Pulmolitiáza 518.8
Pulpitis 522.0
Pulsus alternans 427 .8
{'.
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Pupečník krátký 663 .'4

r-

- ovinutý (kolem krku) 663.- - dále viz Ovinutí pupečníku
Purpura alergická nebo anafylaktoidní 287.0
.
;__ (primaria) anularis telangiectodes 709.1
- fibrinolytická,fulminans 286.6
gangrenózní, Henochova( - Schonleinova) 287.0
hypergamaglobulinémická (Waldenstromova) 273.0
kryoglobulinémická 273.2
netrombocytopenická - hemoragická, idiopatická 287.0
- jiná287.2
- prostá 287.2
revmatická 287.0
stařecká 287.2
trombocytopenicka 287.3
trombotická 446.6
variolosa 050.0
vaskulární 287.0
NS287.2
Pustula (non maligna) 686.9
~ maligna 022.0
Pyaemia - viz Septikémie ·
Pyarthros(is) 711.0
Pyelitis akutní NS 590.1
e calculo 592.9
chronická NS 590.0
- s kamenem 592.9
komplikující potrat:
indukovaný ilegálně 636.8
- legálně 635.8
nezdařený 638.8
sámovolný 634.8
NS637.8
- těhotenství ektopické 639.8
- - nebo šestinedělí 646.6
tuberkulózní 016.0+, 590.8*
Pyelocystitis 590.8 ·
:___ puerperalis 646.6
Pyelonefritis akutní 590.1
chronická 590.0
- NSjako akutní nebo chron-ická 590.8
- tuberkulózní016.0+, 590.8*
Pyelonephritis calculosa 592.9
· - puerperalis 646.6
Pyeloureteritis cystica 590.3
''Pyémie - viz Septikémie
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Pygopagus 759 .4
Pykno(epi)lepsie (idiopatická) 345.0
Pyleflebitis 572.J
Pylorospasmus 537.8
- vrozený nebo dětský 750.5
Pylorostenosis ( hypertrophica) congehita aut infantilis 750.5
Pyocolpos 616.J
Pyoderma (gangtaen,osum) (NS) 686.0
- vegetans 686.8
Pyometr-a, -itis, -ium - viz Zánětlivé onemocnění dělohy
· - NS615.9
Pyomyositis NS 728.0
- jinak viz Myositis
Pyonefr-itis, -óza akutní 590.1
- chronická 590.0
. - NS jako akutní nebo chronická 590.8
- puerperální 646~6
- tuberkulóznf016.(J+, 590.8*
Pyopericardi-tis, -um 420.9
Pyo(pneumo)torax bez píštěle 510.9
- s píštělí 51 o.o
- subphrenicus 567.2
Pyorrhoea { plveolaris) 523.4
- degeneratira 523.5
Pyosalpinx - . viz Zánět vaječníků
- NS614.2
Pyoureter 593 .8
Pyrenochaeta romeroi 117.4
Pyrexie neznámého původu během porodu 659 .2
- - - - šestinedělí, puerperální NS 672
- , - - mimo porod a šestinedělí 780.6
- u novorozence vyvolaná prostředím 778.4
,- z horka 992.0
Pyroglobulinémie 273.8
Pyrosis NS 787.1
Pysk zaječí 749.J
- - s rozštěpem patra 749.2
Pyurie (bakteriální) (NS) 599.0

I .
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.Q
Q(ueenslandská) horečka 083.0
Quadiuplegia - viz KvQuinckeho·edém nebo nemoc 995.1
- - dědičný 277 .6 ·
Quintana horečka 083.1

R
R- VlZ též RhRabies 071
„Račí klepeto" 755.5
Radiculitis brachialis NS 723.4
- e discopathia 722.- ~ dále viz Onemocnění ploténky ...
- rheumatica 729.2 '
Radikul-algie - v_iz -itis
Radikulární syndrom - viz Syn.drpm radikulární
Radikulitis hruqní nebo lumbosakrálnz NS 724.4
revmatická nebo NS 729.2
- vyvolaná onemocněním, výhřezem nebo roztržením ploténky meziobratlové 722.- --- dále viz Onemocnění ploténky ...
Radioléčba V 58 .O
Radius curvus 755.5
Rachialgie 729.2
Rachitis aktivní nébo akutní 268.0
- celiakální 579.0
- ,pozdní následky 268.1
~ renální 588.0
Rakovina - mimo Carcinoma in situ - viz Novotvar zhoubný
generalizovaná 199.0
hepatocelulární 155.0
z buněk Hurthleových 193
žaludeční NS 151.9
(primární) (sekundární) lokalizace NS 199.1
Rameno, ramenní krajina - onemocnění pouzder nebo šlaéh 726.1
- , postižení nezařazené jinde 726.2
,- „zmrzlé" 726.0
./
,
Rána bodná - viz též Rána otevřená
-- , náhodná, cévy, nervu nebo orgánu endoskopem, kate trém, nástrojem nebo
sondou během výkonu 998.2
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Rána bodná vnitřních orgánů - viz Poranění
od skalpelu při porodu .767 .8
otevřená adnex očních, nezařazená jinde 870.8
- - NS870.9
beder 876.- - dále viz R. ot. krajiny bederní
bérce, bez komplikace 891.0
- , komplikovaná 891.1
- , s postižením šlachy 891.2
boku 879.- - dále viz R. ot. třísla
boltce ušního 872.- - dále viz R. ot. ucha vnějšího
bubínku ušního, bez komplikace 8i2.6
- - , komplikovaná 872. 7
bulbu očního NS 87).9
čela 873.- - dále viz R. ot. \ obličeje
čelisti 873.- - dále viz R. ot. obličeje
dásně 873.- - dále viz R . ot. úst
hlavy béz nitrolebního poranění, mimo oči a uši:
vlasové části, bez komplikace 873.0
- - , kompÍikovaná 873.1
jiná 873.·
NS, bez komplikace 873.8
· - , komplikovaná 873.9
hltanu, bez komplikace 874.4
- ,.komplikovaná 874.5
holeně 891.- -( dále viz R . ot. bérce
hráze 879.- - dále viz R. ot. trupu
hrdla NS 874.- - dále viz R. ot. krku
hrtanu, bez komplikace 874.0
- , komplikovaná 874.1
(stěny) hrudníku nepronikající do dutiny, bez komplikace 875.0
,_. - ---.,. - , komplikovaná 875.1
hypochondria 879.- - dále viz R. ot. třísla
hýždí, bez komplikace 877 .O
- , komplikovaná 877.1
- jazyka 873.- - dále viz R. ot. úst
- jícnu, krční části 874.- - dále viz R. ot. hltanu
kolena a (nebo) kotníku, bez komplikace 891.0
- - , kómplikovaná 891.1
- - , s postižením šlach(y) 891.2
končetiny dolní, mnohočetná nebo NS.:
bez komplikace 894.0
komplikovaná 894.l
s postižením šlach(y) 894.2
horní, mnohočetná nebo NS:
bez komplikace 884.0
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komplikovaná 884.l

s postižením šlach (y)

-

884.2
krajiny bederní, bez komplikace 816.0 ·
- komplikovaná 876.J
~ epi· nebo. hypo~gastrické 879.- - dále viz R, oi. stěny břišní přední .
- iliakální nebo ingvinální 879.- - dále viz R. 'ot. třísla
- pánevní 879.- ~ dále viz R. ot. trupu
·
. - pupeční 879.- - dále viz R. ot. stěny bfišní přední
sakroiliakálni 877.- - dále viz R. ot. hýždí
skapulárnl 880.~ "":- dále viz R. ot. ramene
stydké 879.- - dále viz R. ot. stěny břišní přední
supraklavikulárntS14.- ;"'-- dále viz R. ot. krku
krku, části nezařazené jinde nebo NS, bez komplikace 874.8
~ ~ ~ ~ ~; komplikovaná 874.9
kyčle, bez komplikace 890.0 .
·
~,komplikovaná 890.1
~,s postižením šlach(y) 890.2
lokte, bez komplikace 881.0
~, komplikovaná 881.J
-,spostiženímšlach(y) 881.2
.,
nadloktí 880.- - dále viz R. ot. ramene
nehtu nohy 893.- - dále viz R. ot. prstu nohy
- ruky 883.- - dále viz R. ot. prstu ruky
nohy mimo poraněni postihujici samotné prsty :
.
bez komplikace 892.0
komplikovaná 892.1
s postižením šlach(y) 892.2
nosu, nosní dutiny nebo přepážky, bez komplikace 873.2
- -- - - · - , komplikovaná 873.3
obličeje ( četnýc:h'míst) (NS), bez komplikace 873.4
- , kompli/covaná 873.5
.
....: obočí 873.- - dále viz R. ot. obličeje
orgánu pohlavních (vnějších'), části nezařazené jinde nebo NS:
bez komplikace 878.8
komplikovaná 878.9
- palce nohy 89.3.- '-- dále viz R. ot. prstu
- - ruky 883.- - .dále viz R. ot. prstu
- patra 873.- - dáie ~iz R. ot. úst
- paty 892.- -- dále viz R. ot. nohy
- paže NS 884.- - dále viz R. ot. končetiny horní
- podpaží 880.- - dále viz R ~ ot. ramene
~ pochvy, bez komplikace 878.6
- , -, komplikovaná 878.~
- prst(tl) nohy, bez komplikace 893.0
.:- , komplikovaná 893.1

i
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Rána
-

---:...

otevřená prst(ů)

nohy, s postižením šlach(y) 893.2
ruky, bez ~omplikace 883.0
- -,komplikovaná883.I
.,..
- - , s postižením šlach(y) 883.2
prsu, bez komplikace 879.0
·_,komplikovaná 879.J
průdušnice 874.- - dále viz R. ot. hrtanu
předl~ktí 881.- - dále viz R. ot. lokte
pyje, bez komplikace 878.0
- , komplikovaná 878.J
pysku stydkého 878.- - dále viz R . ot. vulvy
ramene, bez komplikace 880.0
- , komplikovaná 880.J
- , s postižením šlach (y) 880.2 .
rtu 873.- - dále viz R. ot. obličeje ruky mimo poranění postihující samotné prsty:
bez komplikace 882.0
komplikovaná 882.J
s postižením šlach( y) 882.2
sdružená s nitrolebním poraněním 851-854
s vnitřním poraněním 860- 869
- s vymknutím 830- 839
- se. zlomeninou 800- 829
slabiny 879.- - dále viz R. ot. třísla
stehna 890.- - dále viz R. ot. kyčle
stěny břišní postranní 879.- - dále viz R. ot. třísla
- --'- přední nebo NS, bez komplikace 879.2
- - ..:._ - - , komplikovaná 879.3
šourku (a varlat), bez komplikace 878.2
- , komplikovaná 878.3
trupu, části nezařazené jinde nebo NS, bez komplikace 879.6
- - - - - - , komplikovaná 879.7
/
třísla, bez komplikace 879.4
- , komplikovaná 879.5
tváře 873.- - dále viz R. ot. obličeje
ucha vnějšího, bez komplikace 872.0
_:_ -.,-- , komplikovaná 872.J
- , části určené mimo ucho vnější, bez komplikace 872.6
- , - - - - - , komplikovaná 872. 7
- , - NS, bez komplikace 872.8
- , - - , komplikovaná 872.9
úst - vnitřku nebo NS, bez komplikace 873.6
-, - - -,komplikovaná873.7
vulvy, bez komplikace 8J 8.4
- , komplikovaná 878.5
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zad, bez komplikace 876.0
- , komplikovaná 876.1
zápěstí 881.- - dále viz R. ot. lokte
zátylku 874.- - dále viz R. ot. krku
zvukovodu 872.- - dále viz R. ot._ ucha vnějšího
žlázy štítné, bez komplikace 874.2
- - , komplikovaná 8743
.
Rána(y) otevřená( é) (mnohočetné) místa nezařazeného jinde mimo končetiny nebo NS
míst(a): bez komplikace 879.8
komplikovaná( é) 879.9
pronikající v oblasti očnicé bez cizího těle$a 870)
- - - s cizím tělesem 870.4
řezná - viz Rána otevřená
tržná - viz též Rána otevřená
- , náhodná' při výkonu - viz Rána bodná ...
o.ka, bez výhřezu nitrooční tkáně 871.0
- , s výhřezelfl nebo obnažením nitrooční tkáně 871.J
- NS87l.4
víčka očního (kuže) nebo periokulárního okrsku 870.0
- - v plné tloušt'ce, nepostihující slzní cesty 870.1
- - , postihující slzní cesty 870.2
. Ranula (slinné žlázy) 527 :6
- congenita 750.2
Rash NS 782.1
Raynaudova gangréna nebo sněť 443.0+, 785.4*
- nemoc, -uv fenomén (sekundární) nebo syndrom 443.0
Reakce adaptační:
depresivní krátkodobá 309.0
- prodloužená 309.1
s převládajícími poruchami chování 309 .3
- - jiných emocí (ne vyloženě depresivní) 309.2
se smíšenými poruchami emocí a chování 309.4
s elektivním mutismem'nebo jiná 309.8
NS309.9
agresivní 301.3
akutní na cizí látku náhodně ponechanou v těle při výkonu 998.7
(závažný) stres s převládajícími poruchami emocí nebo depresivními příznaky 308 .O
~
- - - vědomí308.1
- - · - . p,sychomotorickými 308.2
- jiná 308.3
- smíšená 308 .4
- NS308.9
alergická - viz Alergie
anafylaktická - viz Anafylaxe
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Reakce asténická 300.5
- disociační 300.l
, - fobická 300.2
hypersenzitivní - viz Hypersen~itivni reakce
hysterická 300. J
konverzní 300,J
kopřivkovitá ( toxoalergická) 708 .O
leukémoidni 288.8
- .maniodepresivní, ·typ depresivní 296. J
.-, - manický, hypomanická,manická296.0
.- /llS 296.6
na inkompatibilitu krevních skupin při transfuzi 999.6
- vyvolaná faktorem Rhpři transfuzi 999.7
léky, specific~á pro novorozence 779.4
- NS995.2
podrážděni nervu, abnormální 794.i
punkci spinální nebo lumbální 349.0
sérum, okamžitá 999 .4
-, určená, ale nezařazenájinde nebo NS 999.5
správný lék, chemickou látku používanou v lékařství nebo biologickou látku ·
správně podanou - viz podle povahy reakce
tuberku{inový test, nespecifická 795.5
'
vakcinu; generalizovarzá 999 .O
-- postihujici oční víčko 999.0+, 373.5*
zármutek (adaptační) (krátkodobá) (depresivní) 309.0
· novorozence na opiáty nebo trankvilizéry podané matce 763.5
organická akuini 293.0
- subakutní293.J
paranoidní akutní 298.3
- NS297.9 .
po transfuzi 999.- - č(vrté místo podle typu reakce
- - pfi inkompa,tlbilitě AB<!J 999.6
- - - - Rh 999. 7 '
- přehnaně úzkostná v dětství nebo dospívání 313.0
schizofrenní latentní 295.5
- NS295.9
stresová těžká 308.- - dále viz Reakce akutní na (závažný) stres
transfuzní, určená, ale nezařazená jinde nebo NS 999.8
vazbová 300.1 ·
vyhýbavá v dětství nebo dospívání 313.2
. . :. Wassermannova falešně pozitivní 79.5.6
zánětlivá vyvolaná vnitřní ortopedickou pomůckou _
996.6
zornic abnormální, nestejná, tonickd 379.4
Rec- viz též RekRecese gingivy 523.2
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Recklinghausenova nemoc 237.7
- - kostí 252.0
~ Reflex abnormální NS 796.1
Reflux jícnový, Refluxoesophagitis 530. I
- ( veziko) ureterální 593 .7
Refrakční vada nezařazená jinde 367 .9
Refsumova nemoc nebo syndrom 356.3
Regulace menstruace (v rámci řízené antikoncepce) V25.3
- početí V26.Regurgitace chlopně - viz Insuficience
~
1
;---- potravy nebo žaludečního obsahu, ne u novorozence 787.0
- u novorozence 779.3
pulmonální, syfilitická 093.2+, 424.3*
- NS424.3
Rehabilitační výkon V57.- - dále viz Péče s použitím rehabilitačních
Rehabilitace s léčbou prdcí V57.2
·
Reiterova konjuktivitis 099.3+, 372.3*
- nemoc, syndrom nebo uretritis 099.3
Rekonvalescence po chirurgickém výkonu V66.0
radioterapiiV66.J
chemoterapiiV66.2
psychoterapii nebo jiné léčbě duševní poruchy V66.3
léčbě zlomeniny V66.4
- jiném léčeníV66.5
•
- kombfnovaném léčeníV66.6
NSV66.9
Rektokela jako indikace pro péči za těhotenství nebo porodu 6S4.4
mužská 569.4
- překážející při porodu 660.2
- ženská bez výhřezu dělohy 618..0
Rektosigmoiditis vředovitá ----: ulcerativnf (chronická) 556
- jiná nebo NS 569.8
Relaps sekundární syfilidy (léčené) (neléčené) 091.7
- serologický čerstvé laten'tní syfilidy po léčení 092.0
Relaxa,ce bránice 519.4
.
dna pánevního 618 .8
kloubu (pouzdra) (paralytická) NS 718.9
- lumbosakrálního nebo sakroiliakálního 724.6
- vrozená 7.55.8
( sfinkteru) měchýře 596.5
Ren arcuatús, concretus, unguliformis 753.3
- gránulatus 587
Renduova-Oslerova-Weberova nemoc nebo syndrom 448.0
Renkulizace (ledvin) 753:3
Rentgen hrudníku rutinní V72.5 ,

výkonů

356
/ Rentgen hrudníku při podezření na tuber.k ulóiu V71.2
Resorpce zubů patologická '521.4
Respirační onemocnění plodu nebo novorozená-NS 770.9
.- problémy po narození, pokud nejsou zařazeny jinde 770.8
- selhání (nebo tíseň) vzniklé v perinatálním období 770.8
- tíseň, syndrom ( idiopatickf;) (u novorozence) 769
Retardace duševní - viz Zaostalost duševní
- ·ve vývoji specifická 315.- - dále viz Opožďování
Retence extrar~nálního dusíku NS 788.9
mléka 676.2
moči NS 788.2
:.._ psychogenní 306.5
tekutiny 276.6
varlete 752.5
Retentio ovi mortui 631
Retikulace plic vlivem prachu NS 504
Retikul(oendoteli)óza infantilní akutní 202.5
- léukemická 202.4
Retikulolymfosarkom (difuzní) 200.8
- folikulární nebo nodulární 202.0
Retikulosarkom 200.0
Retinitis ložisková NS 363.0
- pigmentosa 362.7
- při histoplasmóze 115.-+, 363.0*
- toxoplasmóze vrozené (ložisková) 771.2+, 363.0*
- - - získané 130+, 363.0*
- NS363.2
Retinoblastoma 190.5
Retinochorioiditis - viz též Retinitis
ložisková 363.0
- roztroušená (NS) 363.1
- - syfilitická 094.8+, 363.1*
Retinopatie aterosklerotická 440.8+, 362.1* ,
, Coatsova, exudační, hypertenzní, pozadí NS, proliferační NS, NS 362.1
·
diabetická' (pozadí) (proliferační) 250.4+, 362.0*
.proliferačnípři srpkovité anémii 282.6+, 362.2*
serózní centrální 362.4
solární 363.3
Retinoschisis 361.1
- congenita 743.5
Retinované zuby 520.6·
- - v anomálním postavení 5243
Retrakce bradavky 611. 7
- ,je-li sdružena s laktací nebo šestinedělím 676.0
vrozená 757.6
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mezihrudí 519.3
· šlachy nebo §lachové pochvy, jizvová 727 .8
víčka 374.4
Retro-flexe, -verze . dělohy nebo hrdla děložního 621.6
- komplikující těhotenství nebo porod 654.3
- - - - - překážející při porodu 660.2
- - - - - vrozená 752.3
Retrognati-e, -smus 524.1
Revmatická' horečka (aktivní) (akutní) (subakutní) bez postižení srdce nebo NS 390
s endokarditidou nebo valvulitidou 391.1
- s myokarditidou 391.2
- .s perikarditidou 391.0
- s postižením srdce jiným, než patří pod 391.0-.2, nebo mnohočetným 391.8
- - - typu NS 391.9
nemoc chlopně aortální mimo aortální stenózu nebo NS 395.9
pulmonální, aktivní nebo akutní 391.1
- - .:.__ · - - s choreou 392:0
- - (chronická) (neaktivní) (s choreou) 397.1
nitroblány srd,eční, chlopně NS - viz Endokarditis revmatická
srdce NS, aktivní nebo akutní 391.9
- - 398.9
Revmatický zánět „ . - viz Zánět „. revmatický
Revmatismus kloubový akutní nebo· subakutní - viz Revmatická horečka
- - (chronický) nezařazený jinde 716.9
.
- palindromický 719 .3
- pouštní 114
- psychogenní 306.0
- (svalový) NS729.0
Revmatoidní nemoc plic 714.8+, 517.0*
Reziduální schizofreni-e, -cký stav 295.6
Rh- viz též RRh-hemolytická nemoc, Rh-izoimunizace 773.0
Rh-inkompatibilita jako indikace pro péči za těhotenství 656.1
Rhabdomyom( a) 215.- - dále viz Novotvar nezhoubný tkáně pojivové
- lokalizace NS 215.9
Rhabdomyosar-coma, -kom 171.- - . dále viz Novotvar zhoubný tkáně pojivové
- lokalizace NS l 71.9
Rhachischisis bez hydrocefalu 741.9
- s hydrocefalem 741.0
Rhachitis - viz Rachitis
Rheumatismus ~ viz Revmati~mus
Rhiriitis akutní, infekční 460
allergica 477.- .,. ._ dále viz Rýma alergická
chronica: atrofická, granulomatózní, hnisavá, hypertrofická, obstruktivní, vředová
NS472.0
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Rhinitis vasomotorica NS (sezonní) (nesezonní) 477.9
Rhinolit 478.1
Rhinophar:yngitis - viz Nazofaryngitis
· - mutilans 102.5
Rhinophyma 695.3
Rhinor(rho)ea paroxysmální nebo spasmatická 477..~ - dále viz Rýma alergická
- NS478.J
. Rhin~salpingitis 381.5
Rhinosklerom 040.J
Rhinosporidi-um, -osis 117 .O
Rhinovirus při onemocnění zařazeném jinde nebo lokalizace NS 079.3
Rhizopus 117. 7
Rickettsio-sis vesicularÚ, -vé neštovice 083.2
Rickettsióza přenášená jinak než klíšťaty, určená, ale nezařazená jinde 083.8
- - - NS083.9
- klíšťaty; určená, ale nezařazená jinde 082.8
- - NS082.9
NS083.9
' Riedlova nemoc, struma nebo tyreoiditis 245.3
Riegerova anomálie nebo syndrom 743.4
Riettiho- Greppiho- Micheliho anémie nebo nemoc 282.4
Rift V ~lley horečka 066.3
Rigidita břicha NS 789.4
Rigidní hráz jako indikace pro péči za těhotenství nebo porodu 654.8
- překážející při porodu 6()0.2
- spodina pánve jako indikace pro péči za těhotenství nebo porodu 654.4
- - - překážející při porodu 660.2
Rileyův- Dayův syndrom 742.8
Rio Bravo encefalitis 049.8+, 323.4*
Ritterova nemoc 695.8
Rocky Mountaíns horečka 082.0
Rogerova nemoc 745.4
Rosacea 695.3
Rosenthalova nemoc 286.2
Roseola infantum 057 .8
- NS056.9
Rotace ledviny vadná 75'33
- nedokončena nebo nesprávná střeva (slepého), (tlustého) (vrozená) 751.4
·
·
- zub(ů) 524.3
Rotorův syndrom nebo nemoc 277.4
R oup 127.4
Rovnováha acidobazická abňormálni, u plodu 656.3
- elektrolytů porušená po těhotenství ektopickém nebo molárním 639.4
1
R ozdrcení - viz též Tržně zhmožděné poraněni
•
hrudníku bez otevřené rány do dutiny, infekce a cizího tělesa 862.8
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s otevřenou ranou do hrudníku, infekcí nebo cizím tělesem 862.9
....:. ledvin, syndrom po 958.5
- ' ťěžké, lokalizace NS, bez. otevřené rány do dutiny, infekce a cizího tělesa 869.0
- - - -:-, s otevřenou ranou do dutiny, infekcí nebo cjzírn tělesem 869.1
- vnitřních orgánů 860- 869
Rozedma,mezihrudní 518.J
- plic 492
- - vrozená, u plodu nebo novorozence 770.2
Jlozéstup spony stydké při porodu 665.6
Rozmazaná řeč NS 784.5
Rozmnožení antitrombinu 286.5
- 1 /aktorů anti-: Vllla, /Xa, Xa, X/a 286.5
Rozpustidla, čichání, závislost 304.6
- - , bez_ závislosti 305.9
Rozříznutí cévy provázejlcí jiné poranění, např. zlomeninu nebo · otevřenou ránu
viz Poranění cév
Rozšíření aorty určené jako syfilitické 093.0+„ 441.7*
- - vrozené 747.2
- - NS441.6
- jícnu 530.8
- vrozené 750.4
ledviny nebo močovodu (idiopatické) 593.8
močovodu vrozené 753.2
průdušek - i s chronickou obstrukcí dýchacích cest '494
- tuberkulózníOl I.5
·
- vrozené 748.6 ·
- průdušnice vrozené 748.3
- · srdce nebo komor, není-li zaviněno hypertenzí '429.3
- - - způsobené hypertenzí 402.- - dále viz Kardiopatie hypertenzní
- .vrozené 746.8
střeva tlustého nebo tračníku (získané) 564. 7
- - - - vrozené 751.3
vývodu mléčného 610.4
žaludku akutní 536.l
- jiné nebo NS 536.8
- psychogenní 306.4
žil varikózní -:- viz Městky žilní
Rozštěp branchiogenní 744.4
čípku (patrového) 749.0
- epiglotidy nebo hrtanu (vrozený) 7.48.3
- chrupavky krikoidní zadní nebo štítné (vrozený) 748.3 _
.- jazyka vrozený 750.l
·
- nosu 748.J
.
- páteře bez hydrocefalu 741.9
- - s hydrocefalem 741.0
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Rozštěp páteře

skrytý 756.J
patra 749.0
- s rozštěpem rtu 749.2
rtu 749.J
- s rozštěpem patra 749.2
Roztažení - viz Rozšíření
Ro~toči NS, napadení 133.9
Roztroušená .skleróza 340
Roztržení - viz též Ruptura, Lacérace
1
): členění na čtvrtém místě
- platí pro položky 864-866, 868 a 869 :·
.O Bez otevřené rány do dutiny' nebo NS
..1 S otevřenou ranou do dutiny
blan opožděné postihující-plod nebo novorozence 761. l
- bubínku neúrazové 384.2
cévy provázející jiné poranění, např. zlomeninu nebo otevřenou ránu
viz
Poranění cév
dělohy postihující plod nebo novorozence 763.8
- těhotné před začátkem porodu 665.0
- - (za porodu) 665.1
chrupavky kloubu mimo koleno, staré 71.8.0
.
kolena, čerstvé 836.- - dále viz Přetržení ...
- - , - NS 836.5
- - , staré 717.·_ jater 864.,-1)
- při porodu 767.8
ledviny 866.-1)
- neúrazové 593.8
- při porodu 767.8
lupínku - fontanely 767.3
měchýře moťového (svěrače), neúrazové 596.6
- - , úrazové 867.-1)
menisku kolenního, čerstvé 836.- - dále viz Přetržení ...
-;- , staré:
vnitřního, předního rohu 717. J
- , zadního rohu 717.2
- ,jiné nebo NS 717.3
vnějšího 717.4
ne.zařazené jinde 717 .5 .
mimo koleno, staré 7J 8.0
míchy u plodu nebo novorozence 767.4
mozku bez otevřené nitrolební rány 851.0
- s otevřenou nitrolební ranou 851.J
oka s částečnou ztrátou nitrooční tkáně 871.2
ploténky meziobratlové 722.- - dále viz Onemocnění ploténky ...
.
pouzdra kloubního - vii PodvrtnÚtí
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rány hráze, puerperální 674.2
- operační 998.3
- po císařském řezu 674.1 .
sinu marginálního (placentárního) (s krvácením) 641.2
- ·- , postihující plod nebo novorozence 762.1
·
sleziny 86S.-1 )
- neúrazové 289.5
-'-- vrozené nebOpři porodu 767.8
spony stydké 848.5
- - při porodu 665.6
svalu beder 847.2
- bérce 844.9
nohy 845.1
paže NS 840.9
předloktí 841.9
ramene NS 840.9
ruky 842.1
stehna 843.9
šíje 847.0
v oblasti kloubu - viz Podvrtnutí
zad847,.9
NS848.9
svěrač,e řitního při porodu 664.2
šlachy - viz Podvrtnutí
- v otevřené ráně - viz Rána otevřená
tepny mozkové 431
plicní 417.8
úrazové 900-904
věnčité410

- , .chronické nebo s trváním přes 8 týdnů 414.8
- , nezařazené jinde 447.2
trubice močové při porodu 665.5
- · - , úrazové 867.-1)
vazu - viz Podvrtnutí
- podélného krční páteře po deceleračním poranění 847.0 f!
·- širokého, syndrom 620~6
vejcovodu 620.8
- v těhotenství 633.l
vnitřních orgánů 860- 869
zubu 520.4
žlučníku nebo'jeho vý7lJ;du 575.4
1
žlučových cest ---:- mimo žlučník a jeho vývod 576.3
Rubeola 056.- - dále viz Zarděnky
- adnata, congenitq, 771.0
Rubeóza duhovky 364.4

(
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Ručka

vyhřezlá 652.7
(vrozený) bronchus tracheální 748.3
bulbus 743.1
- čéška 755.6
- hrdlo děložní 752.4
- paže 755.2
- pochvq 752.4
Ruka drápovitá nebo kyjovitá, získaná 736.0
hákqvitá (vrozená) 754.8
- klepetovitá 755.5
. - kov,ářská nebo tesařská 727.2
Ruminace neurotická, obsedantní nebo psychogenní 300.3
- NS787.0
Ruptura\ - viz též Namožení, Podvrtnu'tí, Roztržení
aneurysmatu mozkového syfilitického 094.8+, 430*
aorty břišní 441.3
hrudní 44 l. l
- syfilitická 093.0+, 441.7*
- NS441.5
cartilaginis articulationis - viz Roztržení chrupavky nebo menisku
cévnatky 363.6
cévy v mozk_u; i s hypertenzí, mimo těhotenství, porod a . šestinedělí 431
. - - , VJJskytne-li se za_ těhotenství, porodu nebo še.stinedělí nebo je-li ur.čena jako
puerpetální 674.0
červu 540.0
dělohy před začátkem porodu 665.0 ·
- při nebo po porodu nebo NS 665.1
disci intervertebralis 722.- - dále viz Onemocnění ploténky ·meziobratlové
duhovky 364.7
,
hemoroidů 455.- - dále viz Hemoroidy
éhordae tendineae 429.5
)
jícnu 530.4
. meniscigenus - viz též Roztržen{ menisku kolenního - :
/
recens 836.i vetus 717.myokardu 410
- ,je-li určena jako chronická, nebo je-li udáno trvání delší než 8 týdnů 414.8
srdce - viz R. myokardu
svalu papilárního 429.6
synovie 727 .5
šlachy Achillovy 845.0
- , neúrazová .727 .6
tělesa řasnatého 364.7
tentoria za porodu 767.0
tepny - viz Roztržení tepny

(plodu)

~udimentární

363

traumatická vnitřních orgánů 860- 869
tubae Fallopii 620.8
- , - in graviditate 633.1
uteri gravidi ante partum 665.0
- - (in partu) 665.1
v Descemetově membráně 371.3
varicis - viz Městky žilní
výdutě mozkové - viz Aneurysma mozkqvé, Výduť mozková
(neúrazová) NS 553.9
Růst plodu nadměrný 656.6
· - - nedostatečný 656.5
- zastavený NS 783.4
Růže poporodní nebo puerperáln,í 670
- zevního uchá 03.5+, 380.l*
- jiná nebo NS 03~
Rýha Bandiova komplikující porod 661.4
Rýhy dlaňové abnormální 757.2
Rýma akutní 460
alergická (nesezonní) (sezonní) : .
s astmatem (bronchiálním) 493.0
vyvolaná pylem 477.0
- jinými alergeny 477.8
z příčiny NS 477.9
chronická nebo NS 472.0
senná 477. - - dále viZ Rýma alergická
Rytmus srdeční abnormální u plodu, vedoucí k léčbě těhotné 656.3
- - - NS427.9

Ř
Řasy kožní, šije 744.5

-

mezi prsty na rukou nebo nohou 755.l

Řeč rozmazaná, patlavá, drmolivá NS 784.5
Řez císařský bez.udání indikace 669.7 ·
dřívější NS jako indikace pro péči za
654.2
Říhání neurotické nebo psychogenní 306.4
- NS 787.3
Řiť ektopická 751.5

- .-.

těhotenství,

porodu nebo

šestinedělí
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s
· Sac- - viz též SakSacch- - viz též SachSadismus 302.8
Sacharopinurie 270.7
Sakch- - viz SachSakroiliitis nezařazená jinde 720.2
Saksenaea 117. 7
Salaamové záchvaty 345 .6
Salaamový tik NS 781 .0
Salivatio ( excessiva) 527.7
Salmonel-losis, -óza 003.- NS 003.0
Salpingitis - viz Zánět vaječníků
gonoroická akutní 098.J-+, 614.0*
- - chronická 098.3+, 614.J*
- -, neurčenájako akutní nebo chroniéká 098.3+, 614.2*
- po těhotenství ektopickém nebo molárním 639.0
tuberculosa acuta 016.4+, 614 .0*
- chronica 016.4+; 614.1*
- NS 016.4+, 614.2*
NS 614.2
Salpingo-ooforitis - viz též Zánět vaječníků, Salpingiti.('
- puerperální 670
- NS 614.2
Sampsonova cysta nebo nádor 617.J
San Joaquin ·( Valley) hote_čka 114
Sandfly fever 066.0
Sandhoffova nemoc 272. 7
Sao Paulo horečka nebo skvrnivka 082.0
Saponifikace mezenterická 567 .8
Sapraemia - ·viz, Septikémie
\
- puerperalis 670
Sarc- - viz též Sark-,
Sarcoidosis - viz Sarkoidóza
Sarcoma, -tosis - viz Sarkom, -atóza
Sarcomatosis meningealis 192.- - dále viz Novotvar zhoubný plen
· Sarcoptes scabiei 133.0
Sarcosporidiosis 136.5
Sarkoepiplokela NS 553.9
Sarkoid Boeckův, Darierův-Roussyho, NS 135
Sarkoidóza ·( Boeckova) (plicní) l 35
- srdeční 135+, 425.8*
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Sarkom Ewingův 170.- - dále viz Novotvar zhoubný kosti
- , lokalizace NS l 70.9
- I
granulocytární 205.3
Hqdgkinů,v 201.2
mastocelulární 202.6
myeloidní 205.3
NS 171.- - dále viz Novotvar zhoubný tkáně pojivové
lokalizace NS 171.9
Sarkomatóza určené lokalizace 171.- - dále viz Novotvar zhoubný tkáně pojivové
- lokalizace NS 171.9
Srakozinémie 270.8
Saturnismus 984.- - dále viz Toxický účinek olova
Se- - viz též SkScabies 133.0
Scaphocephalia 756.0
Scapula(e) alata( e) 736.8
Scarabiasis 134.J
Scarlatina 034.J
Scler- viz též Sk/erSclerema adultorum 710.J
- neonatorum 778.J
Scleroderm(i)a (diffusa) (generalisata) (progr'essJva) (plulmonalis) 710.J
- circumscripta, localisata 701.0
Sceleroedema ( Buschke) - viz Sclerema
Scleroma tracheae 040.1
ScleromalacÍa perforans 379 .O Sclérose en plaques 340
, - Sclerosis - viz též Skleróza
multiplex 340
- spinalis posterior ( syphilitica) 094.0
- tuberosa ( cerebri) 759.5
Screening poruch ve vývoji, speciální V79.3
Screeningové vyšetření předporodní:
nq chromosomální odchylky z punktátu plodové vody V28.0
zvýšené úrovně alfafetoproteinů v plodové vodě V28.J
jiné z punk tátu plodové vody V28.2
vad ultrazvukem V28.3
opožděného růstu plodu ultrazvukem V28.4
případů izoimunizace V28.5
jiné V28.8
NS V28.9
Scrophul-ae, -osis 017.2
Scrophuloderm(i)a 017.0
'Scrotum bifidum 752.5
Scrub typ~us08I.2--
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· Seborrhoea (NS) 706.3
- capillitii 704.8
- sicca 690
Sedativa s účinky podobnými jako barbituráty, závislost 304.1
-..,.. - - -"- - , zneužiti bez závislosti 305.f
Sedimentace zvýšená NS 790.1
Sedlovitý nos syfilitický 090.5
Sekluze pupilární 364.7
Sekrece hormonu antidiuretického nepřiměřená 253.6
ektopická, pokud nepatři jinam 259.3
- karcinoidnimi novotvary 259.2 Pozn.: Nepoužívá se jako primární kód pro
karcinoidni novotvary I
katecholaminu vyvolaná feochromocytomem 255.6 Pozn.': Nepoužívá se jako pri- .
márni kód pro feochromocytom I
Sekvestr kosti čelistní 526.4
- - jiné 730.1
zubni-525.8
Sekvestrace plic (vrozená) 748.5
Sekvojóza 495.8
Selháníjater akutní 570
-..,. - pooperační nebo určené jako způsobené lékařským výk;onem 997.4
-,-- chronické 572„8
kardiorespiračni během nebo následkem lékařského výkonu 997.1
- NS 799.1
komorové levé 428.1
koronární 4 11
laktace 676.4
ledvin akutní s chorobnými změnami typu :
nekrózy kortikálni 584.6
- medulárni nebo papilární 584. 7 :
- tubulárni 584.5
'Určeného, ale nezařazeného jinde 584.8
'
NS 584.9 ,
.
' \
hypertenzní 403.- - dále viz Nefropatie hypertenzní
chronické 585
- ,je-li sdruženo s (esenciální) hypertenzí, tj. se kterýmkoliv onemocněním
patřícím pod 401 .-: 403.- dáie viz Nefropatie hypertenzní
k omp likujicí:
nezdařený pokus o potrat 638.3
porod 669.3
potrat indukovaný ilegálně 636.3
- legálně 635.3
samovolný 634.3
NS 637.3

367
těhotenství ektopické nebo molár71í 639.3
po rozdre,ení 958.5
(akutní) . určené jako následek lékařského výkonu 997.5
NS 586
mitráln.í NS 394.9
oběhu (periferního) u plodu neb~ novorozence 779,8
- NS 785.5
renální - viz S. ledvin
respirační(-ho' centra) ú novorozence NS 770.8
- NS799.l
respiračního centra NS 348.8
srdce během nebo následkem lékařského výkonu 997„1 ·
hypertenzní 402.- - dále viz Kardiopatie hypertenzní
komplikující:
nezdařený pokus o potrat 638.7
podání analgetik nebo ane~tetik při porodu 668.1
porod (císařským řezem) (instrumentáÍní) 669.4
potrat indukovaný ilegálně 636.7
- legálně 635.7
- samovolný 634. 7
- NS 637.7
těhotenství ektopické nebo molární 639.8
levého 428.1
městnavé 428.0
- _po operaci srdce nebo způsobené přítomností (srdeční) protézy 429.4
pooperační 997 .1
·
pravého (sekundární po selflání levého srdce) 428.0
stařecké 797 '
(náhlé) u plodu nebo novorozence 779.8
NS 428,9
vaječníků: postablační, iatrogenní, pooperg.ční, postradiační 2,56.2
- primární nebo NS 256.3
Semikoma NS 780.0
Seminom( a) u~čené lokalizace - viz Novotvar zhoubný
- lokalizace NS 186.9
Semiretentio def?.tis 520.6
Sen-ectus, -escentia, -ilitas, -ium (sine psychosi) NS 797 ·
Senilní organické psychotické onemocnění, S. demence 290.- paranoidní stav 290.2
Senná horečka neb~ rýma vývolaná pylem 477.0
- 1jiným alergenem 477.8
s astmatem 493.0
NS 477.9
Sepse 038.- - dále viz Septikémie
/ · - nitrooční 360.0

I
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Sepse pánevní puerperální 670
- plodu nitroděložní 771.8
po infuzi, injekci, transfuzi nebo očkování 999.3
- - potratu 634- 639 se čtvrtou číslicí .O
- - těhotenství ektopickém nebo molárním 639.0
- pooperační NS 998.5
- pupečníku (u novorozence) 771.4
u novorozence 77 l.8
- ústí tracheostomie 519.0
- způsobená implantovanoú pomůckou 996.6
Sepsis puerperalis 670
Septicaemia 038.- - dále viz Septikémie
Septikémie antrakózní 022.3
gangrenózní NS 038.9
gonokoková 098.8
gramnegativní NS 038.4
- anaerobní 038.3
herpetická 054.5
komplikující porod 659 .3
- potrat 634..,.:638 se čtvrtou .číslicí .O, 639.0 (viz Potrat)
kryptogenní 038.9
meningokoková 036.2
- pneumokoková 038.2
--'- po infuzi, injekci, transfuzi nebo očkování 999.3
- - mimoděložním nebo molárním těhotenství 639.0
- pooperačníNS998.5
- poporodní nébo puerperální 670
při porodu 659.3
salmonelová 003.J
stafylokoková 038.J
streptokoková 038.0
u novorozence 771.8
vrátnice 572.1
způsobená a,naerobními mikroby mimo streptokoky 038.3
- streptokoky 038.0
Erysipelothrix 027.1
implantovanou pomůckou 996.6
Listeria monocytogenes 027 .O
NS 038.9 .
Septum aquaeductus Sylvii742.3'- - - cum spina bifida 741.0
Sequ- - viz též SekvSequestratio ossis 730.J
Sérová hepatitis 070.-+, 573.J* - dále viz Hepatitis
- nemoc NS999.5
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-

reakce: anafylaktický šok 999.4
jiná 999.5
Sérum poskytující imunitu, preventivní podávání V07.2
Sestup varlete neúplný 752.5
Sešlost hypofyzární, pituitární 253.2
- stařecká bez psychózy nebo NS 797
Severoasijská klíšťová horečka nebo skvrnivka 082.2
Severova nemoc nebo osteochondróza 732.5
Sexuální anestézie nebo frigidita psychogenní 302. 7
- porucha nebo úchylka NS 302.9
Sézaryho IJ;emoc 202.2
Sf- viz též SphSfenoiditis akutní 461.3
- (chronická) 4733
Sférocytóza dědičná nebo vrozená 282.0
Sfingo-lipidóza, -myel(in)óza 272.7 .
Sheehanův syndrom nebo nemoc 253.2
Shigel-la, -losis, -óza skupiny A, S. dysenteriae, Schmitz, Shiga 004.0
skupiQy B,flexneri 004.1
- C, boydii 004.2
- D, sonnei 004.3
určená, ale nezařazená jinde 004.8
NS 004.9
Shirodkarova sutura jako indikace pro péči za těhotenství 654.5
.Shock - viz Šok
Shul)t arteriovenózní plicní, vrozený 747.3
- - - (získaný) , nezařazený jinde 417 .O
Shyův- Dragerův syndrom 333.0
Scheuermannova nemoc nebo osteochondróza 732.0
Schilderova ( - Flatauova) nemoc 341.1
Schistosom-a, -iasis, -iáza 120.Schizoafektivní psychóza 295. 7
Schizofrenická epizoda (akutní) 295.4
Schizofrenie akutní nediferencovaná 295 ..8
atypická 295.8
.
-:-- cenest( ezi)opatická 295.8
- cyklická 295. 7
-, dětský typ NS 299.9
'---, hebefrenický typ 295.1
- hraniční 295.5
- chronická nediferencovaná 295.6
- , katatonický typ 295.2
- latentní 295.5
- parafrenická 295.3
- , paranoidní typ 295.3
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Schizofrenie počínající, incipientní 295.5
- prepsychOtická, prodromální, pseudoneurotická, pseudopsychopatická 295.5
- reziduální 295.6
- , simplexní typ295.0 .
- určená, ale nezařazenájinde 295.8
- NS 295.9 ·
Schizófreniformní záclwat 295.4
Schizofrenní syndrom v dětství NS 299.9
Schizoidní osobnost 301.2
Schizotymie 301.2
Schloffetův nádor 567.2·
Schmidtův syndrom tyroido-adrenokortikální 258.1
- - vago-akcesorický 352.6
Schmitzova( -Stutzerova) dyzenterie 004.0
Schmorlov-a nemoc, -y uzly 7223
Scholz-ova nemoc, -ův(-Bielschowského-Hennebergův) syndrom 330.0
Schullerův - Christianův syndrom nebo nemoc 277.8
Schwalbeova- Ziehenova-,- Oppenheimerova nemoc 333.6
Sialektázie 527 .8
Sialo-ad7nitis, -angitis, -dochitis 527.2
- - fdocho) litiáza 527 .5
- -r(rho)ea 527.7
Sialóza 527 .8
Sibiřská klíšťová horečka nebo skvrnivka 082.2
„Sicca" syndrom 710.2
Sider( osilik)óza (plic) 503
Sideróza oka 360.2
Sigmatismus.307.9 SignÍoiditis alergická, dietetická, ' chronická, neinfekční,. toxická nebo NS 558 _:_
- viz též Enteritis
Silikotuberkulóza 011.4
Silikóza (plic) (prostá) (komplikovand) 502
Sinup.ondsova nemoc nebQ kachexie 253.2
Simplexní typ senilní demence 290.0
_:_ - schizofrenie 295.0
SimtJlace V65.2
·
, Sfodingova- Larsenova nemoc nebo osteochondróza 732.4
·
Singapurská horečka (hemoragická) 065.4
Singultus epidemicus 078 .8
- NS786.8
Sinus branchiogenní 744.4
chorý, syndrom 427 .8
- pilonidální bez abscesu 685.1
- - s abscesem 685.0
praeauricularis 744.4

371
Sinusitis akutní 461.- - dále viz Zánět dutiny nosní vedlejší, akutní
- NS461.9
(chronická) 473.- - dále viz Zánět dutiny nosní vedlejší...
(chronická} (NS) 473.9
maxillaris 473.0
- acuta 461.0
Sípot NS 786.0
Siré_n a, Sirenomelie 759.8
Siri-asis, -áza 992.0
Situační porucha akutní 308.3
- - (přechodná) (NS) 309.9
.
Situs inversus aut transversus abdomjnalis aut 'thoracalis 759.3
Sjogrenova nemoc nebo syndrom 710.2
- · ~ - - s.postižením plic 710 ..2+, 517.8*
Sk- - viz též Se·
Skákavý prst (z uzlinové tendinopatie) 727.2
Skleredém - viz Scleroma
Sklerektázie 379.1
Skleritis 379.0
/ Sklerodaktylie 701.0
Sklerokeratitis 379.0
Sklerotenonitis 379.0
Skleróza cerebrovaskulární 437.0
- c;ivnatky 363.4
- chlopně - viz Endokarditis
- jater NS 57.1.9
kardiovaskulární (s aterosklerózou) NS 429.2
- renální 404.- - dále viz Nefropatie a 'kardiopatie hypertenzní
- - NS404.9
.
koncentrická, Baloova 341.1
koronární 414.0· ·
laterální 335.2
ledvin, sdružená s (esenciální) hypertenzí 403.- - dále viz JleJropatie hypertenzní
- NS587
0'·
( mozko) míšní 340
mnohoče.tná (mozková) (mÓtkomíšní) 340
( mediál~í) M ďnckebergova 440.2
mozku difuzní (degenerační) (chronická) (infantilní) (rodinná) (typu PelizaeusMerzbacher) 330.0
- , - - NS341.1
- nodulární při Hodgkinově nemoci 201.5
presenilní (Alzheimerova) 331.0
roztroušená: generalizovaná, míchy, mozkového kmene, NS 340
sítnice 362.'1
sys""témová (progresivní) 710~1

'372
Skleróza systémová s postiženfm plic 710.1+: 517.2*
-:--- tepny věnčité 414;0 .
- vaskulární - viz Ateroskleróza
Sklon k habituálním potratům béz těhotenství právě probíhajícího 629 .9
-,- - - ,p~če během těhotenství 646.3
- k vykloubení kyčle vrozený 754.3
Sklouznutí horní epifýzy kosti stehenní, netraumatické nebo NS 732.2
·
- pupečního obvazu s následným krvácením 772.3
Sklovina ozářená 521.8
Skolióza ( idiopatická) (paralytická) (posturální) (získaná) 737.3
rachitická 268.1
·
s kyfoskoliotickou nemocí srdce 416.1
tuberkulózní 015.0+, 737.4*
vrozená 754.2
Skorbut 267
Skořápkovité zuby 520.5
Skotom: Bjerrumův, centrální, kruhový, prstencový, NS 368.4
- scintilující 368.1
Skrofulóza O17.2
Skřípání zuby 306.8
Skus nedoviravý 524.2
- obracený, převislý 524.2
- vadný způsobený: abnormálním polykáním, dýcháním ústy, zlozvyky (kousáním
- - jazyka, rtu nebo prstů) 524.5
·
·
- - NS524.4
- zkřížený 524.2
Skvr,n,a Bitotova u malého dítětf? 264.l+, 372.5*
- slepá zvětšená 368.4
'
Skvrnitá horečka přenášená klíšťaty 082.0
Skvrnit-é zuby, -ost skloviny 520.3
- - vlivem kovů (mědi, stříbra) 521.7
Skvrnivka klíšt'ová: africká, indická, keňská, středozemní 082.1
queenslandská 082.3
- - severoasijská, sibiřská 082.2
- - NSQ~2.9
- přenášená blechami nebo roztoči nebo NS 081.- - vešmi (epidemická) ( exantematická) (klasická) (NS) 080
Skvrny bílé na zubech 521.0
- mukózní syfilitické vrozené 090.0
Slabé srdce NS 428.9
Slábnutí svalů .nezařazené jinde 728.2
Slabomyslnost ~ viz Zaostalost duševní
Slabost NS 780.7
Slabozrakostjednoho oka 369.7
obou očí 369:2
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NS369.9
Slepota hysterická 300.l
. - jednoho oka 369.6
- ,_ a slabozrakost druhého oka 369.l
noční z karence vitaminu A 264.5+, 368 .6*
- NS368.6 ·
obou očí 369.0
říční 125.3+, 360.J*
slovní (vývojová) 315.d
traumatická 950.- - dále viz- Poranění zrakového nervu nebo dráh .
- NS,950.9
v rodinné anamnéze VI9.0
Slezina bloudivá 289 .5
· Slinivka břišní prstencovitá ,- přídatná 751.7
Slinné žlázy, virová nemoc 078.5
Slintavka a kulhavka nezpůsobená virem Coxsackie 078.4
- - způsobená virem Coxsackie 074.3
Smaha - viz N évus, Naevus
Smithova zlomenina otevřená 813.5
- - (zavřená) 813.4
Smolka, odchod nebo příměs v plodové vodě u živě narozeného -dítěte - viz Ohrožení
plodu„.
·
- v plodové vodě jako indikace pro péči za těhotenství nebo porodu 656.3
Smrt - viz též Úmrtí
'
- , ke které došlo dříve než 24 hodin po objev~ní příznaků, jinak nevysvětlená 798.2
· - náhlá z neznámé příčiny v šestinedělí 674.9
- - - - za porodu 669 .9
-, o které je známo, že nebyla násilná ani okamžitá, jejíž příčina však nemohla být
zjištěna 798.2
- okamžitá z neznámé příčiny 798.J
_; v postýlce z neznámé příčiny 798.0
Sneddonova- Wilkinsonova nemoc nebo syndrom 694.1
Sněť - viz též Gangréna
aterosklerotická440.2+, 785.4*
diabetická 250.6+, 785.4*
měchýře močového 595.8
, okruží 557.0
- plicní 513.0
- plyn-atá, -ová 040.0 .
. komplikující:
nezdařený pokus o potrat 638.0
pqtrat indukovaný ilegálně 636.0.
- - legálně 635 .0
samovolny 634.0
NS 637.0
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Sněť plyn-atá, -ová komplikující:
těhotenství ektopickě 639.0
- při porodu nebo v šestinedělí 670
slezinná 022.- - dále viz Uhlák
střeva 557 .O
žlučníku nebo jeho vývodu 575.0
žlučových cest 576.8

NS785.4
Snížení činnosti - viz Hypofunkce
- diurézy nebo močení NS 788.5
-- jater 573.8
ledviny 593.0
objemu plazmy nebo mimobuněčné tekutiny 276.5
střeva 569 .8
žaludku 537.5
Sociopatie 301. 7
Sodoku 026.0
Soemeringův kroužek 366.5
Somnambulismus hysterický 300.1
- neorganického původu 307.4
Somnolence NS 780.5
Sonneova dyzenterie 004.3
Soor 112-0'
- u novorozence 771.7
Soubor příznaků při prořezávání zubů 520,7
Soulož bolestivá u muže 608.8
- - Úženy 625.0
- - · psychogenní 302.7
Spála 034.J
Spalničky bez komplikací 055.9
komplikované encefalitidou 055.0+, 323·: 6*
- keratitidou nebo keratokonjunktiviti4ou 055.7+, 370.4*
- otitidou 055.2+, 382.0*
- pneumonií055.J+, 484.0*
s jinou určenou komplikací 055.7
s komplikací NS 055.8
Spánková inverze NS780.5
Spargan-osis, óza 123.5
Spasmofilie NS 78 L 7
Spasmus akomodace 367 .5
- -ani 564.6
arterialis, není-li zařazen jinde 443.9
·cardiae 530.0
carpopedalis NS 781.7
glottidis hystericus 300.1
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- .NS478.7
habituální 307 .2
intestini 564.1
- psychogenes 306.4
konjugovaného pohledu 378 .8
laryngis hystericus 300.1
-. :-- psychogenes 306.1
- NS478.7
~ muscularis NS 728.8
oesophagi 530.5
- psychogenes 306.4
- pharyngis hystericus 300.1
- psychogenes 306.l
- NS478.2
( drteriae) retinae 3623
sphincteris odµii 576.5
tepen mozkových, i s hypertenzí 435
NS781.0
Spasmy infantilní 345.6
Spastická chůze NS 781.2 .
Spastický tračník 564.l
Spavá nemoc-086.Spermatokela 608.1
- vrozená 752.8 I
Spermatozoa abnormální NS 792.2
Sphenocephalia 756.0
Spherophakia 743.3
Sphinct~ritis Oddii 576.8
Spielmeyerova- Vogtova nemoc 330.1
Spilus - viz N( a)evus
Spina bifida ( aperta) bez hydrocefalu 141.9
s hydrocefalem 741.0
occipitalis 740.2
occult4 756 .1
-:-- u plodu„ známá nebo suspektní, .vedoucí k léčbě těhotné 655.0
Spinocerebelární nemoc NS 334.9
.
· Spiradenoma eccrinum 216.- - dale viz Novotvar nezhoubný kůže
Spiril-/um minus, .;.ární horečka, -óza z krysího kousnutí 026.0 ·
Spirilóza nezařazená jinde 087.9
Spirochét-ová infekce, -óza ikterohemoragická 100.0
- - plicní nebo bronchopulmonální 104.8
_.:: - - mimo syfilís - NS 104.9
Spirometra larvae 123.5
. Splenitis 289.5
nebo Splenomegalie malarická 084.6

\ ;
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Splenomegalie neutropenická 288.0
syfilitická 095
- vrozená 090.0
vrozend 75f).0
NS789.2
Splývání zubů 520.2
. Spodina pánve rigidní jako indikace pro péči
těhotenství, porodu nebo šestinedělí
654.4
.
.
- - - překážejfcí při porodu 660.2
Spojení kostí po fraktuře, -špatné 733.8
Spondylartróza NS 721.9
Spondyl(arthr)itis ankylopoetica, rhizomelica 720.0
- M arieova - Strumpellova 720.Ó
Spondyl(artr)itis ankylozující 720.0
Spondylitis deformqns ( chronica) 721.9
Kummel/ova 72i.7
- osteoarthritica 721.9
- tuberculosa Ol5.0+, 720.8*
Spondylogenní komprese míchy bederní nebo hrudní 721'.4+, 336.3*
- - - krční 721.J+, 336.3*
- - - NS 721.9+, 336.3*
Spondylolist-hesis, -éza získaná 738.4
- (vrozená) 756.J
Spondylopatie traumatická 721.7
,_ zánětlivá, určenq, pokud nepatří pod 720.0-.2: 720.8
- - NS720.9
Spondylosis ( congenita) 756.J
- traumatica ( Kummellova) 721.7
Spondylóza bez myelopatie nebo NS:
bederní nebo křížová 721.3
hrudní 721.2
. krční 72 l ~o
určená, ale riezařazenájinde 721.8
lokalizace NS 721.9
s myelopatií:
bederní, hrudní nebo křížová 721.4+, 336.3*
krční 721.J+, 336.3*
NS 721.9+, 336.3*
SpongioblastoPia lokaliz.ace určené -, viz Novotvar zhoubný
- - NS 191.9
Spongioneuroblastoma - viz Novotvar zhoubný
Sporot(h)r-ichóza, -chum, -ix 117.J .
Sprengdova deformita 755.5
Sprue idiopatická, netropická 579.0
- tropická nebo NS 579.J
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Sputum ·abnormální nebo příliš ·hojné NS 786.4
Srdce kyfoskoliotiků 416.1
- slabé NS 428.9
Srdeční nemoc - viz Nemoc srdce
Srostlá dvojčata 759.4
Srostlice zubní 520.2
Srůst kostí lebečních nedokonalý:
bez vady mozku nebo NS 756.0
s anencefalem 740.0
s encefalokelou 742.0
s hydrocefalem 7423
- a rozštěpem páteře 741.0
smikrocefalem 742.1
kloubu sakroiliakálního vrozený 755.6
obratlů .nebo páteře vrozený 756.1
Srůstání zubů 520.2
Srůsty apendik-ální nebo -ulámí 543
bránice 568.0.
břišní (stěny) 568.0 ·
čípku děložního 622.3
duhovky 364. 7
chlopně srdeční, vrozené 746.8
kolem dělohy 621.5
ledvin vrozené 753.3
nitrobřišní 568.0 .
nitrodělóžní 621.5
okruží 568.0
osrdečníku, neurčené jako revmatické 423.1
- revmatické 393
- pánve mužské 568.0
- - tuberk11-lózní O16.9
ženské 614.6
- plen - meningeální 349.2
- - tuberkulózní013.0+, 320.4*
- - vrozené 742.8
- plic 511.0
- pobřišnice 568.0
- . - pánevní ženské 614.6
- - vrozené 751.4
- pohrudnice - pleurální 511.0
- tuberkulózní 012.0
pochvy 623.2
- ~ vrozené 752.4
prstů rukou nebo nohou (vrozené) ·755.1
- předstěry .568.0
-

L_
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Srůsty předstěry vrozené 751.4

spojivky (získané) 372.S
- vrozené 743.6
střeva (k pobřišnici) 568.0
- s neprůchodností 560.8
tělesa řasnatého 364.7
varlat 608.8
- vrozené 752.8
způsobené cizím tělesem náhodně ponechaným při výkonu v operační ráně nebo
tělní dutině 998 .4 ·
žaludku 568.0
žeber(vrozené) 756.3
žlučníku n.ebo jeho vývodu 57S.8 .
žlučově cesty, mimo žlučník a jeho vývod 576.8
Staehliho linie pigmentová 371.1
Staf- - viz též Staph·
I ·
Stafylokoková otrava potravinami nebo toxémie způsobená potravou 005.0
Sfafylom mimo rohovkový 379.J
- rohovky 371.7 :
·
Stahy ektopické nebo předčasné 427.6
Stanóza 503
Staph- -'- viz též StafStaphylococcus při onemocnění zařazeném jinde nebo lokalizace NS 041.1
--, pasobící (poly )artritidu 711.0
Staphyloschisis 749.0
Stargardto~a nemoc 362.7 ,
Starší primigravida jako indikace pro péči za těhotenství n(!bo porodu 659.5
Stáří NS797
Status asthmaticus 493.9
- epilepticus - grand mal nebo NS 345.3
.- febrilis NS 180.6
( sub) ileosus- - l}iZ Ileus · ·
- lacunaris 437.J
- lymp~aticus 254.8
- 'petit mal 345.2
.
.
- thymic-us, ~olymphaticus Í54.8
Stav deliriózní - viz Delirium
epileptické absence 345.2
chorobný nepřesně urče_ný, pokud nepatří jinam 799.8
neurotický nezařazeny jinde 300.9
po chirurgické operaci
jako důvod sledování nebo následnépéče VSI - V58
nevyžadující zvláštní péče V45.- - - , určený,, ale samostatně nezařazený V45.8
s vadnou funkcí nebo jinou komplikací - kódujte podle onemocnění
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po leukotomii nebo lobotomii 310.0
náhradě orgánu jiným prostředkem než transplantátem V 43.- - dále viz Orgán
nebo tkáň nahrazené ...
- - transplantátem V42.- - dále viz Orgán nebo tkáň nahrazené ...
- , operaci na systému mozkomíšního moku V45.2
- - oka nebo očních adnex V45.6
- predislokační kyčle při narození 754.3
- příčný hluboký .nebo přímý vysoký, působící jako překážka během porodu 66 .3
zmatenosti nebo zastřeného vědomí:
·
akutní, epileptický 293.0
psychogenní, reaktivní, NS 298.2
subakutní 293 .1
Stavy lůžka vedoucí k léčbě těhotné 656.- - dále viz Stavy plodu ... .
- mající vliv na zdr~votní stav V40- V49 - dále viz Potíže s ...
- plodu vedoucí k léčbě těhotné, určené, ale nezařazené jinde 656.8
- - - - NS 656.9
.
vývojové konstituční V21.- :- dále viz Konstituční „ .
zubů a podpůrných ' tkání nezařazené jinde 525.8
- - - NS525.9 .
Stažení bradavky 61 l. 7
- - ,je-li sdruženo s laktací nebo šestinedělím 676.0
Steátoma_(infectum) 706.2
Steator(rho)ea idiopatická, primární 579.0
- pankreatická 579.4
·s lakteální obstrukcí 579.2
tropická 579.1
- nezařazená ji!lde, sekundární nebo NS 579.8
Steatóza jaterní 571.8
ledvinová 593.8
-...: srdeční 429.1
- NS272.8
Steinertova nemoc 359.2 ·
Steinův - Leventhalův syndrom 256.4
Stellantchasmus falcatus 121.6
Stenokardie 413
Sten-osis, -óza vro_zená - viz též Atrézie, Striktura
- juncturae ureteropelvicae congenita 753.2
orificii ureterovesicalis congenita 753.2
- vesicourethralis congenita 753.6
ostii ·venosi dextri - viz Endokarditis (chlopně) trikuspidální
- - sinistri - viz Endokarditis (chlopně) mitrální
Stenóza - viz též Striktura
aorty/vrozená) 747.2
ci:teroskler-otická 440.0
- syfilitická 093.2+, 424.1*
"7
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Stenóza hrdla děložního 622.4
- jako indikace pro péči za těhotenství nebo porodu 654.6
- překážející při porodu 660.2
měchýře (získaná) 596.0
- vrozená 753 .6
hrtanu 478.7
- vrozená 748.3
chlopně· - viz též Endokarditis .
aortální vrozená 746.3
- (získaná) - viz Insuficience aortální
mitrální vrozená 746.5
- ( ziskaná) - viz Endokaraitis
plícnice vrozená 746.0
- v místě infundibula 746 .8
- (získaná) 424.3
trojcípé vrozená 746.1
.·- (získaná) - viz Endokarditis
- jícnu 530.3
- vrozená 750.3
kanálu řitního nebo konečníku (získaná) 569.2"
- - - - vrozená 751.2
.
koronární 414.0
močovodu (pooperační) (NS) 593.3
- tuberkulózní 016.1
- vrozená 753.2
mokovodu Sylviova 742.3
- - s rozštěpem páteře 741.0
- - - - získaná 331.4
plícnice (vrozená) 747.3
- získaná 41 7 .8
pochvy 623.2
vrozená 752.4
- (vrozená) (získaná) jako indikace pro péči za těhotenství nebo porodu 654.7
- překážející při porodu 660.2
průdušky nebo průdušnice 519.1
průdušnice vrozená 748.3 ·
průchodů nosních vrozená 748.0
- - (získaná) 478.1
pyloru (hypertrofická) u dospělých 537.0
- vrozená nebo infantilní 750.5
řiti 569.2
- vrozená nebo infantilní 751.2
spinální v krajině krční 723.0
- mimo krajinu krční 724.0
střeva tenkého nebo NS vrozená 751.1
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- tlustého vrozená 751.2
- získaná nebo NS 560.9
subaortální hypertrofická 425.1
- vrozená 746.8
svěrače řitního . - viz St. řiti
tepen mimolebečních - precerebrálních - viz Okluze ...
tračníku - viz St. střeva
trubice Eustachovy získaná 381.6
- vrozená 744.2
- močové 598.- - vro.zená 753.6
tubární 628.2
ucha zevního zfskaná 380.5
ústrojí slinného 527.8
- slzného 375.5
- - vrozená 743.6 .
žaludku klepsydrická, sutkovitá 537.6
žíly duté vrozená 747.4
- - získaná 459.2
žlučníku nebo žlučovodu, bez kamene 575.2
- - - , s kamenem 574.žlučové cesty, mimo žlučník ajeho vývod, bez kamene 576.2
- - - - .- -,skamenem574 .._
Stěr čípku dyskariotický J!S 795.0
- Papanicolaouův - viz P. stěr nebo test
Stereotypie nezařazená jinde 307.3
Sterilita mužská 606
- ženská -:- viz Neplodnost ženská
- ~ .NS628.9
Sterilizace v rámci řízené antikoncepce V25.2
Sterkolit červu 543
·_ ucpávající střevo 560.3
. Sterno(xipho)pagus 759.4
Sternum bifidum 756.3
Sternutatio NS 784.9
Stěsnání zubu nebo zubů 524.3
Stevensův-Johnsonův syndrom nebo nemoc 695.1
„Stiff man syndrome" 333.9
Stillova nemoc nebo syndrom 714.3
Stimulátor srdeční in situ V 45.0
- - ,přijetí za účelem přiložení, adaptace, seřízení nebo jiné péče V53.3
Stín na plicích NS 793.1
- srdeční abnormální NS 793.2
Stíny ve sklovině 520.3
Stokesův - Adamsův syndrom 426.9
'

I
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Stokvisova ·( - Talmova) nemoc 289. 7
Stolice abnormální barvy nebo opsahující hlen, hnis nebo tuk 792.1
- - NS787.7
· Stomatitis aphthosa 528.2
epizootica 078.4 .
gangrenosa 528.J
herpetica 054.2
herpetiformis 528.2
mycotica I 12.0
necrotisans ulcerativa ( acuta) '101
od umělého chrupu 528.9
parasitica 112.0
spirochétová 101
ulcerativa.528 .O
ulceromembranosa 1o1
vesicularis 528.0
- s exantémem 074.3 ·
Vincentova 101 ·
NS528.0
StomatocytQ.za 282.8
Strabismus konkomitující divergentní 378.J
- konvergentní 378.0
- NS 378.3
latens 378.4
m echanický 378.6 ·
- paralytický - po obrně nerf)u mozkového Ill., IV. nebo VI. 378 ..5
- pochvový BrowmJ.v 378.6
·
- •· - působený srůsty 378.6
- NS3 78.9
Strachová reakce 300.2
Strangulace. siřeva nebo tračníku 560.2
Strangurie NS 788.J
·
Streptobacil-lus rYJOniliformis, -ární horečka 026.l
Streptococcus při onemocnění zařauném jinde nebo ·lokalizace NS 041.-0
- působící.(poly )artritidu 71 l.O
Streptomyces· 039.- - dále viz Aktinomykotická infekce
Stres při katastrofě 308.- - dále viz Reakce akutní na stres
Striae 701.3
Strictura hymenalis 623.3
Stridor (hrtanový) vrozený 748.3
- NS 786.J
.
Striktura _- viz též Stenóza
dělohy62L5

chámovodu 608 .8
- i 1rozená 752.8
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nosu 178.~
obalu varlete 608 .8
- - vrozená 752.8
provazce-s,,emem:zého 608.8
průchodu kostěného (ušního) - meatus ossei (vrozená) 744.0 ·
střeva ischemická 557.1
(získaná) tepny:
bazil4rní 433.0
krční 433.1
plicní 417 .8
věnčité 414.0
-:- . NS447.1
(vrozená) tepny:
mozkové 747.8
plicní 747.3
pupeční 747.5
sítnicové 743.5
věnčité 746.8
jiné nebo NS 747.6
trubice Fallopovy 628.2
- - tuberkulózní 016.4
zvúkovodu (zevního) vrozená 744.0
- získaná 380.5
žlučovodu včetně společného vývodu, vrozená s perinatální žloutenkou 751.6+, 774.5*
Strnulost povšechná NS 780.0
_
Strnutí šije 03 7
Strongyloid-esstercoralis, -iasis, -osis. 127.2
Strophulus pruriginosus 698.2
Struma adenomatosa - viz S. uzlová
-: toxica 242.3
cyst-ica, -adenomatosa NS 241.9
difuzní koloidní, endemická, hyperplastická, parenchymatózní, NS:
určená jako prostá 240.ó
·
neurčená jako prostá nebo jiná 240.9
dyshormonogenní 246.1
exoftalmická NS 242.0
Hashimotova 245.2
hyperfunkční NS 242.0
lymph-adenoides, -omatosa 245.2
multinodulární (netoxická) 241.1
- toxická nebo~ hypertyreózou 142.2.
nodosa non toxica, endemica, sporadica:
multinodularis 241.1
uninodularis 241.0
- simplex aut NS 241.9
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Struma uninodularis, uzlová, určená jako toxická nebo s hypertyreózou 242.3
ovarii maligna 183.0
- NS220
toxická difuzní, exoftalmická 242.0
multinodulární 242.2 ,
.
- uzlová NS 242.3
- NS242.0
uninodulární (netoxická) 241.0
- toxická nebo s hypertyreózou 242.1
uzlová netoxická 241.- - dále viz S. nodosa
vrozená 246.1
NS240.9.
Striimp.ellova( -Pierrova) -Marieova( -Bechtěrevova) nemoc 720.0
Středoz~mská horečka přenášená klíšťaty 082.l
- - působená brucelou 023.- - dále viz Brucella '
- - rodinná 277.3
Střevní nemoc protozoární NS 007 .9
Střevo solidní 751.J
·
- tlusté obrovské, vrozené 751.3
Stuartova ( - Prowerové) nemoc nebo karence 286.3
Stupor katatonický 295.2
manický, maniodepresivní 296.6
traumatický bez otevřené nitrolební rány 854.0
- s otevřenou nitrolební ranou 854.1
NS180.0
Sturgeův (- Weberův) (- Dimitriův) syndrom nebo nemoc 759,6
Styloiditis radii 726.3
Subalimentatio - viz Podvýživa
Suberóza 495.3
Subfertilítas feminina - viz Neplodnost ženská
- - NS628.9
Subinvoluce dělohy (chronická) 621.1
- - poporodní, puerperální 674.8
- prsu (póstlaktační) (poporodní) 611.8
Subluxace - viz Vymknutí
- čočky 379.3
- zubu 873.6
Subnormalita duševní - viz Zaostalost duševní
Subnutritio - viz Podvýživa
Sudam-en, -ina 705.1
Sudeckova atrofie, .nemoc nebo syndrom 733.7
Suffusio, Sugillatio - viz Zhmoždění
Suché lůžko (zubní) · 526.5
Sulfhemoglobinémie 289. 7
Suprese binokulárního vidění 368.3
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Surditas - vii Hluchota
_.. . .: NS389.9
Surdomutitas NS 389.7
Suspektní poškození plodu vedoucí k lé.čbě těhotné.'
alkoholismem matky 655.4
listeriózou nebo toxoplasmózou matky 655.4
nitroděložním antikoncepčním prostředkem 655.8
podáváním léků při porodu 656.3
toxickými látkami 655.5
zarděnkami nebo jinou virovou nemocí matky 655.3
zářením 655.6
·
nemocí matky, určenou, ale nezařazenou jinde 655.4
NS655.9
Sutura, odstraněníV58.3
- Shirodkarova jako indikace pro péči za těhotenství 654.5
Sval přídatný (vrozený) 756.8
- - oční743.6
Svalovec - Trichinella spiralis 124 ·
Svárlivost 301.3
Svědění dhobieské 110.3
- orgár,iů pohlavních vnějších 698 .1
- psychogenní určené 306.3
řiti 698.0
- stařecké nebó určené, ale nezařazené jinde 698.8
- NS698.9
Svěc\ivka (tropická) 705.l
Světloplachost NS 368.1
Svislé břicho jako indikace pro·péči za těhotenství, porodú nebo šestinedělí 654.4
1
Svrab 133.0
.
·
Svraštělá ledvina 587
při hydronefróze 5~1
- - · - pyelonefritidě 590.0
- ·- sdružená s ( esenciálnl) hypertenzí 403.- - _dále viz Nefropatie hypertenzní
Svraštěňí vaječníků 752.0
Svrbivka 698.2 ·
·
Sycosis: barbae non parasitaria, lupoides, vulgaris, NS 704.8
·
.- mycotica, parasitica, c;ontagiosa 110.0
Syf- - viz též SyphSyfilis aorty:
aneurysma 093.0+, 441.7*
aortitis 093.1+, 447.7*,
- vrozená 090.5+, 447. 7*
inkompetence nebo stenóza 093.2+, 424,-1*
nezařazená jinde nebo NS 093.8
(čerstvá) (pozdní) centrální nervové soustavy NS 094.9
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Syfills čerstvá latentní, serologicky rel~ps po léčení 092.0
- NS 092.9
- s příznaky 091.- NS091.0
endemická nevenerická 104.0
- ,falešně pozitivní serologický test 795.6
- genitální (primární) 091.0
- jater sekundární 091.6+, 573.2*
'-- - NS095+,573.2*
- jícnu095
kardiovaskulární určená, ale nezařazená jinde 093.8
- NS093.9
.
(matky) komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí 647.0
kosti NS 095+, '730.8*
·
·
kůže, pozdní nebo terciární 095
- , sekundární 091.3
latentní NS097.l
ledviny NS 095+, 583.8*
měchýře močového 095
míchy s parézou 094.J ,
- s tabes 094.0
- jiná094.8
mozkomíšní 094.8
- tabetického typu 094.0
- vrozená 090.4
mozku 094.8
- plen (míšních) (mozkových) 0?4.2t, 320.7*
- plic NS 095+, 517.8*
- pozdní latentní 096
- - nebo terciární, jakékoli lokalizace mimo ty, které patří pod 093~- a 094.- 095
- -;-· NS097;0
'
- , pozdní serologická reakce 097 .1
- primární genitální 091,0
- řitní 091.1
- jiná než genitální a řítní 091.2
sekundární jater 091.6+, 573.2* r ,
- kosti 091.6+, 730.3*
- kůže nebo sliznice 091.3
- , relaps 091.7
- NS091.9
svalu NS· 095+, 728.0*
tepen mimo míšní a mozkové 093.8
tepny míšní nebo mozkové 094.8·
varlete 095
vrozená čerstvá, latentní 090.J
-

'
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s příznaky"090.0
NS090.2
pozdní, latentní 090.6
- s pří±naky 090.5
./
- NS090.7
NS090.9
žaludku 095
(získaná) N:S097.9
N$,
je-li příčinou smrti ve věku P?d dva roky 090.9
1
Syfilitický sedlovitý nos 090.5
Syfilom Gentrální nervové soustavy NS 094.9
Symblefaron 372.6
- vrozené 743.6
Symfalangie 755.l
Symmersova - Brillova, nemoc 202.0
Sympat(ik9)-blastom, -goniom .lokalizace neurčené 194.0
.:... - určené - viz Novotvar zhoubný
Sympatikus krční zadní, syndrom (s reflexnf bolestí) 723.2
' Symp-odie, -us 759:8 ·
Syin.pfom - viz Příznak
.- NS789 .9
Syncopa - viz Synkopa
- tussiva 78ťt2
Syndaktylie 755.l
Syndrom abstinenční po odnětí alkoholu 29L8
- . - - jiné návykové látky 292.0
- u novorozence - dítěte závislé matky 779.5
adrenogenitální 255.2
amentrÍě deliriózní - viz Delirium, Stav zmatenosti
amentní - viz Stav zmatenosti
anginy pectoris 413
antimongolický 758.3
arteriální meze~(ťrický 557.1
aspirace, masivní nebo mekonia, u novorozence 770.l
bifurkace aorty 444.0
bočního kožního nervu stehna 355.l
cervikobrachiální (difuzní) i s reflexní - pseudoradikulární - bolestí 123.3
cervikokraniální' (s reflexní bolestí) 723.2
·
čelního laloku,31 O.O
-:::- delece autosomů 758.3
deliriózní - viz Delirium .
· depersonaliza.cé 300.6
„dítěte diabetické matky" 775.0
dráždil)ého střeva 564.1
extrapyramidový 333.9.
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Syndrom hepatorenální 572.4
hypermobility 728.5
hypoplazie levého srdce 746.7
chorého sinu( su) 427.8
karence (proteinové) mnohočetné 260
kaudy ekviny NS 344.6
„kočičího křiku" 758.3
komprese tepny břišní 447.4
- · - páteřní přední nebo vertebrální 721.J+, 336.3*
koronární_ ( intermediárm) 411
kořenový končetin dolních 724.4
- horních 723.4
- - - u novprozence 767.4
- nezařazený jinde 729.2 .
laceračně hemoragický gastroezofageální 530. 7
lymfedému po mastektomii 457 .O
malabsorpce 579.9
- pooperační 579.3 ·
malformační vrozený, postihující několik soustav a nezařazený jinde 759.8
manicko-depresivní 296.6
manžety rotátorů ramene 726.J
mekoniové zatky (u novorozence) nezařazený jinde 777.1
myeloproliferační f chronický) 238. 7
·náhlého úmrtí kojence 798.0
nefrotický 581.- - dále viz Nefrotický syndrom
nehybnosti (paraplegický) 728.3
nerovnováhy dialyzační 276.1
obnubilatorní J_ viz Mrákotný stav
'-odnětí toxické látky - viz S. abstinenční
po kardio- nebo komisurotomii 429.4
laminektomii 722.8
leuko- nebo lobo-tomii 310.0
mastektomii~ lymfedém 457.0
operaei žaludku 564.2
(„šedý") po podání chloramfenikolu u novorozence 779.4
po rozdrcení ledvin 958.5
- valvulotomii 429.4
poinfarktový 411
po.stenrefalitický 310.8
·, - postgastrektomický 564.2
postcholecystektomický 576.0
- postihující krajinu krční, určený, ale nezařazený jinde 723.8
- - - NS723.9
post-kÓmoční; -kontuzní 310.2
postvagotomický 564.2
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poškození novorozence chladem, podchlazení 778.2
- povirový (asténický) 780.7
- preexcitace 426.7
- prořezávání zubů 520.7
- předmenstruačního napětí 625.4 ·
- předních rohů míšních 335.- překrvení pánevního 625.5
- pseudopagetův 733.0
psychorganický - viz Psychosyndrom organ(cký
radikulárni diskogenni 722.- - dále. viz Onemocnění plotének meziobratlových /
končetin doiních 724.4
- - horních 723.4
- nezařazený jinde 729.2
respirační tísně ( idiopaúcký) u novorozence 769
- - nebo insuficience u dospělého 518.5
roztržení - lacerace - širokého vazu 620.6
scalenus antícus ( anterior) 353.0
„sicca" 710.2
„slepé kličky" (pooperační) 579.2
středního laloku (plicního) 518.0
sympatiku krčního zadního (s reflexní bolestí) 723.2
tachykardie-bradykardie 427 .8
temporomandibulárního kloubu (bolesti a dysfunkce) 524·.6
tepny bazilární 435
- vertebrální, i s hypertenzí 435
tibiálního kanálu 726. 7 ·
trojitých - triple X chromosomů :-- ženský 758.8
„tuhého muže" 333.9
tunelu karpálního 354.0
- 'tarzálního 355.5
týraného dítěte 995.5
uretrální 597.8
uretro·okulo-artikulární 099 .3
úzkostný 300.0
uzlin mízních subkutánní nebo mukokutánní horečnatý akutní 446.l
varikózní - viz Městky žílní
·vertebrogenní (bolestivý) 724 .5
vertiginózní určený 386.- NS386 .9
vyvoianý anomálií pohlavních chromosomů 758.8
xo 758.6
XXY758.7
XXXXY758.8

zácpy mekoniem (u novorozence)
774.4

zhuštěné žluči

nezařazený

jinde 777.1
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Syndrom žíly duté 459 .2
Synechiarenum 753.3
- testium 752.8
. Synechie děložní 621.5
- (duhovky) .: přední, zadní, NS 364. 7
Synchysis ( scintillans) 379 .2
Synkopa (při syndromu) karotického sinu 337.0
- z horka 992.1
- NS780.2
Synost0sis astr~aloscaphoidea 755.6
- radioulnaris 755.5
- NS ( congenita) 756.5
Synovioma benignum 215.- - dále viz Novotvar nezhoubný tkáně pojivové
- malignum 171.- - dále viz Novotvar zhoubný tkán'e pojivové · ·
Synovitis (šlach) dnavá -:- urica 274.0+, 712.0*
gonoroická 098.5+, 727.0*
syfilitická 095+, 727.0*
- vrozená 090.0 ·
tuberkulózní 015.-+, 727.0*
villonodularis 719.2
vyvolaná krystaly 275.4+, 712.-*
NS727.0
Syph- - viz též SyfSyphilis maculosa striata 095
- meningovascularis 094.2+, 320.7*'
- - congenita 090A+, 320.7*
Syringobulbie 336.0
Syringo(cyst)(adeno)ma 216.- - dále viz Novotvar nezhoubný kůže
Syringomyelie 336.0
·
Syringomyelokela bez hydro_cefalu 74 l .9
- s hydrocefalem 741.0

š
Šankr Ducreyův , měkký, prostý 099.0
- frambeziální 102.0
- pintózni 103.0 .
- syfilitický, primární, tvrdý 091.- - dále viz Vřed tvrdý
- ~ vrozený 090.0
' Šedivění vlasů (předčasné) 704.3
še,d ý syndrom po podáni chloramfenikolu u novorozence 779 .4
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Šelest srdeční benigní.funkční, nediagnostikovaný, NS 785.2
třecí na hrudníku NS 786. 7
- perikardiální NS 78?.3
ušn/ NS 388.3
NS785.9
Šeroslepost" z karence .vitamínu A 264.5+, 368.6*
- (vrozená)', NS 368.6
.
Šestá nemoc 057 .8
Šilhání 378.- - dále vii Strabismus
Šišlání 307 .9
.
Škrábnutí kočičí bez specifické infekce - viz Povrchní poranění
- - , nemoc, horečka 078.3
·
Škrkavka (obecná) (dětská) 127.0
·Škytavka,epidemická 078.8
- psyc,hogenní 306. J
- NS786.8
Šlacha krátká 727 .8
Šok adaptační 309.2
alergický nebo . anafylaktický vyvolaný chemikálií nemedicinální - viz Toxický
účinek

-

-

,I

-

---,- '

předávkováním

nebo nesprávnou medicinální látkou podanou nebo
vzatou omylem:
určenou viz Otrava
NS977.9 ,
- ,sérem 999.4
----' účinkem správné medicinální látky správně pódané nebo NS 995.0
anestetický vyvolaný:
předávkováním nebo nesprávnou látkou 968.--'účinkem správné látky správně podané 995.4
( endotoxický) ( hypovolémický) (septický) během nebo následk~m chirurgického
výkonu 998 .O .
endotoxický NS 785.5
hypovolémický poop_erační 998.0
- traumatický 958.4
- NS785.5
kardiogenní 785.5
míšní - viz též Zlomenina páteře, Poškození míchy
- NS952.9
.
- po potratu - viz š: porodnický komplikující potrat
- (pooperační) (oběhový) po těhotenství ektopickém nebo molárním 639 .5
- pooperační 998.0
porodnický komplikující potrat:
induk9vaný ilegálně 63~ . 5
- _legálně 635.5
nezdařený 638.5 .
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Šok porodnický komplikujícípotrat:
samovO/ný 634.5
NS637.5
- , při nebo po porodu 669 .1
septický vyvolaný chirurgickým výkonem 998.0
- - transfuzí 999 .8
'
- NS785.5
traumatický 958.4
způsobený anestézií - viz Š. anestetický
- bleskem 994.0
- elektrickým proudem 994.8
NS785.5 Špičaté ucho 744.2
Šroub fixační - odstranění V54.0
Štěpení proudu moči NS 788.6

T
Tabakismus ( excesivní) - se závislostí nebo bez ní 305.1
_ l (toxický účinek tabáku) 989.8
Tabes cerebrospinalis,' dorsalis 094.0
- juvenilní 090.4
Tabopat-alysis, -esis 094.1
= juvenilis 090.4
, Taénia diminuta, nana 123.6
saginata 123.2
- sotium,forma larvální 1~3.1 ·
- . .:. . - střevní 123.0
- , -sis NS 123.3
Taeniarhynchus saginatus 123.2
Tahynská horečka 062.5+, 323.3*
Tachykardie-bradykardie, syndrom 427.8
- paroxysmální komorová 427.1
- jiná určená 427 .O '
- - NS427.2
- NS785.0
TacJ;iypnoe hysterická 300.J ·
- přechodná u novorozence 770.6
- ·psychogenní 306.1
- NS786.0
Tajga encefalitis 063.0+, 323.3*
Takayasuova nemoc nebo syndrom 446. 7
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Talipes calcaneovalgus seu equinovalgus acquisitus 736. 7
- - - ( congenitus) 754.6
calcaneovarus seu equinovarus acquisitus 736. 7
- - - ( congenitus) 7545
lf
nesouměrný nebo NS (vrozený) 754.7
- planus, získaný 734
Talipomanus ( congenitus) 754.8
Talkóza plic 502
Tangerská nemoc 272.5
Tasemnice hovězí 123.2
krysí 123.6
psí 123.8
rybí 123.4
trpasličí 123.6
vepřová, dospělá 123.0
- , larvální forma 123.1
NS 123.9
Taurodontismus 520.2
Taussigové- Ringův syndrom 745.1
T aydva-Sachsova nemoc nebo amaurotická rodinná idiocie 330.1
· Těhotenství - viz též Graviditas
břišní 633.0
ektopické, extrauterinní 633..
komplikované abnormalitou pám;vních orgánů nebo tkání, nezqřazené jinde 654:9
- (větší) pánve (kostěné), nezařazené jinde 653.0
- abnormálním uložením dělohy 654.4
- abscesem ústrojí močového nebo pohJavního 646.6
cystitidou 646.6
eklampsH 642.6
- při hypertenzi e4istující od dřívějška 642.7
infekcí ústrojí močového nebo pohlavního 646.6
inkarcerací dělohy 654.3
krvácením 641 .- před uplynutím, 22 týdnů 640.nefritidou nebo nefrózou 648.9
- - - s hypertenzí 642.1
nefropatií nezařázenou jinde 646.2
nekrózoujater 646. 7
nepravidelným naléháním plodu 652.nitroděložním úmrtím 656.4
onemocněním ledvin hypertenzním 642.2
- - se sekundární hypertenzí 642.l
- nebo selháním ledvin nezařazeným jinde 646.2
preeklampsií (mírnou) 642.4
- s hypertenzí existující od dřívějška 642. 7_
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Těhotenství cystitidou preeklampsií těžkou · 642.5

- pyelitidou 646.6 '
retroverzí dělohy 654.3
- zamlklým porodem 656.4.
- NS659.9
.
mimoděložní (s rupturou) 633.-.
- nezařazené jinde nebo kombinované 633.8
- NS633.9
mnohočetné:

dvojčata

651.0
651.1 ·
čtyřčata 65 l .2
jiné 651.8
N$65I.9
s nepravidelnou polohou jednoho nebo více plodů 652.6
náhodně zjištěné nebo NS V22.2 ·
normální V22.ovariální, 633.2
- prodloužené 645
- první ve vyšším věku jako indikace pro p~či za těhotenství a porodu 659.5
- předchozí, velký počet,jako indikace pro péči nebo zákrok, souvisící s porodem ~59.4
- - t- ... : jde-li o pouhý dozor v těhotenství V23.3
nejde-li o současné těhotenstvl V61.5
tubární 633.J
v anamnéze s:
· neplodností V23.0
trofoblastickou nemocí nebo zásnětí hroznovou nebo vezikulární V23.J
potratem V23.2
jiným onemocněním patřícím pod 630~676 V23.4
narozením mrtvého dítěte nebo úrrzrtím novorozence V23.5
v rohu děložním 633.8
vysoce rizikové z důvodu udaného, ale nezařazeného samostatně V23;8
- - NSV23.9
Těkavé látky, čichání (se závislostí) 304.6
- - - (bez závislosti) 305.9 ·
Tekutina v břišní dutině NS 789.5
Talengiektázie hemoragická .dědičná 448.0
' Telangiektázie hemoragická dědičná 448.0
- ·NS448.9
Těleso cizí - viz Cizí těleso
Tělíska asteroidni379.2
Temporomandibulární kloub: onemocnění, ·syndrom bolesti a dysfunkce, vnltřní
porucha 524.6
·
Tendinitis Achillis 726. 7
- calcificans NS 727.8
trojčata
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- .glutealis 72'6.5
- patellaris 726.6
psoatica 726.5
tibialis 726. 7
trochantérica 726.5
NS726.9
Tenesinus (recti) (NS) 787.9
- vesicae urinariae 788.9
Tenisový loket 726.3
Tenonitis orbitae 376.0
Ten(d)o-synovitis, -vaginitis 727.- - viz též Syno1'itis šlach
adhaesiva 726.· .,
- humeri 726.0
crepitans zápěstí, · chronická 727.2
gonoroická 098.5+, 727.0*
humeri (non adhaesiva) 726.2
tuberclflosa 015.-+, 727.0*
- jiná nebo NS727.0
.
Tep srdeční abnormální u plodu jako indikace pro péč{ za těhotenství, porodu nebo ·
šestineděli 656.3
Teplota zvýšená z neznámé příčiny 780.6
Tepnapupečni, jedinq 747.5
Tepny ledvinové mnohočetné 747.6
Ťeratoearcinoma - viz Novotvar ;houbný
- hepatis 155.0
·
Teratom sakrální, Jetá/ni, působící nepoměr 653. 7
Teratoma benignum, cysticum -: viz Novotvar nezhoubný
malignum - viz Novotvar zhoubný
ovarii NS 220
- embryonale, immaturum 'aut malignum 183.0
NS - viz N,ovotvar neurčené povahy
Termoplegie 992.0
Ternidens diminutus 127.7
Tesařské koleno, loket nebo ruka 727.2 ·
Těsný hymen, hymenálni prstenec nebo in't;-oitus získaný nebo vrozený 623.3
Testfunkčni, ·rt;nálrd, abnormálnf-NS 794.4
Mantouxův, abnormální výsledek NS 795.5
na těhotenství, které nebylo (ještě) potvrzeno V72.4
- s bezprostředním potvrzením, jde-li o normólni Úhotenství:
první V22.o
další V22.J
serologický na syfilis,falešně pozitivní 795.6
tolerance glukóiy abnormální, komplikuje-li těhotenství, porod nebo šestineděli
648.8
- - · - NS 790.2
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Test Wassermannův - viz Wassermannova reakce
Testování (plodnosti) v rámc'i regulace početí V262
- vývojové kojence nebo dítěte V20.2
Testy kožní diagnostické na bakteriální nemoci V74.- - - - alergii, přecitlivělost a jiné V72.7
- krevní na alkohol nebo drogy V70.4
Tetanie hysterická 300.1
paratyreo-idální, -privní - následkem hypofunkce příštítných tělísek nebo pojejich
' vynětí 252.l
psychogenní 306.0
NS781.7
Tetanus 037
- komplikující mimoděložní nebo molární těhotenství 639.0
- ~ potrat 634-638 se čtvrtou číslicí .O, 639.0 (viz Potrat) ·
- novorozenecký 771.3
- porodní, poporodní nebo puerperální 670
Tetování 709.0
Tetralogie Fallotova 745.2
Tetraplegie - viz Kvadruplegie
'.
Tezaurace lipidů NS 272.7
- triglyceridů 272. 7
Tezaurismóza glykogenová 271.0
Th- - viz též TThajská horečka (hemoragická) 065.4
Thalasémie (srpkovitá) (s jinou hemoglobinopatií) 282.4
Thecoma NS 220
. :__ malignum 183.0
Thomsenova nemoc 359.2
Thoracopagus 759 .4
Thornwaldtova cysta nebo nemoc 478.2
Thrombo- - viz též TromboThromboangiitis obliterans cerebralis 437.1
- ( obliterans) (generalis) 443.1
Thromboarteritis - ·viz Arteritis
Thr01phophlebitis -:- viz též Zánět žil
- migrans 453.1
- puerperalis 671.2
- - profunda 671.4
- venae portae 572.1
Thrombosis . .:. . 11iz-.,Trombóta
Thymoma benignum 212.6
- malignum 164~0
1Thymus persistens 254.8
Thyreo- - viz též TyreoThyreoiditis lignea 245.3
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- pyogenes, suppurativa 245.0
Thyreotoxicosis factitia 242.8 .
- NS242.9
Tic - viz Tik
Tietzeova nemoc nebo syndrom 733.6
Tik b~lestivý 350.l
neorganického původu nebo NS 307.2
- organického původu 333.3
- salaamový NS 781.0
Tinea h/anca 111.2
- jlava 111.0
imbricaía 110.5
manuum 110.2
mikrosporická NS 110.9
mimo typy, které patří pod 111, určené lokalizace 110.- - dále viz Dermatofytóza
nigra (palmaris) 111.1
- pedis 110.4 1
ttichofytická vlasové části hlavy 110.0
- NS 110.9
unguium 110.1
versicolor 111.0
Tinnitus ( aurium) 388.3 1
Tíseň respirační, syndrom (idiopatický) (u novorozence) 769
u dospělých, syndrom 518.5
- - u plodu nebo novorozence NS 770.8
- - NS786.0
Titr antilátek zvýšený NS 795.7
Titubatio NS 781.2
Tkáň nahrazená transplantátem V42:- - viz též Orgán nebo tkáň . . .
. _.:: - jiným prostředkem než transplantátem V43.- · - viz též Orgán nebo tkáň ...
Tlak krevní nízký bez diagnózy hypotenze 796.3
- - vysoký nebo zvýšený - viz Hypertenze
- - - - - bet diagnózy hypertenze 796.2
Tokelau 110 ..5
Tolerance glukózy, abnormální test; komplikuje-li těhotf!nství, porod nebo-šestinedělí
648.8
- - - - NS790.2
Tonutí 994.1
Tonzilitis (akutní) S(reptokoková 034.0
- (Plautova-) Vincentova 101
- jiná 463
- chronická 474.0
Tophi auris 274.8+, 380.8*
- cordis 274.8+, 425.7*
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Toph-us, -i, - viz též Uzly dnavé
Torsio - viz též Torze
,
co/i, intestini 560.2
- (pedunculi) ovarii 620.5
.- -'- congenita 752.0
- penis 607 .8
- - congenita 752.8
- tubae accessoriae 620.5 .
Tortikolis hysterická 300.J
- psychogenní 306.0
spastická 333.8
sternomastóidní vrozená 754.1
traumatická, čerstvá 841.0
vrozená 756.8
způsobená poraněním za porodu 767.8
NS723.5
Tomi-a (histolytica), -osis 117.5
Torus (mandibularis) (palatinus) 526.8
Torze - vi:: též Torsio
hydatidy M orgagniho 620.5 ·
_: ledviny 593.8 ·
- nadvarlete nebo provazce semenného 608.2
- pupečníku u plodu nebo novorozence 762.5
- - - - - s výhřezem 762.4
střeva nebo tračníku 560.2
(stopky) vaječníku 620.5
varlete 608.2
vejc~vodu (přídatného) 620.5
Torzní dystonie - viz Dystoriie torzní
Toxémie bakteriální - viz Septikémie
nebo toxikóza eklamptická 642.6
těhotenská. (mírná) (preeklamptická) (NS) 642.4
s hypertenzí existující od dřívějška 642.7
- s křečemi 642.6
- těžká 642.5
stafylokoková 038.J
- způsobená potr~vou 005.0
NS799.8
Toxický účinek - viz též Otrava- acetonu 982.8
- ' - ,par987.8
aflatoxinu (kontaminujícílío potravu) 989,7
aldrinu 989.2
alkoholu amylnatého nebo butylnatého 980.3
etylnatého (i denaturovaného) 980.0
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ifopropylnatého 980.2
metylnatého 980.l
_.: propylnatého 980.3 _
- určeného, ale.nezařazeného jinde 980.8
- NS980.9
anilinu 983.0
antimonu nebo jeho sloučeniny 985.4
arzénu nebo jeho sloučeniny 985.l
· barya nebo jeho sloučeniny mimo léčiva a pesticidy, 98.5.8
benzenu nebo jeho homologů 982.0
benzidinu 989.8
·
benzinových par 987.l
benzinu 981
berylia nebo jeho sloučeniny 985.3
bobulí nebo jiných plodů požitých v potravě 988.2
bora;u 989 .8
bro_mbenzylkyanidu 987.5
butanu 987.0
')
butylalkoholu 980.3:
čisticího prostředku 989.8
DDT989.2
dehtu, nezařazený jinde 983.0
dezinfekčního prostředku 98 3. - . -' NS 983.9
dieldrinu 989.2
dichlorbenzenu 989.2
dichlorvOSf!; 989!3 dimetylsulfátu - dýmů 987.8
- teku_tého 983.9
dinitrobenzenu 983.0
-,par987.8
dinitrofenolu 9_89,8
dinitrokresolu nebo příprq,vku jej obsahujícího 989 .4
dvojchromanu · (draselného) (sodného) (vápenatého) 983.9
. -, dýmů 987.8
dýmu dusíkatého 987.2
_:._ polyesterového nebo určeného, ale nezařazeného jinde 987.8
NS987.9
éteru (.par) použitého mimo lékařství 987 .8 ť
'etylalkoholu 980.0
~tyljodacetátu ~87:5

- fenolu 983.0
-:- fluoridů použitých mimo lékařství 989 .4
- fluoru plynného 987.8 .
:- formaldehyd~, plynu nebo páry 987.8

I
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Toxický účinek formaldehydu (roztoku) 989.8
- fosforovýchpesticid989.3
,
· . .,. . fosforu nebo jeho sloučeniny nezařazený jinde 983.9
- fosgenu 987.8
- freonu 987.4
glykolů 982.8
hexachlorcyklohexanu 989.2
hub požitých v potravě 988.J
hydroxydu draselného nebo sodného 983.2
chloracetofenonu 98 7.5
chlordanu 989 .2
chlorečnanu draselného 983.9
chloroformu (dýmů) (par) použitého mimo lékařství 987.8
chlorovaného uhlovodíku -'- viz T. ú. uhlovodíku ...
chlorovaných pesticidů 989.2
chloru plynného 987.6
chromanu olovnatého 984.0
chrómu 985.6
izopropylalkoholu 980.2
- jedu hadího nebo hmyzího 989.5
kadmia nebo jeho sloučeniny 985.5
kamence použitého mimo lékařství 983.9
karbamátu nebo karbarylu 989.3
karbontetrachloridu,par 987.8
- tekutého 982.1
koksových plynů 986
kovů mimo olovo a mimo medicinální látky 985.--'- .nezařazený jinde 985.8
- NS985.9
kreolinu 983.0
kresolu 983.0
kyanidu draselného, sodného nebo vápenatého 989.0
kyanovodíku plynného 987.7
kyse!i1iy dusičné 983.J
- flu~rovodíkov~ 983.J
karbolové 983.0
- kyanovodíkové (tekuté) 989.0
- ~ctové 983.J
- pikrové 983.0
sírové 983.J
solné 983.J
šťavelové 983.J
nezařazené jinde nebo .NS 983.J
kysličníku dusičité~o nebo jiného kysličníku dusíku 987.2
- siřičitého 987.3,
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- uhelnatého 986
- uhličitého použitého mimo lékařství 987 .8
látky kontaminující potravu - viz podle druhu látky
- používané převážně mimo lékařství, a určené ale nezařazené jinde 989.8
- - - - - NS989.9
.
leptavé aromatické látky 983.0
lyzolu 983.0
manganu nebo jeho sloučeniny 985.2
' mědi nebo její sloučeniny 985.8
- · - ve sloučeninách s' insekticidním účinkem 989.4
metanu 987.J
metylalkoholu 980.1
metyl-bromidu nebo -chloridu 987.8.
mořských korýšů nebo m~kkýšů použitých v potravě 988.0
mýdla989.6
mykotoxinu kontaminujícího potravu 989.7
naftalenu 983.0
nafty 981
naftylthiomočoviny 989.4
nikotinu použitého k účelu insekticidnímu 989.4
- · - - jinak 989.8
nitrobenzenu 983.0
-,par 987.8
nitroglykolu 982.4
nitrózních dýmů 987.2
odmašťovacího prostředku 989.6
olova nebo jeho sloučeniny (včetně dýmů, ale mimo medicinální látky) :
anorganické 984.0
organické 984.l
- nezařazený jinde 984.8
- NS984.9
organofosfátu 989.3
parafin-u: -ového oleje nebo vosku mimo lékařské použití 981
parathionu 989.3
páry určené, ale nezařazené jinde 987.8
- NS987.9
perchloretylénu 982.3
-,par987.8
- - pesticidu_nezařazeného jinde 989.4
-,- _chlorovaného 989.2
petroleje 981
plynu mimo kysličník uhelnatý 987.- slzotvornéf/o 987.5
·
- · z ropý zkapalněného 987 .O
potaše 983.2
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Toxický účinek propanu987.0
- propylalkoholu 980..3
- přiboudliny 980.3
rostlin použitých jako potrava 988.2 ·
rozpustidla nezařazeného jinde, mimo výrobky z ropy 982.8
rtuti nebo její sloučeniny 985.0
.
ryb požitých v potravě 988.0
- · Scheelovy zeleně985.l
sirouhlíku (tekutého) 982.2
-,par987.8
·
.
sirovodíku 987.8
strychninu nebo jeho .~oli 989.J
stříbra použitého mimo lékařství . 985.8
svítiplynu z potrubí 986
~ z přenosných nádob 987 .O
škodlivé látky požité v potravě, určené, ale nezařazené jinde 988.8
- - - - NS988.9
tetraetylu olova 984.l
tetrachlore ty lénu mimo lékařské použití (tekutého) 982.3
- - - -,par 987.8 ·
tetrachlormetanu tekutého 982.J
-,páry 987.8
tetra/inu 982.0
thalia nebo jeho sloučeniny 985.8
toluenu ( tekÚtého) 982.0
-,par987.8
- Jrichloretylénu 982.3
trikresylfosfátu 989.8
trinitrofenolu 983.0
trinitrotoluenu 989.8
- ,par 987.8 .
uhlovodíku 9h/orovaného sloužícíh9.jako rozpustidlo 982.3
- - jiného 989 .2
- plynného mimo zkapalněnéplyny z ropy 987.l
výrobku z ropy NS 981
xylénu 982.0
-,par987.8
.
.....:: zinku nebo jeho sloučeniny 985.8
- žíravé alkálie 983.2
. - žíraviny NS 983_.9 '
Toxikóza - viz též Toxémie
- N$799.8
Toxocar-a ( canis) ( cati), -iasis 128.0
ToxÓplasm-a gondii, -osis, -óza (získaná) 130
~ -óza vrozená (aktivní) 771.2
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Tračník dráždivý 564.l
Tragus nadpočetný 744.1
Tracheitls chronická 491.8
- s laryngitidou 476.1
(akutní) katarální, virová, NS 464.l
~laryngitidou (akutní) 464.2 .
tuberculosa 012.8
- , (akutní) způsobená streptokokem 034.0
Trachelitis (nevenerická) 616.0
- trichomonální 131.0+, 616.0*
Tracheobronchitis akutní nebO subakutní s. obstrukcí nebo bronchospasmem i bez
nich 466.0
--: chronická 491.8
- NS490
Tracheokela 519.1
- vrozená748.3
Tracheolaryngitis - viz La.ryngotracheitis
Tracheostomie: krvácení z ústí, sepse ústí, špatná funkce, tracheoezofageální píštěl,
ucpání dýchací ~esty 519.0
'
- ošetřování V55.0
- stav bez potřeby péče V44.0
. Trachom(a), aktivní stadium 076.1+, 372.0*
- , počáteční stadium 076.0
- NS 076.9+, 372.0*
- , pozdní následky 139 .1
- dubium 076.0
Trachyfonie NS 784.4
· Trankvilizéry, závislost 304.1
- , zneužití bez závislosti 305.4
Transamináza, nespecifické zvýšení hladiny 790 ..4
Transcisio nervi - viz Poranění nérvu
Transcisio nervi - viz Poranění nervu
- tendinis - viz Rána otevřená
Transfuze inkompatibilní krve ( ABO) 999.6
- - - Rh999.7
- krve bez udání diagnózy V58.2
Translokáce autosomů 758.- - , vyvážená, u normálního jedince 758.4
.:_ . - , nezařazená jinde 758.5
Transplantace vlasů V50.0
Transport abnormální: aminokyselin 270.uhlovodanů 271.Transpositio viscerum ( congenita) 759.3
Transpozice - viz ·též Obrácená poloha
- aorty, pravá 745.1

404
Transpozice tervu (vroiená) 751.5
kmene tepenného (vrozená) 745.1
střeva nebo tračníku (vrozená) 751.5
velkých cév nebo tepen (vrozená) 745.l
zubu nebo zubů 524.3
žaludku (vrozená) 750.7
Transsexualismus 302.5
Transvesti(ti)smus 302.3
Traulismus 307 .O
Trauma akustické, zvukové (způsobené třeskem nebo výbuchem) 388.l
- psychické v osobní anamnéze Vl5.1
Trematod-iasis, -iáza, -y (infekce) (napadení) - mimo schistosomiázu 121.- NS 121.9
Tremor ·- viz též Třes
hystericus 300.l
- psychogenes 306.0
- NS781.0
"Trenaunayův syndrom 759.6
Trhání vlasů 307 .9
Trhlina bradavky 611.2
- ,je-li sdružena s laktací nebo šestinedělím 676.l
cévy provázející jiné. poranění, např. zlomeninu. nebo otevřenou ránu
viz
Poranění cév(y)
čípku (děložního) při porodu 665.3
dělohy, děložního čípku, periuretrální tkáně, střeva nebo širokého vazu po: .
potratu 634- 638 se čtvrtou číslicí .2
·
.
těhotenství ektopickém nebo molárním 639 .2
hrqze při porodu:
stupně prvního - postihující hymen, kůži, pochvu nebo pysky 664.0
druhého - postihující spodinu pánve nebo svaly perineální nebo poševní 664.1
třetího - postihující přepážku rektovaginální nebo svěrač (řitní nebo NS)
664.2
,
čtvrtého - postihující také sliznici řiti nebo konečníku 664.3
NS, centrální 664.4
..:... sekundární (poporodní) 674.2
chrupavky kloubní, stará, mimo koleno 718.0
- - - , v koleně 717.- - dále viz Roztrženi menisku kolenního
- jazyka (získaná) 529.5
- - vrozená 750.l
- kožní 709.8
- perineální - viz T. hráze
- po epiziotomii ·- viz T. hráze při porodu
-:- pochvy komplikující porod 665.4
s trhlinou hráze 664.0
- svalů 664.1
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indukovanem ilegálně 636.2
635.2
nezdařeném 638.2
- ·samovolném 634.2
- NS637 .2
řitní neúrazová 565.0
- vrozená 751.5
sítnice (bez odchlípení) 361.3
- s odchlípením 361.0
tentoria při porodu 767 .O
„Trigger Jinger" (získaný) 727.0
- - vrozený 756.8
Trigonitis 595.3
Trigonocephalia 756.0
T~ichiasis cicatricialis, NS .704.2
- , -áza očních řas nebo víčka 374.0
Trichin-ella spiralis, -ellosis, -osis, -óza 124
Trichocephaliasis 127.3
Trichoclasi-a, -s 704.2
Tricho-epithelioma, -folliculoma, -lemmoma benignum aut NS 216.- Novotvar nezhoubný kůže
- malignum 171.- - dále viz Novotvar zhoubný kůže
Trichomon-as, -iasis:
.
měchýře 131.0+,595.4*
střevní 007.3
trubice močové 131.0+, 597.8*
urogenitální 131 .0
vaginální 131.0+, 616.1*
žlázy předstojné 131.0+, 601.4*
určit~ lokalizace, nezařazené jinde 131.8
NS 131.9
Trichomycosis ( axillaris) 039.0
Trichonodosis 704.2
Trichophyto-n, -sis 110.- - dále viz Dermatofytóza
Trichorrhexis ( nodosa) 704.2
Trichosporo-n (beigelii) cutaneum, -sis 111.2
T~ichostrongyl-us, -iasis 127.6
Trichuri-s trichiura, -asis 127.3
Trismus neonatorum 771.3
- NS781.0
Trisomie autosomů nezařazená jinde. 758 .5
13, Di 758.1
- 18, E 3 758.2
- 21 nebo 22, G 758.0
Tritano-málie, -pie 368.5
-

při potratu

- "-

legálně

dále viz
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Trofoblastická nemoc 630
- - v osobní anamnéze V13.l
Trofoneuróza nezařazená jinde 356,9
- roztroušená 710.1
Trojčata jako indikace pro péči za těhotenství, porodu nebo šestinedělí 65 1.1
- - příčina úmrtí nebo nemoci plodu nebo novorozence 761.5
Trómbicula (irritans) 133.8
Tromboasténie (hemoragická) (dědičná) 287.1
Trombocystasténie ( Glanzmannova - N aegeliho) 28 7.1
Trombocytémie 238.7
Trombocytopatie 287.1
TroÍnbocytopé~ie primární, dědičná, eseneiální, vrozená 287.3
pfechodná novorozenecká ( zpusobená: idiopatickou mateřskou trombocytopénií,
izoimunizací, výměnnou transfuzí) 776.1
sekundární, vyvolaná: léky, masivní transfuzí krve, mimdtělním krevním oběhem,
trombocytovou aloimunizací, zředěním 287.4
NS287.5
Tromboemboli-e, -cká nemoc - viz též Embolie ,
- během nebo následkem lékařského výkonu, pooperační 997.2
- po infuzi, perfuzi nebo tranSJuzi 999.2
- způsobená implantovanou pomůckou 996. 7
Tromboflebitis - viz též Zánět žil
během nebo násl<!dkem lékařského výkonu 997.2
nitrolební ( ch Íilních splavů) . 325
-,je-li určena jako komplikace těhotenství, porodu nebo šestinedělí 67 1.5
- , nepyogenního původu 437.6
pánevní puerperální 671.i
po infuzi, perfuzi nebo transfuzi 999 .2
- pooperační NS 997.2
- portální 572.1
prsu 451.8 1
- puerperální - viz Trombóza puerperální
- způsobená implantovanou pomůckou 996. 7
Trombopénie 287.5 '
Trombóza aorty 444.- - dále viz Embolie aorty
cév míšních 433.8
- _ pupečníku 663.6
chámovodu 608.8
kapilární 448.9
končetiny dolní, hluboká 451.1
- - ,povrchní,451.0
·
- :-- · NS45I.2
mf<:hy (arteriální) 336.1
mozková, mozkových tepen, nitrolební, apoplektiformní, i s hypertenzí, ale mimo
těhotenství, porod a šestinedělí 434.0
·
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- .· - , vyskytne-li se za t~hotenství, porodu nebo šestinedělí nebo je-lt
určena jako puerperální 614.0
'
.
nitrolebních žilních sp'/avů 325
- - - nepyogeriní, i s hypertenzí, ale mimo těhotenství, porod a šest.znedělí
437.6
- -'- - - , vyskytne-li se · za těhotenství, porodu nebo šestinedělí nebo je-li
určena jako puerperální 614.0
obalu varlete 608.8
plicní (tepny) (žíly) mimo těhotenství, porod a šestineděli 415 .1
- provazce semenného 608.8
- puerperální:
pánevní 611.4
plicnr (tepny) .673.2
povrchní 671.2
srdeční 614.8
žil hlubokých 671.4
- mozkových 67,1.5
určené lokalizace nezařazené.jinde 671.5
NS611.9
pyje 601.8
sítnice nebo sítnicové tepny 362.3
šourku 608.8
_:_ · tělesa houbovitého 601 .8
tepny ~ viz též Embolie ..
- bazilární, krční - carotis -'- nebo vertebrální - viz Okluze .tepen mimolebeč
ních - precerebrálních
- jaterní 444.8
koronární 4 Í O
-,je-li určena jako chronická nebo je-li udáno trvání delší než 8 týdnů 414.8
- syfilitická 093.8
mezenterické 551.0
•,
NS444.9
v těhotenstvLnebo šestinedělí, určená, ale nezařazená jinde 6,11.5
- - - NS ,671.9
váčků semenných nebo .varlete 608.8
--=- vrátnice 452
.
žil hlubokýchpo porodu 611.4
- '...:.. před porodem 611.3
- jaterních 453.8 ·
- . mozkových v těhotenství. nebo šestinedělí 671.5
žilní, pokud nepatří pod 451 nebo 452 453.- - dále viz Embolie žilní
(žíly) NS 453.9
.
.
Trophoedema (hereditarium) 751.0
Trpaslictví achoudroplastické 756.4
hypofyzární nebo Lorainovo(-Leviho) 253.3
•.'
-

-

-

408

•

. Trpaslictví nutriční 263.2
·- ovariální 758 .6
- pituitární 253.3
- renální 588.0
- (konstrukční) (NS), pokud nepatří jinam 259.4
Trubice Fallopova nadpočetná (vrozená) 752.1
- močová nadpočetná 753.8
Trudovina - viz Acne
- NS706.l
Truhlářské koleno. nebo loket 727.2
· Truncus arteriosus aut communis persistens ( congenitus) 745.0
Trypanosom-a, -iasis, -iáza 086.Tržně zhmožděné poranění bérce 928.1
hlavy - viz Zlomenina lebky
hltanu, hrdla, hrtanu 925
kolena 928.l končetiny dolní 928.-, mnohočetných míst 928.8
- , části NS 928.9
horní 927.-, mnohočetných míst 9~7 .8
- , části NS 927 .9
kotníku 928.2
krajiny lopatkové 927 .O
krku 925
kyčle 928 .0
lokte 927.1
nadloktí 927 .O
:-- nohy, mifh o samotné prsty 928.2
nosu s otevřenou zlomeninou nosní kosti 802.1
- ,jiné 802.0
obličeje '925
orgánů pohlavních vnějších 926.0
- paže NS .927.9
- podpaží 927.0
~ prstu(-ů) nohy 928.3
- - ruky(-ou) 927.3
- předloktí927.l
ramen.e 927 .O
ruky(-ou) mimo samotné prsty 927.2
stehna 928 .O
trupu, určených míst mimo vnější pohlavní orgány:
hýždí, prsu, zad aj. 926.1
- , mnohočetných míst 926.8
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- , části NS 926.9
ucha nebo vlasové

tvaře,

části

hlavy 925

zápěstí927.2

mnohočetných

míst, nezařazené jinde 929.0
lokalizace NS 929.9 ·
Třes (benigní) esenciální, rodinný 333.1
- . hysterický 300.1
- parkinsonský 332.0
- psychogenní 306.0
-, -avka NS 781.0
Tři ledviny (vrozené) 753.3
Tříska - povrchní cizí těleso - viz Povrchní poranění
Tsutsugamushi 081.2
·
Tuba ( Eustachi) patens 381. 7
Tuberc- - viz též TuberkTuberculosis - viz též Tuberkulóza
·abdominalis O14
-colliquativa O17 .O
cutis 017.0
indurativa O17 .1
lichenoides, luposa, papulonecro'tica, verrucosa ( cutis) O17 .O
- pulmonum 011.'
.
Tuberculum occlusale, paramolare 520.2
Tuberkl Darwinův 744.2
Tuberkulid 017.0
Tuberkulom míchy 013.8+, 336.3*
- mozku (zvápenatělý) 013.8+, 348.8*
- plen (mozkových) (míšních) 013.1+, 349.2*
Tuberkulóza bronchiální izolovaná 012.2
centrální nervové soustavy 013.- - - NS013.9
- - -,pozdnínásledky lnl
červu 014
čípku děložního nebo dělohy 016.4
diseminovaná, generalizovaná 018.- " dále viz T. miliární
- - NS018.9 .
dutiny nosfJÍ 012.8
endokardu, chlopně určené (kterékoli) 017.8+, 424.-*
- - NS017.8+,424.9*
glotidy nebo hrtanu 012.3
ileocékální (krajiny) O14
- jater 017.8 ·
- jícnu 017.8+, 530.1*
kloubu kyčelního 015.1+, 730.5*
- - ko1J,četiny mimo kyčel a koleno 015.8+, 730.5*
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Tuberkulóza kloubu NS 015.9 .·
- ,pozdní nasledky 137.3
kolena 015.2+, 730.5*
konečníku O14
kosti mimo páteř 015.7+, 730.6*
- NSOI5 :9+, 730.6*
~,pozdní následky 137.3
kůže-017.0

-:.

-

,-

kyčle 015.J+, 730.5*
ledviny O16.0
matky, komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí 647.3
měchýře 016.J+, 595.4*
mezihrudí-012.8
míchy 013.8+, 323.4*
miliární akutní O18 .O
- jináOIS.8
- NSOIS.9.
močovodu 016.J+, 593.8*
mozku 013.8+, 348.8*
myokardu 017.8+, 422.0*
nadledvin 017.6+, '255.4*
nadvarlete 016.2+, 604.9*
nosohltanu, nosu, nazofaryngu 012.8
of?ratle 015.0+, 730.4*
oka 017.3
orgánů břišních vč. okruží O14
- močových mimo ledvinu 016.1
pohlavních mužských, nezařazená jinde 016.3
- - ženských 016.4
- - NS016.9
osrdečníku O17 .8+, 420.0*
páteře 015.0+, 730.4*
páteře 015.0+, 730.4"'f
plen mozkomíšních.013.0+, 320.4*
plic fibrózní ot 1.4
- ,formy určené, ale nezařazené jinde 011.8
- infilttačníO I I.O \
.
- primární, progresivní 010.8
kavernózní O11.2
- primární, progresivní 010.8
nodulární O11. J
s rozpadem O11.2
NSOII.9
pobřišnice 014+, 567.0*
pohrudnice 012.0

.\
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primární, progresivní 010.1
pochvy šlachové 015.- + (čtvrtá číslice podle postiženého kloubu), 727.0*
primární: komplex 010.0
kožní017.0
progresivní, nezařazená jinde nebo komplikovaná 010.8
- nebo komplikovaná se zánětem pohr?tdnzce nebo výpotkem 010.1 .
NSOl0.9'
- prsu 017.8
- průdušek 011.3
- průdušnice neboprůdušek, · izolovaná 012.2
- - - primární, progresivní 010.8
přepážky nosní 012.8
retroperitoneální 014
řitl 014
sleziny 017.7
střev 014
tracheální izolovaná 012.2
ucha 017.4+, 382.3*
úst 017.8
ústrojí dýchacího NS 011.9
- , poidní n(Ísledky 137.0
močového nebo pohlavního 016.- - - NS016.9
- - - , pozdní následky 137.2
uzlin mízních, bronchiálních nebo mediastinálních 012.1
.
- - - - primární, progre~ivní 010.8
- , mezenterických nebo retroperitoneálních 014
- ,periferních NS 017.2
·
nitrohrudních - hilových, mediastinálních, tracheobronchiálních - pokud
není určena jako primární 012.l
'
- , určená jako primární O10;8
- okruží014
váčků semenných nebo varlete 016.J+, 608.8*
vaziva buněčného podkožního O17 .O
vejcovodu akutní 016.4*, 614.0*
- chronická 016.4+, 614.l*
:_ NS 016.4+, 614.2*
vrozená 771.2
žaludku O17 .8
žldzy předstojné 016.3+, 601.4*
- štítné017.5
určených orgánů, pozdní následky, pokud.nepatří pod 131.0/až 137.4
NSOll.9
-,pozdnínásledky 137.0
Tuberkulózní komplexprimární 010.0 ·
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Tuberoskleróza (mozku) 759.5
Tuboovariální nemoc nezánětlivá 620.-, určená, ale nezařazená jinde 620.8
- - - NS620.9
- - zánětlivá 61_4.- - dále viz Zánět vaječníků
Tuhost břicha NS 789.4
- kloubu bez ankylózy, nezařazená jinde 719.5
Tuhý hymen, získaný nebo vrozený 623.3
Tuk ve stolici NS 792.J '
.
Tularémie 021
Tumor - viz Novotvar, Neoplasma
~ Grawitzi 189.0
- Schlofferi 567 .2
Tunelové syndromy: syndrom tunelu karpálního 354.0
tarzálního 355.5
Tung-a penetrans, -íasis 134:1
Tupozrakost NS 368.0
Turnerův syndrom 758.6
- zub 520.4
Turricephalia 756.0
Tvorba cementu nedostatečná 520.4
- tvrdé tkáně v ďřeni (zubní), abnormální 522.3
Tvrdý vřed (genitální) 091.0
- - extragenitálni 091.2
- - řitní09 l.l
Tyf- viz též TyphTyf( us) břišní 002 .O
- skvrnitý - viz Skvrnivka
- NS002.0
Tylo-ma, -sis 700
- Tympanie NS 787.3
Tympanitis akutní 384.0
· . - chronická 384.J
- NS384.8
Tympanoskleróza 385.0
Typh- viz též TyfTyphlitis - viz Apetidicitis
Typhus abdominalis 002.0
·- endemicus 081 .0
- exánthematicus NS 080
- murinus 081.0
- · recrudescens 081. l
- recurrens 087.- - dále viz Návratná horečka
Týrání dítěte, i emoční nebo nutriční, syndrom 995.5
Tyreo- viz též T~yreo- ·
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Tyreoiditis akutní nebo hnisavá 245.0
- ,autoimunní 245.2
- fibrózní (chronická) nebo Riedelova 245.3
chronická NS 245.8
iatrogenní 245.4
lymfocytární (chronická) 245.2
subakutní, de Quervainova, granulomatózní, velkobuněčná 245.1
NS245.9
Tyreotoxická nemoc nebo selhání srdce 242.-+, 425.7*
Tyreotoxikóza 242.beze zmínky o strumě nebo jiné příčině 242.9
novorozenecká 775.3
odektopického tyreoidního uzlíku 242.4
se strumou - viz Struma toxická
typu Gravesova-Baseqowova - G. B. 242.0
vyvolaná uměle 242;8
z použití (nadbytku) tyreoidního n:ateriálu 242.8
Tyrozin-óza, -urie 270.2

u
Úbytek hmotnosti z neznámé příčiny 783.2
Ucpání - viz Neprůchodnost, Obstrukce
cesty dýchací po tracheostomii 519 .O
- cévy mízní po mastektomii 457 .O
- - -,jiné457.l
- panvičky ledvinné 593.8
prsu u novorozence 778·. 7
- střeva nebo tračníku 560.- - dále viz Neprůchodnost
- - - - (fekální) (žlučovým kamenem)' 560.3
Ucpá(vá)ní cév - viz Okluze
Účast v tlupá~h beze zjevné psychické poruchy V71.0
Účinek blesku mimo popáleninu 994.0
cizího tělesa vniklého otvorem těla - · viz Cizí těleso
elektrického proudu mimo popáleninu 994.8
gravitačních sil nebo stavů abnormálních 994.9
hladu 994.2
hluku na vnitřní ucho 388.J
. - / horka (nadměrného), určený, ale nezařazený jinde 992.8
- NS992.9
chladu (nadměrného) nebo mrazu NS 991.9
námahy (nadměrné) 994.5
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Účinek nedostatku potravy, úplného 994.2

-

vody, úplného 994.3
léku nebo chemické látky používané v lékařství, NS 995.2
. - · správného !~ku, chemické .látky používané v lékařství nebo biologické správně
podané - viz podle povahy nepříznivého účinku ·
- , určený, ale nezařazený jinde 995.8
- , blíže neurčený, správného léku, chemické látky používané v lékařství nebo
biologické látky správně podané 995.2
ozáření NS 990
- určený - viz podle povahy účinku
~ potopení994.1
- ·snížené teploty; určený, ale nezařazený jinde 991.8
- - NS 991 .9
stavu beztíže 994.9
světla 992.tlaku vzduchu 993.- -· - způsobenrho výbuchem 993 .4
- · - , určený, ale nezařazený jinde 993.8·
- - NS993.9.
toxický - viz Toxický účinek
velké výšky na .dutiny 993.1
- - - uši 993.0
- - ,jiný nebo NS 993.2·
vnější příčiny nezařaz<:néjinde 994.9
záření NS 990 - viz též Účinek ozáření
nepříznivý

žízně994.3

Udušení - viz Zadušení
Úhel anatomický úzký 365.0
Uher 706.1
Uhlák 022.Úhlova nemoc 746.8
Ucho květákové 738.7
nadpočetné (vrozené) 744.l
- plavecké 380.1
,
- satyrské nebo špičaté 744.2
Úchyl-ka, ;_nost sexuální 302.- NS302 .9
střední čáry 524.2
v poloze dělohy nebo hrdla děložního (získaná) 621.6
·
.
- vaječníku 620.5
vrozená v poloze dělohy 752.3
- - jazyka 750.1
.
- - · žaludku 750.7
Ukončení těhotenství -(kóduje-li se stav plodu) 779.6
Ulcerace - viz též Ulcus, Vřed
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- jazyka (traumatická) 529.0
kůže amébová 006.6
měchýře bilharziáiní 120.-+, 595.4*
nosu nebo nosní přepážky 478.1
vulvy (akutní) (infekční) (NS) 616.5
gonor.oická'098:0
při Behcetově syndromu 136.1+, 616.5*
- prostém oparu 054.J+, 616.5*
syfilitická 091.0
tuberkulózní 016.4
Ulcus - viz též Ulcerace, Vřed
cruris . - piz Vřed béřcový
syphiliticumprimarium, U durum 091.- - dále viz Vřed tvrdý
- {secundarium) 091.3
- latum, perforans 095
varicosum extremitatis inferioris, cruris 454.0
- oesophagi 456.- - dále viz Městky (žilní) jícnu
·
- scroti 456.4
Ulegyria 742.4
Ulerythema acneiforme 70 t:8
Úmrtí - viz též Smrt
- beze svědků 798.9
....;. - známky nemoct798.2
- fetální - viz též Odúmrťplodu
- časné se.zadržením mrivého plodu 632
- NS719.9
náhlé z neznámé příčiny 798.- z neÚrčené příčiny v kojeneckém věku798.0
následkem anestézie při porodu NS 668.9
nitroděložní 656.4
-:-- plodu NS 779.9
- za okolností, kdy byla nalezena mrtvola zemřelého a žádná příčina nemohla být .
zjištěna 798.9
Únava bojová 308.- - dále ,viz Reakce (lkutní na stres
- NS 308.9
- v těhotenství 646.8
- z horka, přechodná 992.6 .
Únav-a, -nost NS780.7
Uncinariasis 126.- ·
Ungµis in~arnatus 703.0
Unverrichtova( -Lundborgova) nemoc nebo epilepsie 333.2
Úpal tepelný nebo sluneční 992.0
Úplavice amébová 006.akutní bez abscesu 006.0
chronická bez abscesu 006.1
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Úplavice amébová s abscesem 006.- - dále viz Absces amébový .·
bacilární 004.- -:- dále viz Shigella
,
- cukrová 250.- . . . : dále viz Cukrovka
- močová - viz Diabetes in$ipidus
- protozoární mimo amébovou 007 ;- - NS007.9
- NS009.0
Úprava spodiny pánve (dřívější) jako indikace pro péči za těhotenství nebo porodu 654.4
- zjizvené tkáně V51
Úraz v osobní anamnéze Vl5.5
Urémie extrarenální NS 788.9
- ,chronická 585
- nebo NS, sdružená s (esenciální) hypertenzí 403.--'- - dále viz Nefropatie
hypertenzní
komplikující těhotenství atd. - viz Oligurie ...
mimoledvinová, prerenální 788.9
NS586
Ureteritis calculosa 592.1
- cystica 590.3
- NS593.8
Uretero-cele, -ke/a 593.8
- vrozená 753.2
Ureterolithiasis 592.1
Urethr- - viz též UretrUrethroarthritis Reiter 099.J+, 711.1*
Urethrotrigonitis 595.3
Uretr- - viz též Urethr. Uretrální syndrom 597.- - dále viz Uretritis
- - NS597.8
Uretritis gonoroická (akutní) 098.0
- - chronická Q98.i
·- , komplikuje-li mimoděložní nebo molární těhotenství 639 .8
-, - . potrat 634-638 se čtvrtou číslicí .7, 639.8
- , - · těhotenství, porod nebo šestinedělí 646.6
, negonoroi~ká, přenesená pohlavně mimo Granulornu inguinale a Reiterovu nemoc
099.4 nepřenesená pohlavně 597 .8
Reiterova 099.3
trichomonální 131.0+, 597.8*
NS597.8
Uretrokela u muže 599.5
- ' u ženy bez výhřezu dělohy 618.0
Uretrostomie - ošetřování V55.6
- , stav bez potřeby péče V 44.6
Ur(h)idróza 705.8

4.17
Urolithiasis NS 592.9
Urosepsis NS 599.0
Urticaria 708.- - viz též Kopřivka
- factitia 708.3
gigantea 995.1
~ neonatorum 778.8
- papulosa ( Hebrae) 698.2
- pigmentosa 757.3
- thermali.s 708.2
- NS708.9
Usherova-Senearova nemoc nebo syndrom~94.4
Uskřinutí pupečníku u plodu nebo novorozence 762.5
- stře.va 560.;- :__ dále viz Neprůehodnost
- těhoiné dělohy 654.3
Usmrcení elektrickým proudem 994.8
Ústa bolavá od umělého chrupu 528.9
- zákopová 1O1
Ústí močovodu přemístěné (vrozené) 753.4
- slepé branchiogenní 744.4
·
·Ústup dásně 523.2
Uškrcení 994. 7
Uštknutí hadí 989.5
Uta 085.5 .
Útěk hysterický 300.l
Uterus bicornis 752.3
- , duplex jako indikace pro péči za těhotenství; porodu nebo šestinedělí 654.0
didelphus, duplex 752.2
metriticus - viz Metritis
myomatosus 218
sepius,subseptus ·752.2
unicornis 752.3
Utonutí, utopení 994.1
.
Utržení - viz Rána otevřená, Amputace traumatická
- cévy provázející jiné poranění, např. zlomeninu nebo otevřenou ránu - viz Poranění
cév(y)
Útvar chorobný. v hrudníku NS 786.6
- - v břiše nebo pánvi NS 789.3
- nitrolební zabírající prostor NS 784.2
Uvázlé raménko působící jako překážka při porodu 660.4
Uveitis ~ viz též lridocyklitis
anterior (akutní) (subakutní) (rekurentní) · (s hypopyem) 364.0
- při oparu pásovém 053 ..2+, 364.0*
- - - (prostém) 054.4+, 364.0*
sympatická 360.1
způsobená sekundární syfilidou 091.5+, 364.1*
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Uveitis

způsobená

toxoplasmózou vrozenou 771.2+, .363.0*
získanou 130+, 36.1.0*
Uveóparotkká horečka; -tis 135
~

~

-7'

Uvolnění (sv~raée) _měchýře 596.~
- vazů 728 .4

UÝula bifidaJissa 749.0
Uvuloschisis 749.0
Uzávěr = viz Okluze, Embolie, Trombóza
hrtanu (cizím tělesem) 478.7
močovodu 593 .4
-= vrozený 153.2
střeva 560.~ ~ dáJe viz NepnichodnoSt
žlučníku 575.2
žlučových cest 516.2
Uzavření čelisti abnormální 524.5
Uzel na pupečnlku jako komplikace pfi porodu 663 .2
~ ~ ~ ~ - postižení plodu nebo novorozence 762.S
Úzkost z odloučení abhdrmálnl 309.2
Úzkostná deprese 300.4
~ hysterle 300.2
~ neuróza, reakce, -ý stav (neurotický) 300.0
tJz1ík tyreoidnf (netoxický) 241.0
~ ~ toxický nebo s hypertyreóžou 242.J
Uzlíky podkožní NS 782 ..Z
Uzliny dojiček 051.1
~ frambeziálnf juxtaattikuldrnl 102. 7
~ (mltní) wětšené NS 785.6
Uzly dnami srdce 214.8+; 425.7*
~ ~ ucha 274.8+; 380.8*
~ """"' nezař.azené jinde 214.o+, 711.0*
- pěvecké 478.5
~ Schmorlovy 722.3
·
,Úžeh ,:_,__· kožní onemocnění 692.7
~ tepelný nebo sluneční 992.0
Užívání chemických ldtek nebo speciálních léků, nepopsané 305.9

Vaček mazovY, 706.2
· Vada (získaná) ~ viz též Deformita (získaná)
aortální ~ viz Endokarditís
aorlornitrální (revmaticktí} 396
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centrální nervové soustavy u plodu, známá nebo suspektní, .vedoucí . k léčbě
Íěhotné 655.0
dentofaciální, nezařazená jinde 524.8
- ·NS524.9
dermatoglyfická 757.2
chlopně - viz Endokarditis
koagulace nesouvisící s těhotenstvím, porodem nebo šestinedělím 286.- souvisící s těhotenstvím, porodem nebo šestinedělím - viz Koagulační vada
mitrální - viz Endokarditis
sítnice 362.- - dále viz Degenerace sítnice·
skusu 524.- - dále viz Skus
srdeční NS -:-- viz Endokarditis
- komplikující těhotenství: vrozená 648.5
získaná nebo NS 648.6
vrozend aorty (oblouku) neiařazenájinde 747.2
autosomů nebo stav jí způsobený, pokud nepatří jinam 758.5
bludiště blanitého - . labyrinthi membranacei 744.0
bránice 756.6
bulbu srdečního, nezařazená jinde 745.8
čéšky 755.6
čočky743.3

-

-

-

dutin nosních 748.J
fixace střev 751.4
hltanu, určená 750.2
~· NS750.9
hrdla děložního 752.4
hrtanu, mimo diafragma 748.3
chlopně aortální: insuficience 746.4
stenóza 746.3
nezařazenájinde 746.9
plicnice 746.0
chromosomů pohlavních, nezařazená jinde 758.8
- NS758.9
jater 151.6
jazyka, mimo přirostlý jazyk 750.1
kloubu lumbosakrálního 756.J
- sakroiliakálního 755.6
kolena NS 755.6
ko~četiny dolní včetně pletence pánevního, určená, ale nezařazená jinde 755.6
- horní včetně pletence pažního, určená, ale nezařazená jinde 755.5
- NS, určená, ale nezařazená jinde 755.8
-; blíže neurčená 755.9
konečníku 751.5
kosti hrudní 756.3
- klíční755.5
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Vada vrozená kostí obličejových - mimo deformity patřící pod 754. - 756.0
kostry, generalizovaná, nezařazená jinde 756.5
krajiny bederní, křížové nebo lumqosakrální 756.J
krku mimo páteř, určená, ale nezařazená jinde 744.8

-

-

- NS744.9

kůže

nebo jejích adnex, určená, ale nezařazená jinde 757.3
- - - - NS757.9
kyčle 755.6
lebky - mimo deformity patřící po4 754.- 756.0
sdrůžená s anencefalií 740.0
· s encefalokelou 742.Q
s hydrocefalem 742.3
- a rozštěpem páteře 741.0
smikrocefalem 742.J
ledviny, určená, ale nezařazená jinde 753.3
lopatky 755.5
měchýře močového: určená, ale nezařazená jinde 753.8
míchy, určená, ale nezařazená jinde 742.5

- . NS742.9
NS 759.7

mnohočetná

močovodu obstrukční

753.2
- , určená, ale nezařazená jinde 753.4
mokovodu Sylviova 742.3
- - s rozštěpem páteře 741.0
mozku, určená, ale nezařazená jinde nebo mnohočetná 7_42.4
- NS742.9
nadledvin 759.J
nehtů, určená 757.5
- NS757.9
nohy, nezařazená jinde 755.6
nosu - .;.,,imo atrézii choan 748.J
obličeje, určená, ale nezařazená jinde 744.8

...:. NS744.9
o'čnice 743.6

oka, .určená, ale

nezařazená jinde

74 3.8

- NS743.9

-

orgánu Cortiho 744.0 ·
orgánů pohlavních, .určemí, ale nezařazená jinde 752.8
~ - NS752.9
páteře ·- mimo deformity patřící pod 754.- 756'.J
plen míšních 742.5
- mozkových 742.4
- NS742.9
·plic, nepatřící jinam 748.6
plicnice 747.3
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pohrudnice - záhybů, řas 748.~
pochvy 752.4
prsu, určená 757.6
·- NS757.9
rohovky NS 743.9
sleziny 759.0
slinivky břišní 751.7
,- soustavy dýchací, určena, ale nezařazená jinde 748.8
- NS748.9 ·
močové, kterékoli části mimo urachus, určená, ale nezařazená jinde 753.8 '
- NS753.9
.
.
-: n'(!rvové mimo mozek a míchu, určená: ale nezařaze!Já jinde 742.8
- NS742.9
soustavy oběhové mimo srdce, určená, ale nezdřazenájinde 747.8
- NS747.9
'
.
- svalové a kosterní mimo k<;mčetiny, určená, ale nezařazená jinde 756.8
- - · - ·NS756.9
.
srdce, nepatřící pod 745.- a určená, ale nezařazená jinde 746.8
- -- NS746.9
.
stehna 755.6
stěny břišní 7 56. 7
- hrudní 756.3
svalů, šlach, povázky nebo pojiva, určená, ale nezařazená jinde 756.8
- - - - - NS 756.9
tělísek příštítných 759.2
tepny, nezafazenájinde 747.6
- - - věnčité, určená, ale nezařazenájinde 746.8
- - NS746.9
trubice Fallopovy 752.J
- močové, určená, ale nezařazenájznde 753.8
- - NS753.9
tváře744.9

ucha, působící zhoršení sluchu 144,Q
- ' určená, ale nezařazená jinde 744.2
- NS744.3
urachu 753.7
úst mimo jazyk, určená, ale ne?ařazenájinde 750.2 ·
- NS750.9
ústrojí slzného 743.6
trávicího:
_
určená, ale nezařazenájinde: dolního 751.5
horního 750.8
NS 751.8
'NS: dolního 751.5
horního 750.9 ·
NS 751.9
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Vada vrozená uzávěru srdečního NS 745.9
v anamnéze osobní V13.6
- rpdinné V19.5
vaječníků 152.0 ·
vaziva podkožního, určená, ale nezařazená jinde 757.3
- ~ NS751.9
vazu širokého 752.- 1
vejcovodů 752 .1
víček 743.6
vlasů, určená 757.4
- NS757.9
žaludku, určená, ale nezařazená.Jinde 750.7
-:- NS750.9
žil velkých 747.4
žíly, nezařazenáijinde 747.6
žlázy s vnitřní sekrecí mimo nadledviny, nezařazená jinde. 759.2
žlučníku nebo žlučových cest 751.6
určená, ale nezařazená jinde 759.8
NS759.9
zornice,funkční 379.4
Vadná biosyntéza testikulárního androgenu 257.2
- funkce srdečního stimulátoru 996.0
umělého spojení mezi mozkovými komorami 996.2
vnitřní ortopedické pomůcky 996.4
zkratového systému, mechanického nebo jiného, po operaci na systému mozkomíšního moku 996.2
Vadný vývoj - viz Vývoj vadný
Vagin-ismus, -odynie hysterický(á) 300.1
- psychogenní 306.5
- NS625 .l
Vaginitis atrofická, postmenopauzální nebo stařecká 627.3
- po umělé menopauze 627.4
~
gonoroická ( akutní)-098.0
- chronická nebo trvající dva měsíce nebo déle 098.2
herpetická 054.1+, 616.l*
kandidózní nebo moniliová 112.1+, 616.1*
komplikující potrat 634- 639 se čtvrtou číslicí .O
- těhotenství ektopické 639.0
- - nebo šestinedělí 646.6
leucoplacica 624.0
oxyurická - roupová 127.4+, 616.l*
trichomonální 1,31.0+, 616.1*
jiná nebo NS 616.1
Vaječníky polycystické 256..4
Vakcinie, ne z očkování 051.0
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~ , postihujlcl Víčko 051.0\ 313 .5*
po očkováni proti variole (generalizovand) ~9.0
~ = ; lokalizovaná 999 .3
=
.~ ~,postihující vldko 999.0+; 373.S*
Vakuumextraktor NS nezdařený, bezé zmínky o podmínkách, s následným použitím
klešti nebo cfsařským Pézem 660. 7
Válce v mo6i NS 791.7
Va1vulitís ~ viz Ertdokarditis
Van der Hoeveův syndrom 1S6.5
Van Neckova nemoc nebo ostéochortdróza 732.J
Vápenat~ttí svalů 728.1
Vaquezova( = Oslerova) nemoc 238.4
~
.~

Varastruma 193

Varicella 052
-1
Varices - viz Varix (y) , Městky iilní
Varikokela §ourku ne~o semenného próvaú:e 456.'4
- vaječniku 456.5
Variola OSO.~
Varix anaurysmatický 442.Vari-x, „cés placerttae 656.7
-'- ·~ cum·haemorrhagia 641.8
Varixy na dolních končťiinách 454.~ ~ dále viz Městky tilnl
. . . . - ~ ~, komplikujl~li těhoienstvl, porod nebo šestineděll 611.0
~ vrozené 141.6
Varle ektóplcké, nesestouplé 752.5
Vasa praét#a 663.S _
Vasculitis allergica 287.0
Vaskulitis kryoglobulinémická 213.1
- retinálnl 362.J
~ rotťroušená nebo NS 441.6
Vaz široký nadpočetný (vrozený) 152;1
Vazbová psychóza nebo reakce 300.J
Vazitís 608 .4
_ .Vazivové pruhy dělohy 621.8 .
~ ·~ hrdla děloinlho 622.8
·Vazoneuróza 306.2
Vazovagální zdchvat NS 780~2
Vbočené koleno (získané) 1'36.4
Vbočení nohy vro:umé 154.6
=
~ získané nebo NS 736.7
-= palce nohy vroztmé 155.6 .
- "'"" (získané) 135.0
~~ ~ ruky ;,1roztmé 755.S
"~ ruky vnnené 755.S
. .
Vdechnutí mekonia, syndrom 170.l ·
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Vdechnutí žaludečního obsahu nebo výměšků po podání anestetik nebo analgetik při
porodu 668 .O
Vedení atrioventrikulární abnormální, akcesorní, zrychlené 426. 7
Vědomí obluzené '- viz Delirium
- zastfené - viz Zastřené vědomí
i.
Vegetace adenoidní 474.2
Velikost plodu neobvyklá, působící nepoměr 653.5
Velký počet předchozích těhotenství jako indikace pro péči nebo zákrok, souvisící
s porodem 659.4
Vena cardinalis sinistra posterior aut vena cava sinistra superior ~ persistens 747.4
- cava, syndrom 459.2
Venerické onemocnění určené, ale nezařazené jinde 009.8
- - NS099.9
Venezuelská koňská horečka 066.2
VEP abnormální NS 794.1
Verruca (plana) (plantaris) (virosa) (vulgaris) 078.1
- seborrhoica, senilis 702
Verruga peruana 088.0
Vertebrogenní onemocnění krajiny krční 723.- - jiné 724.,..- syndrom (bolestivý) 724.5
Vertiginózní syndrom (určený) 386.- - NS386.9
Vertigo .aúralis 386.1
epidemica 078.8+, 386.1*
- Ménieri 386.0
...:.. NS780.4
Vesicafellea immersa 751.6
Vesiculitis ( seminalis) 608 .O
gonorrhoica ( acuta) 098.1+, 608.0*
-'-- - chronica 098.3
- tuberculosa 016.3+, 608.8*
Veš hlavová 132.0
- šatní 132.1
Vetchozrakost 367.4
Větry NS 787.3
Vchlípení okraje víčka 374.0
Viafalsa urethrae 599.4
Vibrio cholerae 001.~ ·parahaemolyticus působící otravu potravinami 005.4
Vícerčata (více než 4) 651.8
- NS651.9
Vícerodička bez současného těhotenství V 61.5
- , lékařský dohled nad vysoce ohroženým těhotenstvím V23.3
-,péče ve vztahu k porodu 659.4
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Víčko nadpočetn_é

743.6
dvojité 368.2
Vidlák 681.- - dále viz Flegmóna prstu
Vincentova angína, gingivitis, infekce - jakékoli lokalizace 101
Vinsonův - Pluinmerův syndrom 280
Virémie NS 790.8
Virili-smus, -zace(u ženy) 255.2
Vir-osis, -óza - viz Virová infekce
Virová' infekce centrální nervové soustavy, pomalá, nezařazená jinde 046.8
- - - , - - NS 046.9
- horních cest dýchacích 460-466 pod!e . lokalizac~
·- při onemocnění zafazeném jinde nebo lokalizace NS 079.- NS079.9 ·
nemoc matky, mimo zarděnky komplikující těhotenství, porod nebo · šestinedělí
647.6
přenášená členovci NS 066.9
- s vyrážkou NS 057.9
- slinných žláz 078.5
.I
Virus - viz Virová infekce
· Visceroptóza 569 .8
Vitiligo pintózní 103.2
víčka 374.5
- vulvy 624.8
- NS709.0
Vitium cordis congenitum - viz Vada vrozená srdce
- - ( valvulae) - viz Endokarditis
'
- retinae. 362.- - dále viz Degenerace sítnice
Vizuálně evokovaný potenciál - VEU - abnormální 794.1
Vlasy korálkovité vrozené 757.4
,
Vlnivá horečka 023.- - dále viz Brucel/a
Vmetek - viz Embolie - tepenný 444.- - dále viz Embolie arteriální
Vnímání zrakové simultánní, bez fuze .368.3
Vnitřní poranění hrudni~u, břicha, pánve 860- 869
Vodnatelnost NS 782.3
Vogtova nemoc nebo syndrom 333.7
Vole - vjz Struma
Volkmannova ischemická kontraktura 958.6
Volné těleso v kloubu mimo koleno 718:1
- - v kolen~ 717.6 ·
Volvulus congenitus 751.5 ·
- střeva nebo tračníku 560.2
Volyňská horečka 083.1
Vomitus - viz..též Zvracení
cruentus NS 578.0
Vidění
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Vomitus habttua/is 536.2
hystertcus 300.1
marinus 994.6
~ p_
ernictosus,persistfms 536.2
~- NS787.0
'
Von Economova nemoc 049.8+, 323.4*
Von Gierkova nemoc 271.0
Von Híppelů.v ( ~Lindauův) syndrom nebo nemoc 759.6
Von Willebrandova nemoc 286.4
Voštinovitá pifce vrozená 748.4
Voyeurismus 302.8
Vozhřivka 024
Vrávoravá chůze NS 781.2
Vrhnutí NS 787.0 ~ viz též Vomitus
Vrozená vada ~ víz Vada vrózená
~ ....;. v anamnéze osobní V 13 .6
~ ~ ~ rodinné V19.5
Vrozené zuby 520.6
Vřed aftlnnf .(ústní) (návratný) 528.2
- alepský, bagdadský, delhský 085,J
~ . bércový 707 .1
~ · - varikózní 454.0
- - zanícený nebo inftko,vaný 454.2
buruli 031.1 _
dásňový 523.8
·-dekubitá/ní bez gangrény 707 .O
=
=

dělohy 621.8
dtabetický250.~

dolní končetiny mimo bércový a dekub.itálnt 707.J
.dvanáctníkový 532,~, členění na čtvrtém mfstě viz V. _žaludeční
~ frambeziálnf 102.- ~ gangrenóznf785 ,4
~ gastroduodenální NS 533.~, členěni na čtvrtém místě vtz V. žaludeční
= hrdla (děložního) 622.0
- s cervícitidou 616.0
hrtanu akutnl464.Ó
- ( aftóznt) (kontaktní) (NS) 478.7
chámovodu 608.8 .chiclero 085.4
chronický (kožní) 707.- ~ dále viz V. kožní
- Jazyka (traumatický) 529.0
~ Jícnu 530.2
konečníku. 569 .4
1 -

kožní chronický, určené lokalízace neza~azené jinde 707 ,8
(chronický) NS 707 .9
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--

mandle 474.8
měchýře bilharziální 12_0._+~ 595.4*
- (solitární) (svěrače) 596.8
- submukózní 595.1
měkký (ko~ní) 099.0
Moorenův 370.0
neurogenní 707 .- - dále viz V. kožnJ
obalu va_rlete 608.8
otlakový 707.0
(peptický): anastomotický; gastro-intestinální, -jejunální, -kolický,jejunální, marginální, stomální 534 -, členění na čtvrtém místě viz V. žaludeční
:dvanác(níku, postpylorický 532.-, členění n(l čtvrtém místě viz V. žaludeční
: vrátníku, žaludku 531.-, členění na ttvrtém místě viz V. žaludeční
peptický umístění NS 533.-, členění na čtvrtém místě viz V. žaludeční
po gastrojejunostomii 534.- sádrovém obvaze 707 .O
pochvy 616.8
provazce semenného 608.8
průdušky nebo průdušnice 519.1
přepdžky nosní 478.1
pyje 607.8
rohovky 370.0
- při karenci vitamínu A 26~.3+, 370.0*
řiti 569.4
solitární (konečníku) (řiti) (svěrače) 569 .4
sterkorální konečníku, řiti 569.4
- · jiný 569 .8
střeva 569 .8
syfilitický - viz V. .tvrdý, Ulcus syphiliticum
šourku 608.8
tělesa houbovitého 607 .8
tepny447.2
tračníku 569 .8
tropický NS 707 .9
(meátu) trubice močové 597.8 - viz též Uret(h)ritis
tvrdý extragenitální, mimořitní 091.2
- genitální nebo NS 091.0
- řitní091.1
úst (dutiny) (Sliznice) (traumatický) 528.9
váčků semenných 608.8
varikózní dolní končetiny, kterékoli čá~ti nebo NS 454.0
- - , komplikuje-li těhotenství, porod nebo šestinedělí 671.0
- - - se zánětem 454.2
- hráze, komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí 671.1
- jícnu bez krvácení nebo NS 456.1
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Vřed

varikózní jícnu s krvácením 456.0 ·
- ·nosnípřepážky nebo jiné určené lokalizace; nezařazené jinde 456.8
- vulvy, komplikuje-li těhotenství, porod nebo šestinedělí 6il. I
varlete 608.8
vulvy 616.5 - viz též Ulcerace vulvy,
z proleženiny 707 .O
žaludeční akutní bez krvácenf nebo perforace 5313
s krvácenfm 531.0
- - a perforaci 531.2
- sperfprací 531.1
chrortickf bez krvácení nebo perforace 531.7 ·
nebo NS s krvácením 531.4
- - - - a perforacf,531.6
- - - s perforací 531.5
NS bez krvácení nebo perforace 531.9
žlučníku nebo jeho vývodu 575.8
žlučové cesty, kterékoli mimo žlučník qjeho vývod 576.8
Vředová nemoc - viz Vřed
Vřeténko Krukenbergovo 371.J
Vulv(ovagin)iti~ - viz Vaginitis
Výběžek alveolární nepravidelný 525.8. ,
Vybočení kolena ·(ziskané) 736.4 ·
- nohy vrozené 754.5
...... - získané 736. 7
- palce nohy (ziskané) 735.J
- . - - vrozené 755,6
I
- - ruky vrozené 155.5
- přepážky nosni (získané) 470
- - - , vrozené 754.0
- ruky vrozené 755.5
I
Vyčerpání z horka, anhydrotické 992.3
i
- ztrátou soli 992.4
- 'NS 992.5
I
způsobené naáměrnou námahou 994.5
- vystavením vnějším vlivům 994.4
Vyčerpanost psychogenní 300.5

'/

I

Vydání

lékařského osvědčení

I.

V68.0

odborného posudku V68.2
- opakovaného předpisu na antikoncepční prostředky V25.4
- - · - - ·brýle, lék, pomůcku V68.JVýduť - viz též Aneurysma
aorty 441.- - dále viz Aneurysma
- vrozená 747.2 ·
arteriovenó;ní (vrozená) moiková :'/47.8
- periferní 741.6

/
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srdce (chronická nebo s udaným trváním přes 8 týdnů) 414.1
- , je-li uréena jako .akutní nebo je-li udáno trvání 8 týdnů nebo kratší 41 O
- vrozená 746.8
Vyhladovění

994.2

·

Výhřez bu/bu očního 360.8
dělohy

bez výhřezu poševní stěny 618.1
- poporodní (starý) 618.1
a pochvy neúplný 618.2
- úplný 618.3
-, určený, ale nezařazený jinde 618.8
- NS 618.4
vrozený 752.3
za těhotenství nebo porodu 654.4
duhovky neúrazový 364.8
- úrazový 871.J
hrdla děložního 618.1
kanálu řitního 569.l
konečníku (sliznice) 569.1
měchýře u muže 596.8.
- u ženy 618.0
- (sliznice) vrozený 753.8
orgánů pohlavnlch žensk.frh, komplikuje-li těhotenství, porod ·nebo. šestinedělí
654.4
- - - , nezařazený jinde 618.8
- - - NS618.9
- pahýlu poševního po hysterektomii 618.5
- ploténky meziobratlové 722 ...;_ - dále viz Onemocnění ploténky ...
·- pochvy a dělohy 618.- - dále viz V. dělohy
- - NS 618.0
- předního pysku čípku děložního, působící jako překážka během porodu ·660.2
- pupečníku komplikujicl porod 663.0
sklivce 379.2
stěn poševních bez výhřezu dělohy 618.0
tkáně nitrooční při tržné ráně oka 871.J
(sliznice) trubice močové 599 .5
- - vrozený 753.8
vaječníku nebo vejcovodu 620.4
Vyhřezlá ručka (plodu) 652.7
Vychlípení okraje vička 374.1
Vychlípenina, Výchlipka - viz též Divertikl
Výchova,zdravotní V65,4
Vykloubení - viz Vymknuti ,
- vrozené kolena 754.4
- - kyčle 754.3
lokte 754.8
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I

Výkon chirurgický nebo jiný - mimo očkování - neproveden:
pro kontraindikaci V64.J
- pacientovo odmítnutí V64.2
z jiných důvodů V64.3 .
chirurgický speciální za jiným účelem, než je léčba zdravotního stavu:
určený, ale nezařazenýjinde V50.8
NSV50.9
rehabilitační V57.- - dále viz Péče s použitím rehabilitačních výkonů
Výkyvy nálady krátkodobé, kompenzační nebo reaktivní 296.8
Výměna fixační nebo trakční pomůcky vnější Kirschnerova drátu, sádrového
obvazu, vnější dlahy V54~8
- obvazu V58.3
Vymknutí - 1) : členění na čtvrtém místě - platí pro položky 830~835, 837 a 838:
.O Jednoduché, tj.\ částečné, nekomplikované, úplné, zavřené, NS
.1 Složité, tj. infikované, otevřené, s éizím tělesem
- . čelist-i, -ní chrupavky 830.-1)
čéšky (jednoduché) 836.3
- složité 836.4
- vrozené 155.6
1
článku prstu nohy 838.- )
- (-ů) prstu(-ů) ruky(-ou) 834,-1)
habituální kloubu sakroiliakálního 724.6
- nezařazené jinde 718.3
kloubu akromioklavikulárního 831.-1 )
interfalangeálního nohy 838.-1)
- ruky 834.-1)
karpometakarpálního 833.- 1)
mediokarpálního 833.- 1)
inediotarzálního 838.- 1)
metakarpofalangeálního 834.- 1)
metatarzofalangeálního 838.- 1)
radioulnárního distálního nebo radiokarpálního 833.- 1)
- proximálního 832.- 1)
·
sakroiliakálního jednoduché 839.4
- rekurentní 724.6
- složité 839.5
sternoklavikulárního (jednoduché) 839.6
. - "Složité 839. 7
tarzálního nebo tarzometatarzálního 838.- 1)
temporomandibulárního 830.- 1)
kolena, nezařazené jinde nebo NS (jednoduché ) 836.5
- - - - , složité 836.6 patologické nebo staré 718.2
rekurentní 718.3
vrozené 754.4
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Vymknutí-kosti h/ezennt 837,~1)
_
kosti holenní, konce distálního 837.-1)
- , -:" pr~x~málniho (jednoducM) 8.36.5
- , - - , složité 836.6
hrudní (,jedno'duché) 839.6
...;.
~, s/o:1tité 839.7
kříiov~ (jednoduché) 839.4
,. ._
~, složité 839.5
/oákovit~, nohy 837.- 1)
loketnf, konce distálního 833;- 1)
~~ ~ .proximálnfho 832.- 1)
lýtkové ~ viz Vymknutí.kosti holenní
=
nártní 838.- 1)
~·
vfetennf ~ vit Vymknutí kosti lokť1tni
zánártní 838.-1)
zápěstní

833.-1)

záprstní, konce distálního 834,~ 1 )
- , ~ proximálního 83J.-:J)
kostrče (j<!dnoduché) 839.4
- složité 839.,5
kotníku 837;- 1)
kyNe 835.-1)
- rekurentní 718.3
- vrozené 754.3
/ókte 832.-:- 1)
- rekurentní 718.3
~ vrozené 754.8
/opatky 831,-1)
nohy 838.-1)
obratle bedernfh(J nebo hrudního (jednoduché) 839,2
- - - , složité 839.3
~ · krčního (Jednod11ché) 8 39 ,O
- - _,složité 839.J
- jinéhó nebo NS (Jednoduché) 839.4
~ ~ - , složité 839.5
- pánve (jednoduché) 839,.6
~ · - , složité 839,7
~ páteře 839.- ~ dále viz Vymknutí obratle
·- patologické 718.2
- paže NS (Jednoduché) 839.8
- . - - , složíté 839.9
- prstu nohy 838.~ )
- ruky 834.-')
ramene 831.~ ) _
- chronické nebo rekurentní '718.3

-

-~ ·

1

1

J
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Vymknutí rekurentní 718.3
ruky NS (jednoduché) 839.8
- - , složité 839.9
šije (jednoduché) 839.0
-: , složité 839.1
vrozené: kolena 754.4
kyčle 754.3
NS755.8
zápěstí 833,- 1)
ne.zařazené jinde, mnohočetné nebo nepřesně urče]lé:
(jednoduché) 839.8 ·
složité 839.9 .
Vynechání menstruace 626.0
Výpotek kloubní719.0 .
- perikardiální akutní, není-li určen jako revmatický 420.- - - revmatický 391.0
- - - NS423.9
- pleurální pneumokokový, stafylokokový, streptokokový, bakteriální mimo tbc.511.1
- - blíže určený, ale nezařazený jinde 511.8
.
- - NS511.9
- pobřišnicový (chronický) 568.8
- pohrudniční tuberkulózní 012.0
- - -' ,primárně progresivní010.l
Vyrážka kožní nespecifická 782.1
- sérová 999.5
- z horka 705.1
Výron krevní ·do .kloubu, kloubního pouzdra, -svalu, šlachy, vaz,u - viz Podvrtnutí
- :..... v oblasti očního bu/bu, jinak NS921.0
Vyťovnávání hlasitosti 388.4
Výrůstek před tragem 744.1
Výrůstky kožní přídatné 757.3
Výsledek Mantouxova testu abnormální NS 795.5
- porodu: (Pozn.: Tato položka je určena pro kódování výsledku porodu v záznamu
matky!)
jediné dítě narozené živé V27 .O
- - - mrtvéV27.l '
dvojčata, obě narozena živá V27.2
- ,jedno narozeno živé, druhé mrtvé V27.3
- , obě narozena mrtvá V27.4
jiný mnohočetný porod, všechny děti narozeny živé V27 .5
- . - - , některé děti narozeny živé V27.6
- - - , všechny děti narozeny mrtvé V27. 7
NSV27.9
abnormální nespecifický funkčního vyšetření:
bazálního metabolismu 794.7
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jater 794.8
kardiovaskulárního 794.3
ledvin 794.4
mozku nebo centrální nervové soustavy 794.0
periferní nervové soustavy nebo jednotlivých smyslů 794.1
plicního 794.2
štítné žlázy 794.5
jiného endokrinního 794.6
jiného, např. měchýře nebo sleziny 794.9
Vysokohorská nemoc 993.2
Vystavení infekčnl nemoci VOL- - dále viz Kontakt s infekční nemocí
- záření léčebnému nebo jinému ionizujícímu v osobní anamnéze V15~3
Výstřední osobnost 301.8
Výstup obou velkých tepen z pravé komory 745.1
Vysunutí mezihrudí NS 793.2
- ploténky meziobrailové 722.- - dále viz Onemocnění ploténky ...
Vysvětlování medikace nebo nálezů při vyšetření V65.4
Vyšetření - . viz též Prohlídka
.
laboratorní, jehož důvodem je podezřenína určité onemocnění V71.- jinéV72.6
lékařské celkové: .
rutinní ve zdravotnickém zařízení V70.0
psychiatrické úředně vyžádané V70.l
- ,jiné nebo NSV70.2 ·
pro administrativní účely V70.3
určené, ale samostatně nezařazené V70.8
NSV70.9
na těhotenství s bezprostředním potvrzením při normálním těhotenství:
prvním V22.0
jinémV22.l
oběti nebo pacluitele znásilnění V71.5
- - - - jiného, násilného poran~ní V71.6
- oso{Jypo dopravním úraze V71.4
- po porodu V24.- - dále viz Péče po porodu
- pro soudně lékařské účely V70.4
- pfi populačních šetřeních V70.6
rutinní při provádění antikoncepce V25.4
screeningové V28.- - dále viz Screeningové vyšetření
speciáfní:
očníV72.0

ušníV72.1
zubníV72.2
gynekologické V72.3
nebo test na těhotenství, které nebylo
radiologické nezařazené jinde V72.5

(ještě)

potvrzeno V72.4
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speciální:
laboratornf V72,6
jiné specifické V72.8
NSV72,9
- určitých skupin obyvatelstva: chovanců ústavů, školnfch nebo předškolních dětí,
příslušníků ozbrojených sil, studentů atd. V70.'S
za účelem porovnáni nebo 'kontroly při klinickém výzkumu V70. 7
Vyšetřování v rámci r<Jgulace početí V26.2
' Výtěr = viz Stěr
Výtok poševní neurčený jako infekční 623.5'
~ trichomonálnf I J1.0 ·
·
z bradavky 611. 7
z močové trubice NS 788.7
z ucha 388.6
Vytržení oka 871.3
Vyústění močovodu do měchýfe, vadné 753.4
umělé, stav nevyžadující ošetřeni:
tracheostomie V44.0
gastrostomie V44.1
ileostomie V 4-4.2
kolostomie V44.J
jiná uměla vyústěni tráviciho traktu V44A
cystostomie V44.J
jiné umělé vyústění močového traktu (nefrostomie, 'ureterostomie, uretrostomie)

V44.6
pochva vytvořená .uměle V44. 7
jiné V44.8
NSV44,9
- - , ošetřování: odstranění katétru, toaleta. nebo očištění, úprava, uzavření, zavedení
sond:
tracheostomie V55.0
gastrostomie V55.J
ileostomie V55.2 .
kolostomie V55 .2
jiné umělé vyústění trávicího traktu V55.4
cystostomie V55.5
jiné umělé vyústění močového traktu V55;6
pochva vytvořená uměle V.55.7

Jinéyss:s
NSV55.9

žil plicnich, vadné, totální 747.4' .
Vývin kostí nosních, nadměrný 738.0
Vývodjaternf, přídatný 751.6
Vývoj caudy equiny, defektní 742,5 .
- pohlavní opoiděný, pokud nepatří jinam 259.0
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předčasný, pokud nepatří jinam

259.l
315.3
·
skloviny nedokonalý (segmentální) - nedědičný 520.4
- -, dědičný 520.5
vadný hrdla děložního, pochvy, poštěváčku nebo vulvy 752.4
zpožděný - viz Zpoždění vývoje
Vývojové stavy konstituční V21.~ - dále viz Konstituční...
Vzrušení katatonické 295.2
Vzteklina 071
řeči opožděný

w
Waldenstromova nemoc nebo osteochondróza 732.1
Wassérman110va reakce (hromadnáprohlídka) ·V74.5
- - falešně pozitivní 795.6
- - pozitivní097.1
Waterhouseův( -Friderichsenův) syndrom nebo nemoc 036.3+, 255.5*
Wegenerova granulomatóza nebo syndrom 446.4
Weilova nemoc 100.0
Wenkebachův fenomén 426.1
Werdnigova-Hojfmannova svalová atrofie, nemoc nebo syndrom 335.0
Werlhofova nemoc 287.3
Wermerův syndrom nebo nemoc 258.0 Pozn ..: Nepoužívá se jako primární kód pro
mnohočetnou endokrinní adenomatóiu !
Wernerův syndrom nebo nemoc 259 .8
Wernickeova encefalopatie, polioencefalitis nebo syndrom 265.l
·
Wesselsbronn nebo West Nile horečka 066.3
Westphalův-Strumpellův syndrom 275.l
Whippleova nemoc 040.2
Whitmoreův bacil, nemoc nebo horečka 025
Willebrandova - Jurgensova trombopatie nebo nemoc .286.4
· Wihnsův novotvar 189.0
Wilsonova nemoc, hepatolentikulární degenerace nebo syndrom 275.l
:,i Wilsónův-Mikityho syndrom 770.7
.
Wiskottův - Aldrichův syndrom 279 .1
Woakesův syndrom nebo etmoiditis 471.1
Wolffův- Parkinsonův - Whiteův syndrom 426. 7
Wolmanova nemoc 272. 7
Wuchereri-a, -áza 125.-
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'X ·
Xantelásma 272.2
- očního víčka 272.2+, 374.5*
Xantinurie 277.2
Xant(h)om(a), -atóza děc/ičná, infantilní, kloubu, kosti, kožní a šlachová„ mnohočetná,
primární, rodinná, roztroušená, šlach-y, -ové pochvy 272.7
eruptivní, tuberózní, tuboeruptivní, NS 272.2
- hypercholesterolémická 272.0
- hyperlipidémická 272.4
Xeroderm-a, -ie následkem karence vitamínu A 264.8+, 701.l*
' - · pigmentosum nebo NS 757.3
- víčka 373.3
Xeroftalmické jizvy rohovky při karenci vitamínu A 264.6+, 37 I.O*
Xeroftalmie 372:5
- způsobená karencí vitamínu A 264.7+, 372.5*
Xerosis cutis 706.8
Xerostomie 527.7
Xeróza spojivky NS 372.5
- - při karenci vitaminu A 264.0+, 372.5*
Xiphopagus 759.4
·

y
Y ersinia pestis 020,- septica 027.8

z
, Zácpa 564.0
- psychogennf306.4
Zapátek PC!rodu předčasný, tj. samovolný před 37 týdny
Záda, bolest NS 724.5
·
- , - psychogenní 307 .8
~ ; příznaky určené, ale nezařazené jinde 724.8
- , - NS724.9
Zadržené produkty potetí - viz Produkty ...
Zadrženi hlavy plodu, P._říčné 660.3

těhotenství

,

644.1
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lůžka po porodu, bez krvacení:'
celého nebo NS 6.67 .O
části nebo blan 667.J .
- NS666.0 ramének působící jako překážka během porodu 660.4
vejce odumřelého 631
Zadržování dechu NS 786.9
- tekutiny 276.6
Zad~šení kysličníkem uhelnatým 986
- jinými plyny, dýmy nebo parami 987.- - dále viz Toxický účinek
- ložním prádlem, mechanické, plastickým sáčkem, stisknutím, tlakem, utažením,
v uzavřeném prostoru, zaškrcením, zasypáním 994.7
- -vdechnutím potravy nebo cizího tělesa - viz Cizí těleso
- - - .:__ - - NS 933.J
Záhať srdce 410
- - , je-li určena jako chronická nebo trvajlci přes 8 týdnů 414 .8
· Záchat cyanotický NS vzniklý v perinatálním období 770.8
-:- mozkový NS436
- psychomotorický 345.4
(křečí) u novorozence 179.0
- vazovagálnl NS 780.2
- NS780.3
Záchvaty epileptické :· akinetické, atonické 345.0
- : klonické, myoklonické, tonické, tonickokli;mické 345.J
- - NS345.9
- salaamové 345.6
Záchytnost těhotenství v rámci řízené antikoncepce V25.3
Zaječí nemoc nebo horečka 021
- pysk 749.J
- - s rozštěpem patra 749.2
Zajíkání 307 .O
Zákal čočky 366.- - dále viz Katarakta
- diabetický 250.4+, 36~.4*
- při hypoparatyreóze 252.J+, 366.4*
- ( iedý) vrozený 743.3
- NS366.9
myotonický. 359.2+, 366.4*
rohovky 371.0
. zelený - viz Glaukom
- NS365.9
- - vro~ený 743.2
Zákaly sklivce (pohyblivé) 379.2
Zaklíněné zuby 520.6
Zákopová horečka 083.1
- noha 991.4
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Zákopová ústa Hll
Zákožka svrabová 133.0
Zakrnělá postava NS 783.4
Zakřivení . - vizZkřivení
Zánět apofýzy (kostní) 732.- - dále viz Osteochondroza
.- juvenilní NS 732.6
- patní 732.5
bubínku bez zánětu středního ucha, akutní 384.0
- - - - - chronický 384.1
- NS384.8
cest slzných akutnínebo NS 375.3
-'- - -chronický 375;4
cév mízních akl,/tní 682.- - dále viz Flegmóna
- chron1cký,.subakutní nebo NS 457.2
- -.,- po~odní,poporodní nebopuerperální 670
. - - prsu v šestinedělí 675~2
cévnatky - viz Chorioiditis
čelisti 526.4
červu . - viz Apendicitis
dásně akutní 523.0
- chronický, vředovitý nebo NS 523.1
dělohy - viz Zánětlivě onemocnění dělohy
komplikující ektopické těhotenství 639.0
- nezdařený pokus o potrat 638.0
- potrat indukovaný ilegálně 636.0
- legálně 635.0
- - samovolný 634.0
- - NS637.0
nebo děložní sliznice v šestinedělí 670
dřeně (zubní) 522.0
- kostní - viz Ósteomyelitis
- . - NS730 .2
duhovky - viz Iritis
a cévnatky 360.1
- gonoroický 098.4+, 364.0*
- tuberkulózní011.J+, 364.1*
dutiny čelistní - maxilární, akutní 461.0
- , chronický nebo NS 473.0
čelní - frontální, akutní 461.1
--',chronický nebo NS 473.l ·
čichové - etmoidálnf, akutní 461.2
- , chronický nebo NS 473.2
klínové ·-:- sfenoidální, akutní 461.3
- , chronický nebo NS 473.3
(nosní) (vedlejší), nezařazený jinde, akutní 461.8
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=
~, chronický n~bo NS 473.8
NS, akutní 461.9
·
,,,., ~,chronický nebo NS 473,9

~

=- po mastoidektomii 383.3
dvanáctníku 535.6
. .
h/tant1 (akutní) ,. , . vtz f'qryngítís (aki(tní) . ·
- chronický 472.J
=

NS462

horních cest dýchacích způsobený dýmy nebo paramt 506.2
hrdla dělotního 616.0
hrtanu (akutní) 464.0
aprůdušnic(? qkt'tní 464.2
_,,, chronický 476.J
(a průdulnice),. difterický 032;3
chronjcký 476.0
tuberkulózní 012.3·
.
~ · (a prad11šnice) způspbqný streptokokem 034.0
~hlopn,ě = viz Endokardttis
charioretinálnt 363.~ ~ dále viz Chorioretini(fs
=
jater = viz též Jlepatitís
~ epidemický, tnfekčnt nebo NS 070.1+, 573.1*
~ ~ fetální nebo novoro:enecký 774,4
~ ~ virový 070.-+, 573;1+
~ ·jazyka 529 .~ = .. dále viz Glosi tis
~
-=

=

NS529.0

Jícnu 530.J
.,. , tuberkulózni017.8+, 530.J*
k/oubnf ~ vtz též Art(h)ritis
, . ., dnavý 274.o+, 712.0*
~ juventlní revmaioidní 714.3
= _/při ochronóze. 270.2+, 713.0*
revmatický akutnf nebo subakutní:
bez postižení srdce nebo NS 390
endokarditidou nebo valvulitidou 391.1
s myokarditidou 391.2 ·
s perikarditidou 391.0
s postižením srdce jiným, než patří pod 391 . 0~ .2, .
nebo mnohočetnym 391.8 .
- ...,. typu NS 391.9
,
kloubu ttJherkulózní ~ vit Tuberkulóza kloubu
kolem varlete nebo nadvarlete, bez'abscesu 604.9
- žlázy předstojné. 601.9
konečníku 569 .4
kosti - viz Ost(e)itis
- skalní (akutní) (chronický) 383,2 ·

s

"·
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kosti tuberkulózní - viz Tuberkulóza kosti
kožní - viz Dermatitis
labyrintu 386.3
ledvin - viz též Nefritis
akutní 580.- - dále viz Nefritis akutní .
arteriolární 403.- - dále ·viz Nefropatie hypertenzní
dnavý 274:1+., 583.8*
exudační NS 583.9 ·
hemoragický NS 583.9
hnisavý NS r590.8
chronický 582.- - dále viz Nefritis chronická
- NS582.9
infekční NS 590.8
komplikující těhotensiví, porod nebo šestinedělí 648.9
- - - - ....:. , s hypertenzí 642.1 .
ložiskový NS 583.9
- parenchymatózn~ NS 581.8
- při amyloidóze chronický 277.3+, 582;8*
- -, neurčený jako akutní nebo chronický 277.3+, 583.8*
subakutní NS 581.9 ·
.
tubulární NS 584.5
typu II ( Ellis) 581.vzestupný NS 590.8
lůžka nehtového 681.'- - dále viz Infekce nehtu
mandlí (akutní) 463
difterický 032.0
chronický 474.0
streptokovový 034.0
(Plautův - ) Vincentův 1O1
měchýře močového 595.- '-- dále viz Cystitis
- - komplikující těhotenství; porod nebo .šestinedělí 646.6
- -, tuberkulózníQ16.l+, 595.4*
mezihrudí 519 .2
míchy 323.- - dále viz E~cefalitis
- tuberkulózníOlJ.8+, 323.4*
močovodu c;ystickj 590.3
- s kamenem 592.1
- NS593.8
mozku (a míchy) - viz Encefalitis
- chřipkový 487.8+, 323.4* ·
- po imunizaci nebo očkování 323.5
tuberkulóznÍ013.8+, 323.4* ·
virový přenášený členovci, mimo komáry a klíšťata nebo NS 064+, / 23.3*
klíšťaty 063.-+, 323.3*
- - komáry062.-+, 323.3*
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-

nadledvin 255.8
- meningokokový hemoragický 036.3+, 255.5.*
nadvarlat gonoroický 098 .O
- chronický 098.2
paroiltický,072.o+, 604.9*
tuberkulózní O16.2+, 604 .9*
NS604.9
nervů (periferních) komplikující těhotenství nebo šestinedělí 646.4
nervu mozkového II. - zrakového 377.3
Ill. ~ okohybného, IV. - trochleárního nebo VI.
odvádějícího 378.8
- VII. - lícního 351.8
-'- Vlil. - sluchového 388.5
zrakového meningokokový 036.8+, 377.3*
nitroblány kloubní - viz Synovitis
~, tuberkulózní - viř Tuberkulóza kloubu
srdeční, gonoroický 098 .8+, 421.1*
dále viz Endokarditis
- , nerevmatický akutní nebo subakutní 421.~
- ' revmatický akutní391.l
.- - prozený, chlopni plicnice 746.0
- • - - , - jiné nebo NS 746.8
nosohltanu (akutní) 460
- chronický 472.2
obratle tuberkulózní 015.o+, 720.8*
očnice akutní 376.0
oka gonoroický (u novorozence) 098.4+, 372.0* ·
okostice - viz tež Periostitis
čelisii 526.4
- zubní 526.5
•
- NS730.3
osrdečníku - viz též Perikarditis
- akutní, není-li určen jako revmatický 420._:
- revmatický akutní 391.0
ozubice - viz Periodontitis
pánve ženské 614.- ·- dále viz Peritonitis pánevní žénská
. '
- - NS614.9
pánvičky ledvinné (a ledviny) (a měchýře močového) 590.8
- - komplikující těhotenství nebo šestinedělí 646.6 ·
- - tuberkulózní 016.0+1, 590.8*
papily (oční) 377.3
parametr(a 614.4
páteře, tuberkulózní 015.0+, 720.8*
plen míšních nebo mozkových - viz Meningitis
- - - - , tuberkulózní - viz Tuberkulóza plen
plic - viz též Pneumonie
aspirační u novorozence 770.1

\
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plic aspirační z pevných látek nebo tekutin 507.~ ~ dále viz PneumonitiS
- NS501.0
.
~ bakteriální, mimopneumokÓkový 482.~ .
= ·následkem lékafského výkonu (pooperační) 991.3
~ pneumokokový 481 ·
revmatický bet postiženi srdce nebo NS 390+; 517.J*
tuberkulózní 011.6
virový 480.~
vrozený (infekční) 770.0
~ aspirační 170.J
~ pobříšnice = víz Peritonitis
(aseptický) (chemický) jako akutní reakce na cití látku náhodné ponechanou
v těle při výkonu 998.7
·
pánevní ženské 614.~ ~ dále viz Peritonitis pánevní ieriská
~ . ~ NS6 14.9
tuberkulótní 014+ ~ 561.0*
NS567.9
....: podkožního vaziva prstu 681.~ - dále viz Flegmóna prstu
~ pohrudnice ~ víz Pleuritis
NS511.9
~ = tuberkulózní mimo primární progresivní tuherkulózu.012.0
~ - ~ při primární progresivní tuberkulóze 010.1
~ pochev šlachovýc:h - viz Synavitis šlach
~ ~ ~ NS 121.. 0
.
- pochvy ~ viz Vaginitis
~ ~ NS616.J
~ pouzdra kloubního ~ viz ·Bursitís
~ ~ ramene, retrahující 126,0
~ povdzky ~ viz Pasciitis ·
~ = NS729A
~ prsu (akutní) mimo laktaci 61 LO
- chronický (cystický) 610.1
- 'u novorozence (neinfekční) 178.7
-... ' · ·=
·· infekční 711.5
~ v období laktace, hnisavý 675.J
= ; nehnisavý nebó NS 615.2 ·
- prudušek akutní 466.0
~ ~ chronický 491.~ ~ dále viz Bronchitis chronica ·
· ~ .:._ NS jako akutní nebp chronický 490
- průdušinek akutní 466.l
~ průdušnice ·akutní 464.1
"""' ~ .... · :.působený stťeptokokem 034.0
·~ pNušnic épidefn!t kf Mho lnjekťni 072.·"'
dále rl:: Parotitis
.:... přívěsku červoviiého = viz Ápendicitis
· - přiVěsku děložních ~ oiz Zdnět vaječníků
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pup( ečni}ku vrozený nebo u novorozence 771.4
rohovky - viz Keratitis .
syfilit ický (vrozený) (prenatální) 090.3+, 370.5*
- tuberkulózní017.3+, 370.3*
- NS370.9
rtu 528.5
sítnice - viz Chorioretinitis
- NS363.2
sleziny 289.5 ·
slinivky břišní --:- viz Pankreatitis
- - NS577.0
sliznice děložní - viz Zánětlivé onemocnění dělohy
- hrdla děložního (hyperplastický) 616.0
- nosní - viz R}iinitis
poševní 616.l
- ústní - viz Stomatitis
- - NS528.0
splavů žilních nitrolebních 325
- - -, nepyogenní 437.6
spojivky - viz též Konjunktivitis (též C-)
a víček 372.2
akutní NS 372.0
gonoroický (u novorozence) 098.4+, 372.0*
granulární (trachomatózní) 076.J+, 372.0*
chronický 372.l
.
-;- plavecký,plovdrenský 077.0+, 372.0* -.
Reiterův 099.3+ , 372.3*
virový, určený, ale nezařazený jinde 077.8+, 372.0*
- NS077.9+, 372.0*
NS 372.J
srdce (akutní) (bakteriální) (chronický) (subakutní) NS 429.8
- revmatický, aktivní nebo akutní 391.9
- ~ (chronický) (inaktivní) 398.9
střev tuberkulózní014
střeva slepého - viz Apendicitis
- tenkého nebo tlustého - viz Enteritis, Kolitis
svalu (příčně pruhovaného) - viz Myositis
- srdečního · - viz Myokarditis
- - NS419.0
synovie,gonoroický 098.5+, 727.0*
- NS727.0
šlachy 726.- - · dáte viz Ten'dinitis
- gonoroický 098.5+, 727.0*
tělíska řasnatého 364.8
traktu uveálního - viz Iridocyklitis
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364.3

trubice Eustachovy 381.5
- močové gonoroický 098.0
- chronický 098.2
nepřenesený pohlavně

.-

597 .8
trichomonální 131.0+, 597.8*
negonokok~vý, ale přenesený pohlavně 099.4
NS597.8
ucha středního - viz též Otitis media
akutní: alergický, exudativní, katarální, mukoianí, nehnisavý, sekretorický,
seromucinózní, serózní, transudační, s výpotkem 38 I .O
-:-- .hnisavý, nekrozující 382.0'
- při: chřipce 487.8+, 382.0*
spále 034.J+, 382.0*
spalničkách 055.2+, 382.0*
NS382.9
hnisavý NS 382.4
chronický: katarální, serózní 381 .1
hlenovitý, mucinózní, mukoidní 381.2
alergický, exudační, sekretoriclfý, seromucinózní, s výpotkem, tran.sudační, jiný nebo NS nehn'isavý 381.3
hnisavý benigní, tubotympanální 382.1
- atikoantrální 382.2
...:. NS382.3
NS 382.9 .
katarální nebo mukoidní NS 381.4
nehnisavý NS, tj. neurčený jako .akutní nebo chronický 381.4
tuberkulózní 017.4+, 382.3*
'
·
NS382.9
zevního, infekční nebo NS 380.l
- . - ,jiný 380.2
uzlin mízních mimp akutní - viz Lymfadenitis
mimo mezenterické, akutní 683
- - mezenterických 289.2
- - tuberkulázní - viz Tuberkulóza uzlin mízních
váčků semenných 608.0
vaječníků gonoroický akutní nebo subakutní 098.1+, 614.0*
- chronický 098.J+, 614 .l*
·
- NS jako akutní, subakutní nebo chronický 098.J+, 614.2*
negonoroický akutní nebo subakutní 6 ť4.0
- chronický 614.J
- NS jako akutní, subakutní nebo chronický 614.2
- , komplikuje-li potrat 634- 638 se čtvrtou číslicí .O, 639 .O
- , - mimoděložní nebo molární ťěhotenství 639.0
- , - těhotenství nebo porod 646.6 "
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varlat - ·viz Orchitis
- NS604.9
- a nadvarlat - vii Epididymorchitis
vaziva pánevního - viz Parametritis
vazů děložních - viz Z. vaječníků
- - NS614.4
- hlasových 478.5
- · vejcovodů - viz Z. vaječníků
- NS614.2 .
víček očních 373.'.""°" NS373.9
vrátnice 572.1
vulvy 616.1
výběžku bradavkového mimo tuberkulózní 383.- - dále viz MastÓiditis
.- - tuberkulózní 015.7+, 383.1*
zvukovodu (zevního) 380.J
žaludku akutní 535.0
alkoholický 535.3
chronický ( atrofický) 535.l
nezařazený jinde 535.4
NS535.5
a střev - viz Enteritis, Gastroenteritis
. - NS009~1
a tenkého střeva - viz Enteritis
žil dolních končetin, hlubokých 451.1
- -,povrchových 451.0
- - NS451.2
lokalizace určené, mimo dolní končetiny 451.8
- NS4~1.9
komplikující těhot(!nství, porod nebo šestinedělí:
hl1,1boký po porodu 671..4
- . před porodem 671.3
povrchní 671.2 ·
určený, ale nezařazený jinde 671.5
NS671.9
žlázy bartholinské 616.8
- - gonoroický 098.0
- - trichomonádový 13,1.o+, 616.3*
- prsrzí 611.0
- ,je-li sdružen s laktací nebo šestinedělím.:
hnisavý 675.J
nehnisavý 675.2
·- předstojné - viz Prostatitis ·
- - NS6ÓI.9
- · Skeneovy 597 .8
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Zánět žlázy slinné 521 .2

-

štítné 245.-

Zlučníku nebojeho vývodu, bez kamene, akutní 575.0 ·
~ - - - , chronický nebo NS 575.1
s kamenem 574.·
- NS574.J
žlučových cest - mimo žlučník a jeho vývod 576.J
Zánětlivá reakce vyvolaná vnitřní protetickou pomůckou, implantátem nebo štěpem 996.6
Zánětlivé onemocnění dělohy mimo čípek, akutní 615.0
-c:--, chronické 615.J
- NS615.9
~, komplikuje-li:
mimoděložní nebo molární těhotenství 639.0
potrat 634 -638 se čtvrtou číslicí .O, 639.0
těhotenství nebo porod 646.6
- , poporodní 610
děložního čípku, pochvy nebo vulvy, komplikuje-li:
mimoděložní nebo molární těhotenství 639.0
potrat 634-638 se čtvrtou číslicí .O, 639.0
těhotenství, porod nebo šestineděÍí 646.6
- - - - - - 'nezařazené jinde 616.8
- - ~ _:._ ~ -,NS616.9
- pánve u ženy NS 614.9
Zaostalost duševní hluboká - · IQ pod 20 318.2
lehká - IQ 50-70 317
středně těžká IQ 35~49 ~18.U
těžká - IQ20-34 318'.r ·
NS319
v rodinné anamnéze Vl8.4
- fyzická následkem podvýživy 263.2
- , - NS7S3.4
.
Zaostávání v učení, vývojové 315.. - za očekávaným normálním fyziologickým vývojem NS 783.4
Západonilská ho~ečka (virová) 066.3
Zaprášení plic mastkem 502
- p rachem asbestovým 501
bauxitovým, beryliovým nebo gr<J.fitovýin 503
obsahujícím kysličník křemičitý nebo křemičitany 502
- - - - - a uhlík 500
.
anorganickým nezařazeným jinde 503
nezařazeným jinde 504
způsobené vdechováním dýmů (ze sila) (NS) 506(9
- - - chemickýc~ 506.8
NS 505 ·
,,
Za rdělo st NS 782.6

-
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Zarděnky

bez komplikací 056.9
matky. komplíkujicl těhotenství; porod nebo šestinedělí 647;5
s kompUkácémi neurologickými 056.0
~ . jinými056.7
- - NS056.8
vrozené 711.0
Zardívání sdružené s menopauzou 627 .2
~ ·~ ~ umělou 621.4
Zarostly nebo zarustajfci nehet 103.0
Zářez ve špičce nosu, vrozený 748.J
Zasažení bleskem NS 994.0
Zásněť hroznová 630
Zástava činnosti ledvin po těhotenství ektopickém nebo molárním .6393
' dechu NS 799.'J
močení NS 788.J
rustu NS 783.4
srdce během nebo následkem lékařského výkonu 997.1
- po clsařském řezu nebo jiné porodnické óperaci'nebo výkonu vč. porodu NS 669.4
= podání anestetik hebo analgetik při porodu 668.J
'
- :;__ těhotenství ektopickém tJebo molárním 639.8 ~ NS421.5
vývoje následkem proteinokalorické podvýžívy 263.2
Zastavení - bit Zástava
Zastřené vědomí, stav epiieptický 293.0
- - , - psychogenní 298.2
Záškrt hrtan_
ový 032.3
kožní032.8
krční 032.o

nosnl přední 032.2
nosohltanový 032.J
určeného typuj ale nezařazený jinde 032.8
NSOj2.9
Záškuby mimovolné NS 301.2 .
Zátka mazová v uchu, Z. ušní 380.4
Zatvrdlina v prsu 61 l.7 ,
~ ~,je-li sdtužena s laktaci nebo šestinedělím 676.3
Zauzlení střeva .nebo tračníku 560.2
Zavedeni nitroděložní antikoncepční pomůcky: první V25.l
.
opětné V25A

Závislá osobnost 301.6
ZávisloŠt matky na návykových látkách komplikující ťěhotenstvf, porod nebo šestineděll 648.3 '

na alkoholu 303.
alkaloidech opia ajejich derivátech 304.0
a1n/éturninu a látkáéh tohoto typu· 304.4
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Závislost na aspirátoru V46.0
barbiturátech a látkách tohoto typu 304. l
- cannabis 304.3
- diazepamu 304.l
- fenmetrazinu 304.4
glutethimidu 304.1
haluc,inogenech 304.5
hašiši 304.3
heroinu 304.0
chlordiazepoxydu _304.1
kokainu, kokových listech nebo deriváteeh 304.2
- · kombinaci látek mimo látky typu morfinu 304.8
- látky typu morfinu s jakoukoli jinou 304. 7
konopí 304.3
'
LSD a derivátech 304.5
marihuaně 304.3
meprobamátu 304.1
meskalinu 304.5
methadonu 304.0
metylfenidátu 304.4
morfinu a látkách tohoto typu 304.0
návykových látkách NS 304.9
opiu 304.0
. . ,. . přístroji nezařazeném jinde V46.8
- ,_ NSV46.9
- psilocybinu 304.5
- psychostimulanciích 304.4
respirátoru V46.l
- sedativech s účinky podobnými jako barbituráty 304.l
syntetických látkách s účinky podobnými jako morfin 304.0
- 'tabáku 305.l
- trankvilizérech s účinky podobnými jako barbituráty 304.l
Závrať centrálního původu 386.2
epidemická 078.8+, 386.1*
- M énierova 386.0
- otogenní, ušního původu 386.l
- paroxysmáiní benigní 386.l
- periferní - mimo Méniereovu nemoc 386.l
- NS780.4
Zavšivení 132.- smíšené 132.3
- NS132.9
Zbarvení zubů 521. 7
Zborcení klenby nožní 734
Zbrázděný jazyk 529.5
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'

Zbxtek

kořene

zubu 525.3

Zbytnění brzliku 254.0

·

dásně524.0

endometria dělohy 621.3
- hrdla děložního 622.6
mandlí nebo mandle nosní 474.1
sleziny - viz Splenomegalie
- NS789.2
srdce NS 429.3
tkáně adenoidní 474.l
žlázy mléčné 611.1 ·
- - , cystické 610.l
- předstojné 600
- štítné - viz Struma
Zdravotní poradna nebo výchova V65.4
Zduření kloubu NS 719.0
- povrchové lokalizované NS 782.2
v břiše NS 789.3
v hlavě NS 784.2
v hrudníku NS 786.6
v krku NS 784.2
v pánvi NS 789.3
žláz 785.6
Zdvojení... - viz též Přídatný .. .
- červu 751.5
- dělohy 752.2
- jater 751.6 /
- jícnu 750 .4
ledviny 753.3
orgánů trávicích NS 751.8
řiti751.5
střeva

751.5
trubice močové 753.8
vývodu žlučníku 751.6
zubů 520.2
žaludku 750.7
žlučníku nebo žlučovodu 751.6
Zhmoždění bérce 924. l
bulbu očního 921.3
hýždí922.3
kolena 924.1
končetiny dolní, mnohočetných míst 924.4
- NS924.5
horní, mnohočetných míst 923.8 .
- NS923.9
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Zhmožděni

kotníku 924.2
- krajiny lopatkové 923.0
- - ·mezilopatkové 922.3
- krku920
, kyčle 924.0
lokte 923.1
mozku bez otevřené nitrolební rány 851 .0
- s otevřenou nitrolební ranou 851.1
nadloktí 923.0
obličeje 920
oka nebo očních adnex NS 921.9
okrsku periokulárního 92 1.1
_ orgánů pohlavních vnějších 922.4
- paže NS 923.9
- podpaží923.0
__: prstu(ů) nohy 924.3
- - ruky 923.3
- prsu 922.0
.- předloktí 923.1
~ pupečníku při porodu 663.6
ramene 923.0
stehna 924.0
stěny břišní 922.2
- hrudní 922.1
tkání orbitálních 921.2
trupu, mnohočetných míst 922.8
- NS922.9
víčka očního 921.1
vlasové části hlavy 920
vnitřních orgánů 860- 869
zad922.3
.
\
- zápěstí nebo ruky(-ou) mimo zranění samotných prstů 923.2
mnohočetných míst, nezařazené jinde 924.8
.
NS místa 924~9 ·
.
Zhnisání dutiny (nosní) (vedlejší) akutní 461.- - dále viz Zánět ...
- - chronické nebo NS 473.- - dále viz Zánět ...
- ledviny v těhotenství 646.6
- pánvičky ledvinné (á ledviny) 590.Zhroucení hráze v šestinedělí 614.2
nervové NS 300.9
obratle - kódujte podle příčiny, např. Osteoporóza 733.0
z horka' - bezvědomí, kolaps nebo synkopa 992.1
:-- viz též Vyčerpání z horka
zevního zvukovodu 380.5
Zhuštění žluči, syndrom 114.4
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Ziehenova- Oppenheimova nem,oc 333.6
Zika horečka 066.3
Zimnice žlutá 060.Zinek, abnormální hladina v krvi NS 790.6
Zívání psychogenní 306.1
- NS786.0
Zjizvení vulvy staré 624.4
Zkrácení vrozené končetiny dolní 755.3
- horní7552
- - - NS755.4
- - šlachy 7 56.:8
Zkratové systémý mechanické a jiné, po operaci na systému mozkomíšního moku stav nevyžadující ošetřeni V45.2
·
l
Zkřivení páteře p~i Charcotově-Marieově-Toothově nemoci 356.1+, 737.4* .
osteitis deformans 731.0+, 737A*
- - . fibrosa cystica 252.0+, 737.4*
- tuberkulóze·(Pottovo) 015.0+, 737.4*
(získané) (idiopatické) Nfi 737.9
vrozené 754.2
' - - pyje (laterálnz') 752.8
Zlomení zubu bez komplikace 873.6
- - komplikované 873.7
Zlomenina - 1) :· členění na čtvrtém místě - platí pro položky 810, 811, 814-819,
822, 826-829:
.O Zavřená, . t/ částečná (subperiostálm), jednoduchá, kominutivní, kompresivní,
lineární, pochodová, spirální~ s uvolněním epifýzy, vpáčená, zaklíněná, NS
.1 Otevrená, tj. infikovaná, komplikovaná, s cizím tělesem, střelná, způsobená
bodnutím
·
Zlomenina lebky - 2 ) : členění na čtvriém místě - platí pro po!Ožky 800, 801, 803, 804:
.O Zavřená bez nitrolebního poranění nebo NS
.1 - s ni~rolebním poraněním
.2 Otevřená bez nitrolebního poranění
.3 - s nitrolebním poraněním
Zlomenina acetabula otevřená 808.1
- (zavřená) 808.0
akromia 811.-1)
Benettova 815.~ )
bérce NS otevřená 823.1
--' - (zavh~ná) 823.0
bimaleolární otevřená 824.5
- (zavřená) 824.4
-Collesova otevřená 813.5
- (zavřená) 813.4.
čelisti dolní nebo NS otevřená 802.3
- - - ~ (zavřená) . 802.~
1
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Zlomenina čelisti horní otevřená 802.5
- - (zavřená) 802.4
čéšky 822.-1)
1
článku(ů) prstu(ů) nohy 826.- )
1
- . - ruky 816.- )
Dupuytrenova: kosti vřetenní otevřená 813.5
- - (zavřená) 813.4
(kosti lýtkové) (kotníku) (NS)

otevřená
zavřená

824.5,
824.4

dutiny čelní nebo čichové &0"1.-2) '
epifýzy (horní) nebo hlavice kosti stehenní otevřená 820.1
- ~ - - - (zavřená) 820.0
holeně NS otevřená 823.1
- - (zavřená) 823.0
hrbolku kosti pažní otevřená 812.1
- - - (zavřená) 812.0
hrtanu otevřená 807 .6
- ( za.vřená) 807 .5
chodidla mimo samotné prsty otevřená 825.3
- - - - (zavřená) 825.2
chrupavky štítné otevřená' 807.6
- - (zavřená) 807 .5
- jámy lebeční 801 .-2 )
- jazylky otevřená 807.6
- (zavřená) 807 .5
klenby lebeční 800.- 2 )
- očnice 801.-2)
končetiny dolní, mnohočetná, · nezařazená jinde nebo NS 827.-1 )
- horní, mnohočetná, nezařazená jinde nebo NS 818.-1)
kosti čelní 800.-2)
člunkové - viz Zl. kosti loďkovité
hákovité 814.-1)
hlavaté 814.-:-1)
hlezení otevřená 825.3
- (zavřená) 825.2
holenní (a lýtkové) :
diafýzy 'otevřená 823.3
- (zavřená) 823.2
konce distálního 824.- ·- dále viz Zl: kotníku
- proximálního otevřf!ná 823.3
- - (zavřená) 823.0
hráškovité 814.-1)
hrudní otevřená 807.3
- (zavřená) 807.2
- · jařmové 802.- - dále viz Zl. kosti lícní
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klíční

810.-1)

klínové - os sphenoidale 801.-2)
klínovité - os cuneiforme - nohy otevřená 825.3
- - - - (zavřená) 825.2
- - - zápěstí 814.~ )
krychlové otevřená 825.3
- (zavřená) 825.2
křížové bez poškození míchy otevřená 805.7
- - - (zavřená) 805.6
- s poškozením míchy otevřená 806. 7
- - - ( zavřerzá) 806.6
kyčelnf otevřená 808.5
- (zavřená) 808 .4
lebeční NS 803.-2 )
lícní otevřená 802.5 ·
- (zavřená) 802.4
lodkovité nohy otevřená 825.3 .
- - (zavřená) 825 .2
- ruky 814.-1)
!Oketní (a vřetenní) :
diafýzy otevřená 813 .3
- (zavřená) 813.2
konce distálního otevřená 813.5
- (zavřená) 813.4
- proximálního nebo části NS, otevřená 813.J
- - - - - (zavřená) 813.0
lýtkové - viz Zl. kosti holenní
mnohohranné menší, nebo 814.-1)
(-í) nártní(éh) otevřená 825.3
- (zavřená) 825.2
nosní otevřená 802.J - (zavřená) 8 2.0
novorozence za porodu: klíční 767.2
dlouhé mimo klíční 767.3
obličejové, nezařazená jinde, otevřená 802.9
- - - (zavřená) 802.8
pánevní, kterékoli 808.- - dále viz Zl. pánve
patní otevřená 825.1
- (zavřená) 825.0
pažní:
diafýzy otevřená 812.3
- (zavřená) 812.2
konce distálního otevřená 812.5
- - (4avřeno) 812.4
- proximálního otevřená 812.J
1
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Zlomenina kosti pažní:
„._.
(zavřená) 812.0
části NS otevřená 812.3
- ,- (zavřena')812.2
1
poloměsíčité 814:- )
ramenní 812.- - dále viz Zl. kosti pažní
ruky m71ohočetná 817.- 1)
sedací otevřená 808.5
- (zavřená) 808.4
·spánkové 801.-2)
stehenní: krčku, epifýzy (hornz), hlavice, spodiny - · báze ~ krčku, úseku
cervikotrochanterického, intrakapsulárního nebo · mediocervikál~ího,
otevfená 820.1
(zavřená) 820.0
- : trochanteru malého, velkého nebo NS, úseku intertrochanterického nebo
subtrochanterického,' otevřená 820.3, (zavřená) 820.2
- , diafýzy nebo NS části, otevřená 821.J
- - - - - (zavřená) 821.0
-,- , dolního - distálního - konce, epifýzy dolní, hrbolu kloubního (vnějšího) .
(vnitřního) ~ otevřená 821.3
(zavřená) 821.2
stydké otevřená 808.3
- (zavřená) 808.2
temenní 800.-2)
trapez-ové nebo -oidní 814.-1)
trojhranné 814.- 1)
trupu, mnohočetná, nepřesně určená nebo s jinými kostmi mimo lebku a obličej :
otevřená 809.1
(za vfená) 809 .O
týlní 801.-2 )
vřetenní 813.- - dále viz Zl. kosti loketní
'(-í) zánártní( ch) otevřená 825.3
- (zavřená) 825.2
(-í) zápěstní( ch) 814.-1)
(-í) záprstní( ch) 815.-1)
- s článkem(-y)prstu(-ů) téže ruky 817.-1) ·
(-í) NS 829.-1)
kostrče __.:._ viz Zl. kosti křížové
kotnfku(-ů) obou - /;Jimaleolární - otevřená 824.5
_.,. (zavřená) 824.4
- s okrajem holenní kosti - předním nebo zadním - trimaleolární, otevřená
824.7, (zavřená) 824.6
vnějšího otevřená S24.3

-

(zavřená)

824.2
824.1

vnitřního otevřená
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- (zavřená) 824.0
NS otevřená 824.9
- (zavřená) 824.8
krčku anatomického nebo chirurgického otevřená 812.1
- - - (zavřená) 812.0
kosti stehenní, peritrochanterická otevřená 820.3
- - (zavřená) 820.2
- -, transcervikální, subkapitální, transepifyzeální otevřená 820.1
- .....: - - (zavřená) 820.0
- , části NS otevřená 820.9
- - - (zavřená) . 820.8
kyčle NS 'otevřená 820.9
·
- - (zavřená) 820.8
lebeční jámy 801.~ )
- klenby 800.-2)
- spodiny 801.-2)
lebky - 2 ) - členění ná čtvrtém místě - viz za heslem „Zlomenina - 1) "
- nebo obličeje s jinými kostmi 804.-2)
- novorozence za porodu 767.3
- ,pokud nepatří pod 800-802, nebo NS 803,- 2)
- (mnohOčetná) NS803.-2)
lopatky-Sl l .-1)
mnohočetná postihující lebku nebo obličej současně s jinými kostmi 804.-2)
nadloktí otevřená 812.3
- (zavřená) 812.2
nadpažku 811.-1) •
nártu otevřená 825.3
- (zavřená) 825.2
obratle nebo oblouku obratlového - viz Zl. páteře
očnice mimo klenbu a spodinu nebo NS, otevřená 802.9
- - - - - - (zavřená) 802.8 ·
olekrana otevřená 813.1
- (zavřená) 813 .O
- palce nohy 826.-1)
- - ruky 8i6.-1)
- pánve, určené části mimo acetabulum a kost stydkou, otevřená 808.5, (zavřená)
808.4
'- NS . otevřená 808.9
- - (zavřená) 808:8
páteře bederní bez poškození míchy otevřená 805.5
- - - (zavřená) 805.4
- s poškozením míchy otevřená 806.5
- - - (zavřená) 806.4
hrudní nebo hřbetní bet poškození míchy oJevřená 805.3
- ~ .· - (zavřená) 805.2
2
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Zlomenina páteře hrudní nebo hřbetní s poškozením míchy otevřená 806.3
- - - - · - (zavřená) 806.2
krční bez poškození míchy otevřená 805.1
- - - (zavřená) 805.0
- s poškozením míchy otevřená 806.1
--'- - - (zavřená) 806.0
novorozence za porodu 767.4
NS bez poškození míchy otevřená 805.9
- - - (zavřená) 805.8 .
- ·.s poškozením míchy otevřená 806.9
- - - (zavřená) 806.8
s: hematomyelií, kvadruplegií, otřesem míchy, paralýzou nebo paré'zou, paraplegií, poraněním nervu nebo caudy equiny, příčným přerušením míchy (úplným)
(neúplným) - viz Zl. páteře s poškozením míchy
patologická 733.1
- patra otevřená 802.9
- ---, (zavřená) 802.8
- paty otevfend 825.1
- (zavřená) 825.0
- paže NS 818.-1)
- - se žebrem(-y) nebo hrudní kostí 819.-1 )
- ' paží obou, kterýchkoli kostí 819.- 1)
Pottova otevřená 824.5
- (zavřená) 824.4
prstu(-ů) nohy, jednoho nebó více článků 826.- 1)
- ruky,jednoho nebo více článků 816.- 1 )
- - ~ se záprstní(-mi) kostí(„mi) téže ruky 817.::-')
průdušnice otevřená 807.6
- (zavřená) 807.5
předloktí NS otevřená 813.1
- - (zavřená) 813.0
ramene otevřená 812.1
- (zavřená) 812.0
ruky mimo samotné prsty 815.- 1)
samovolná 733.1
Smithova otevřená 813.5
~ (zavřená) 813.4
spodiny lebeční 801.-2)
- očnice otevřená 802. 7
- - (zavřená) 802.6
spontánní 733.1
spony stydké otevřená 808.3
:- - (zavřená) 808.2
stehna NS otevřená 82i .1
- - (zavřená) 821.0
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trimaleolární otevřená 824.7
- (zavřená) 824.6
trochanteru otevřená 820.3
- (zavřená) 820.2
týlu 801.-2)
výběžku kloubního kosti pažní otevřená 812.5
- - - (zavřená)812.4
kosti loketní - processus coronoideus - otevřená 813.J
- - (zavřená) 813.0
- - - , proce:;::us styloideus otevřená 813.5
- - . - - - (zavřená) 813.4
příčného nebo trnového - viz Zl. páteře
z neznámé příčiny 733.J
1
zápěstí 814.- )
záprstí ruky 815.- 1)
- - se zlomeninouprstu(-ů) téže ruky 817.~ )
žebra (žeber) otevřená 807. J
- (zavřená) 807.0
- s hrudní kostí 807.4
mn<Jhočetná postihující obě dolní končetiny , dolní a horní končetinu(-y) současně
se žebrem(-y) nebo hrudní kostí 828.-1)
- - - horní končetiny nebo horní končetinu současně se žebrem(-y) nebo
hrudní kostí 819.- 1)
obou dolních končetin, kterýchkoli kostí 828.~ 1 )
- paže(í) a nohy(-ou), kterýchkoli kostí 828.- 1)
Zmatenost - viz Stav zmatenosti
- NS298.9
Změknutí kostí ~ viz Osteomalacie
- NS268.2
mozku, mozečku nebo mozku a míchy:
aterosklerotické 437.0
embolické, pokud není zařazeno jinde 434.1
hemoragické 431
trombotické, pokud není zařazeno jinde 434;0
(nekrotické) ( okluzivní) (progresivní) NS 434.9
Změna barvy zubů během jejich tvorby 520.8
- - post erupční 521. 7
pouzder .šlach - z povolání apod. 727 .2
skloviny zubní, vzniklá ozářením 521.8
tkáně kožní NS 782.8
v barvě vlasů 704.3
vrstev rohovkových 371.3
„Zmrzlé rameno" 726.0
Znaménka mateřská 757.3
Znetvořeníjizvou 709.2
1
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Zneužití bez závislosti:
alkoholu 305.0
amfetaminu a látek tohoto typu 305.7
antidepresiv 305.8
barbiturátů 305.4
cannabis 305.2
i
,
halucinogenů 305.3
kolwinu a látek tohoto typu 305.6
morfinu a látek tohoto typu 305.5
návykových látek NS 305.9
tabáku 305.1
trankvilizérů 305.4
Zollingerův - Ellisonův syndrom 251.5
Zona 053.- - dále viz Opar pásový
- ophthalmica 0532+ a kód s hvězdičkou podle druhu očníhÓ projev.u
Zoofilie 302.1
Zoofobie 300.2
Zoqriotické onemocnění bakteriální NS 027.9
Zopfia senegalensis 117 .4
Zornice Addieova 379.4
A rgyllova-Robertsonov~ atypická (nesyfilitická) 379.4
- - - syfiliÚcká nebo NS 094.8+, 379.4*
- ektopická 364.7
Zpomalení proudu moči NS788.6
Zpoždění vývoje duševního specifické 315.. - - pohlavního a dospělosti 259.0
- - NS783.4
Zranění - viz Poranění
Zrno ječné 373.1
Zrůda podvojná 759.4
\
- (jednotlivá), určeného typu, ale nezařazená jinde 759.8
.
.
- NS759.7
Zrychlení činnosti srdeční - viz Tachykardie
- - - NS785.0
Ztemnění srdeční rozšířené nebo zmenšené NS 785.3
Ztlum psychogenní 298.8
Ztluštění kůže NS 782.8
- pohrudrzice 511.0
Ztráta čichu NS 781.J
čití dotykového NS 782.0
dělohy (získaná) 621.8
hrdla děložního (~iskaná) 622.8
chuti k jídlu, neorganického původu 307.5
- - NS783.0
chuťového vnímání NS 781.1
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krve fetální - z lůžka, přetrženého pupečníku, ustřiženého konce
772.0
na váze, abnormální NS 783.2
- paměti NS 780.9
'
řetězu ušních kůstek, částečná 385.2
I
sluchu - viz též Hluchota
: centrální, neurální, percepční, senzori-cká, -neurální 389.J
náhlá NS 388.2
převodního ·typu 389 .O
způsobená hlukem 388.J
NS 389.9
vědomí náhlá NS 780.2
vidění náhlá 368.J
vlasů 704.0 .
zraku - viz též Slepota
- jednoho oka, nekvalifikovaná 369 .8
- nekvalifikovaná, NS 369.9 ·
- obou očí nekvalifikovaná 369 .3
zubů následkem úrazu, extrakce nebo místní nemoci periodontu 525.l
Ztučněníjater alkoholické 571.0
- - nealkoholické nebo NS 571.8
Ztuhlost kloubu (i mnohočetná) (NS) 719.5
- - meziobratlového 724.8
- - sakroiliakálního 724.6
Zub Turnerův 520.4
Zubní kámen 523.6
Zubovina citlivá 521.8
- sekundární nebo nepravidelná 522.3
Zuby dočasné, mléč~é: persistující, předčasně vypadávající 520.6
- )Hutchinsono_vy (při vrozené syfilidě) 090.5
_,, kolíkovité nebo konické 520.2
- novorozenecké, vrozené 520.6
- párové 520.2
přespočetné, nadbytečné 520.1
retinované 520.6
- · 'S abnormální polohou vlastní nebo. sousedriích zubů 524.3
roiované 524.3
skořápkovité 520.5
skvrnité 520.3
- zaklíněné 520.6
- S abnormální polohou vlastní nebo SOUSC'dnfch zubů 524.3
Zúžení :_ viz též Atrézie, Stenóza, Striktura
aortálního ústí nebo chlopně, revmatické 395.0
- hrtanu 478.7
chlopně aortální, revmatické 395.0
spoludvojčete

/

pupečníku
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Zúžení ch lopně mitrální 394.0
- trikuspidální (revmatické) 397.0
- mitrálniho ústí nebo chlopně394.0
- močovodu, pelviureterálního úseku 593.3
~ pánevního vchodu (působící nepoměr) 653.2
:__ -- pý chodu (působící nepoměr) 653.3
- pánve působící nepo1něr 653.- - dále viz Nepoměr
průdušky nebo průdušnice 519.1
teRny bazilární, krční nebo vertebrální - viz Okluze tepen mimolebečních
-:- věnčité 414.0
- iietařazené jinde 447.l
trubice močové (meatu):
gonoroické 09?.2+, 598.0*
infekční. nezqfazené jinde 598.0
jako pozdní následek úrazu 598.1
pooperqční po ka(etrizaci 598.2
poporodní 598. J
sdružené .re schistosomiázou 120.-+, 598.0*
vrozené (válvulární) 753.6
nezařazenéjinde 598.8
NS 598.9 vaku předkožkového 605
vrátníku (hypertrofické) vrozené 750.5
zorného p~fe koncentrické 368.4
žlučovodu včetně společného vývodu, vrozené 751.6
Zvápenatění dřeně (zubní) 522.2
- p lic 518.8
- pohrudnice 511.0
- prtÍdušky nebo průdušnice 519.1
Zvětšení - viz též Hypertrofie, Zbytnění
dělohy 62 i.2
- p uerperální 674.8
gingivální NS 523.8
hřebene alveolárního NS 525.8
- jater vrozené 751.6
- · - NS789.l
- jazyka 529.8
ledviny 593.1
mandlí (~ adenoidní tkáně) 474.1
sleziny NS789.2 .
tkáně adenoidní 474.1
uzlin (mízníchJ NS 785.6
žlázy pfedstojné (nezhoubné) 600
slzné ( chronické)375:0
- štítné - viz Strf,'ma
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Zvracení cyklické 536.2
- psychogenní 306.4
epidemické 078.8
habituální 536.2
hysterické 300.1
krve NS 578.0
nadměrné v těhotenství:
mírně nadměrné nebo NS počínající před koncem 22-. týdne 643.0
pozdní začínající po ukončení 22. týdne těhotenství 643.2
s poruchl!zi metabolismu, např. dehydrací, poruchou rovnováhy elektrofytů nebo
snížením uhlovodanů - začínající před koncem 22. týdne 643.1
jiné určené 643.8
NS co do trvání těhotenství 643.9
navyklé 536.2
nervózní nebo neurotické 306.4
/
neutišitelné, mimo těhotenství 536.2
novorozenecké 779.3
- po operaci žaludku nebo střev (biliózní) 564.3
- psychické, psychogenní: cyklické, funkční, nezvládnutelné, persistující nebo zhoubné _
306.4
- psychogenní NS 307.5
trvalé, mimo těhotenství 536.2
zimní078 .8
žluči po chírurgickém zákroku na ialudku nebo střevě 564.3
!ýS787.0
Zvrásnění makuly 362.5
Zvratná horečka - viz . Návratná h.
Zvuk srdeční abnormální, nezařazený jinde 785.3
Zvuky na hrudníku, abnormální NS 786.7
- střevní, abnormální NS 787.5
Zvýšená produkce nadledvinové kůry 255.- - dále viz Hyperadrenokorticísmus
Zvýšené vylučování xantinu močí 277.2
Zvýšení činnosti - viz Hyperfunkce
- teploty z neznámé příčiny 780.6
Zvýšený počet zubů 520.1
Zygomycosis 117.7

ž
Žáha, pálení NS 787.l
Žaludek dráždivý NS 536.9
- - psychogenní 306.4
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Žaludek sutkovitý ~ tvaru přesýpacích hodin 536.8
-'-- - vrozený 750.7
Žárlivost alkoholická 291.5
- na sourozence 313.3 .
Žebro krční, tj. přespočetné v krční krajině 756.2
Železo, abnormální hladina v krvi NS 790.6
Žíla dutá, syndrom 459.2
Žilní komplikace v těhotenství nebo šestinedělí:
určená, ale nezařazená jinde 671.8
' NS671.9
Žíly varikózní dolních končetin nebo lokalizace NS - viz Městky žilní
· - - - - - - - v těhotenství nebo šestinedělí 671.0
- - - řiti nebo konečníku ~ viz Hemoroidy
Žízeň nadměrná NS 783.5
Žláza slinná přídatná 750.2
Žlázová horečka 075 '
Žloutenka acholurická (rodinná) ( splenomegalická) 282.0
- - získaná 283.9
- epidemická 070.-+, 573.l* - dále viz Hepatitis
·
- fetální - viz Žl. perinatální
- fyziologická NS u novorozence 774.6
hemolytická, ne novorozenecká( získaná) 283.9
- - _:_ vrozená 282.0
· infekční akutní 070...:_+, 573.1* - ďále viz Hepatitis
leptospirová (hemoragická) 100.0
nehemolytická dědičná, rodinná (Gilbertova) 277.4
novorozenecká - viz Žl. perinatální
·
obstrukční 576.8
- vrozená 751.6+, 774.5*
perinatální mimo hemolytickou nemoc způsobenou izoimunizací 774.sd!užená s galaktozémií 271.J+, 774.5*
s mukoviscidózou 277.0+, 774.'5*
- s p/edčasným porodem 774.2
.. .
- s vrozenou neprůchodností žlučovodu 751.6+; 774.5*
--: se syndromem Crigglerovým-Najjarovým nebo Gilbertovým 277.4+, 774.3*
z dědičné hemolytické anémie 282.-+, 774.0*
nadměrné hemolýzy mimo dědičné hemolytické anémie: z chemických látek
ebo toxinů přenesených Z matky Z infekce Z napolykané matčiny krve Z podlitin,
z polycytémie 774.1
způsobená hepatocelulárním poškozením 774.4
izoimunizací ARO 773.l
- Rh 773.0
- jinou-neb~ NS 773.2
-I-I
opožděnou konjugad $druženou s předčasným porodem 774.2
z jiných přičin 774.3
I

t

I .

I
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z jiných příčin 774.5* a etiologický kód podle příčzny
NS774.6
po aplikaci krevní plazmy nebo séra nebo po homologním séru
dále viz Hepatitis
spirochétová (hemoragická) 100.0
NS,.ne novorozenecká 782.4
Žlu.č zhuštěná, syndrom 774.4
Žlučník intrahepatický nebo vnořený 751.6
- .jahodový 575..6
Žlučové kameny 574.- - dále viz Kámen
Žlutá antrofie jater - viz Atrofie ...
- - NS570
zimnice 060.-

070.~+,

573.1*
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