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PŘEDMLUVA 

V této publikaci, která má povahu oficiální pomůcky pro všechna intere
sovaná pracoviště, je uveden podrobný seznam nemocí, úrazů a příčin 

smrti (MKN) ve znění 9. decenální revize Mezinárodní klasifikace nemocí. 
29. zasedání Světové zdravotnické organizace se usneslo na své plenární 

schůzi v květnu 1976 přijmout Mezinárodní klasifikaci nemocí, úrazů a pří
čin smrti ve znění 9. decenální revize, a to s účinností ke dni 1. 1. 1979. Pro 
Ceskoslovensko z toho vyplývá závazek toto usnesení k uvedenému dni 
uvést v život. 

Nové znění podrobného seznamu Mezinárodní klasifikace nemocí je vý
sledkem revize, kterou za účasti svých středisek pro klasifikaci nemocí or
ganizovala Světová zdravotnická organizace. Na tomto novém vydání pra
covala od roku 1969 řada mezinárodních komisí a konferencí, na jejichž 
činnosti měla významný podíl Ceskoslovenská socialistická republika. Z čes
koslovenských komisí pro přípravu 9. decenální revize, zřízených při komisi 
pro zdravotnickou statistiku ministerstva zdravotnictví, hlavních odborníků 
ministerstva zdravotnictví, dalších našich předních odborníků a zvláště z vy
členěné redakční skupinf, vzešla řada návrhů na úpravu klasifikace. Tyto 
pozměňovací návrhy byly obhajovány na mezinárodních jednáních v Mosk
vě a v Zenevě. 

Převod konečné úpravy 9. decenální revize Mezinárodní klasifikace ne
mocí do českého znění navázal na předchozí práce poradního sboru pro 
zdravotnickou statistiku, rozšířeného o další skupinu odborníků. 

Vlastní redakční zpracování Podrobného seznamu bylo uloženo Ústavu 
sociálního lékařství a organizace zdravotnictví v Praze. Při redakčním zpra
cování byly respektovány v co možná nejširším rozsahu náměty a připo
mínky hlavních odborníků ministerstva zdravotnictví CSR a dalších odbor
níků jimi doporučených. 

Ministerstvo zdravotnictví CSR, z jehož iniciativy tato publikace vychází, 
děkuje touto cestou všem pracovníkům, kteří svými radami a připomín
kami přispěli k objasnění některých složitých otázek 9. revize Mezinárodní 
klasifikace nemocí. 

Prof. MUDr. J. PROKOPEC, CSc„ 
ministr zdravotnictví ČSR 





ÚVOD 

l. Obecné zásady · 

Klasifikaci nemocí lze definovat jako soustavu položek, do kterých se 
zařazují nosologické jednotky podle nějakých zavedených kritérií. ·Tato kri
téria lze vybírat mnoha různými .způsoby. ·Jiné ·požadavky na klasifikaci 
bude mít 'obvodní nebo závodní lékař, jiné odborný Íékař na poliklinice, 
jiné · léka'ř v nernocníci a opět jiné specializovaný pracovník výzkumného 
ústavu. Jednoho z nl.ch bude v prvé řadě zajímat zařazení podle postižené 
části těla, druhého podle povahy · chorobného procesu, třetího podle etiologie 
a čtvrtého podle určitého projevu vyžadujícího jeho péče. Jinými slovy: je 
mnoho os klasifikace a volba určité osy bude určována zájmy použivatele. 
Statistická klasifikace nemocí a úrazů bude tudíž záviset na tom, jak se bude 
používat statistik, které se mají podle ní sestavovat. 

Pro tyto protichůdné zájmy selhaly v minulosti pokusy vybudovat statis-'
tickou ·klasifikaci podle přísně logické příslušnosti ke kterékoli jediné ose. 
Jednotlivé položky musí představovat řadu nezbytných kompromisů mezi 
klasifikacemi vycházejícími z etiologie, anatomické lokalizace, okolností 
vzniku atd., jakož i z kvality informací, které lze získat z lékařské dokumen
tace. Je nutno také přihlédnout k různým požadavkům orgánů demogra
fické statistiky, nemocnic rozličných typů, služeb ozbrojených sil, orgánů 
sociálního pojištění, šetření o nemocnosti a četných jiných institucí. Všech
ny specializované požadavky nesplní žádná jediná klasifikace, musí však 
poskytnout společnou základnu třídění pro obecné statistické použití, tj. 
ukládání, opětné vyhledávání a tabelaci údajů. 

Statistická klasifikace nemocí musí být omezena na určitý počet položek, 
do kterých se dají zařadit všechny chorobné stavy. Položky musí být vy
brány tak, aby usnadnily statistické studium chorobných jevů. Určitá noso
logická jednotka má mít v klasifikaci svou zvláštní položku jen tehdy, pokud 
je její vyčlenění odůvodněno četností výskytu nebo pokud její význam 
jako chorobného stavu poskytuje důvod pro její existenci jako zvláštní polož
ky. Na druhé straně se mnoho položek v klasifikaci bude vztahovat na skupi
ny jednotlivých, obvykle příbuzných chorobných stavů. Každánep10c nebo 
chorobný stav však musí mít určité a přiměřené místo v jedné z položek 
statistické klasifikace. Některé položky statistického seznamu jsou zbytkové, 
určené pro jiné a smíšené stavy, které nelze zařadit pod přesnější názvy. 
Počet těchto smíšených položek musí být a zůstat co nejmenší. 

Tento prvek vytváření skupin odlišuje statistickou klasifikaci od nomen
klatury, seznamu nebo katalogu uznaných názvů pro chorobné stavy, které 
musí být rozsáhlé, aby pojaly všechny patologické stavy. Pojmy klasifikace 
a nomenklatury jsou nicméně blízce příbuzné v tom smyslu, že některé kla
sifikace (např. v zoologii) jsou tak podrobné, že se stávají nomenklaturamL 
Takové klasifikace však zpravidla nejsou vhodné pro statistický rozbor. 



10 

2. Potřeba formálně i obsahově jednotné a stabilizované klasifikace 
nemocí 

Základní statistickou metodou je srovnávání výsledků šetření v čase 
i v prostoru, k čemuž je nezbytným předpokladem jednota klasifikace. Na
štěstí pro vývoj zdravotnické statistiky byla hned od počátku, před více než 
sto lety, správně pochopena potřeba jednotné klasifikační soustavy, i když 
nejprve jen pro potřebu statistiky příčin smrti. 

Obsah základních klinických jednotek i celá nosologická koncepce se 
ovšem neustále vyvíjejí a zdokonal.ují. Z toho plyne požadavek, aby se také 
klasifikace pružně přizpůsobovala tomuto vývoji, a tím mohla poskytovat 
informace odpovídající pojetí a požadavkům současné lékařské vědy. Na 
druhé straně se však právem požaduje, aby klasifikace byla stabilizována 
v dostatečně dlouhém časovém období a aby byla jednotná pokud možno 
pro celý svět, neboť jen tak může sloužit jako základ pro srovnání nemoc
nosti populačních skupin, žijících v různých podmínkách, odlišných i gene
ticky, a zároveň může poskytovat informace o dlouhodobých trendech vý
voje. Kompromisem mezi oběma protichůdnými požadavky bylo přijetí 
zásady decenálních revizí Mezinárodní statistické klasifikace nemocí, úrazů 
a příčin smrti (zkráceně Mezinárodní klasifikace nemocí - dále MKN). 

3. Historický přehled 

V tomto stručném úvodě nelze a není ani třeba rekapitulovat celou slo
žitou historii vzniku MKN. Odkazujeme proto na publikaci českého znění 
6. decenální revize1) a na „manuál" k 9. decenální revizi2), kde je celý vývoj 
MKN podrobně popsán. 

Přesto je třeba, abychom se aspoň stručnou zmínkou vrátili do doby vzni
ku 6. decenální revize. Ta byla významná v tom, že poprvé realizovala po
žadavek vytvořit jednotnou klasifikaci pro nemoci i příčiny smrti. Cesko
slovensko bylo jednou z prvních zemí, které tuto klasifikaci zavedly, a to již 
ud 1. ledna 1949. Význam tohoto kroku byl především v tom, že téměř sou
časně se vznikem jednotného národního pojištění byly nejrůznější klasifi
kační soustavy, do té doby používané, nahrazeny klasifikací jedinou. To 
umožnilo vytvořit soustavu plynule sledovaných celostátních statistik ne
mocnosti a příčin smrti, jejich výsledky navzájem srovnávat a hodnotit 
v časovém vývoji. 7. decenální revize z roku 1955 (platná od 1. ledna 1958) 
přinesla jen nevelké redakční úpravy, takže klasifikace z roku 1948 zůstala 
v podstatě nezměněna po téměř dvě desetiletí. Za tuto dobu ovšem prošla 
lékařská věda rychlým vývojem, při kterém byly rozpoznány a vymezeny 
mnohé zcela nové nosologické jednotky a došlo k podstatným změnám 
i v pojetí a klasifikaci celých nosologických skupin. 

1) Mezinárodní statistická klasifikace nemocí, úrazů a příčin smrti. Vydalo ministerstvo 
zdravotnictví 1948 

2) Manual of the International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and 
Causes of Death - Volume I - World Health Organization Geneva 1977 
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8. decenální revize, platná od 1. ledna 1968, byla proto radikálnější pova
hy než sedmá, ponechala však beze změny základní strukturu klasifikace 
i obecnou zásadu klasifikace nemocí především podle etiologie, nikoliv 
podle určitého projevu. 

Nejzávažnější změny, které 8. revize přinesla po obsahové stránce, byly 
tyto: 

Z kapitoly III. byly vyloučeny alergické nemoci a přeřazeny k příslušným 
orgánovým skupinám, např. astma mezi nemoci dýchacího ústrojí. 

Cévní nemoci centrálního nervového systému byly přeřazeny z kapitoly 
VI. mezi nemoci oběhového ústrojí do kapitoly VII. 

Kapitola XV. byla rozšířena o příčiny mrtvorozenosti (dříve v dodatkové 
klasifikaci Y) a podle toho upraven i její název. 

Z kapitoly XVI. byly některé symptomatické diagnózy přeřazeny podle 
nejpravděpodobnější etiologie do příslušných kapitol, např. průjmová one
mocnění do kapitoly I. mezi nemoci infekční. 

Tyto změny nijak podstatně nenarušily možnost srovnání s předešlými 
statistikami nemocnosti a úmrtnosti. 

Obsahová náplň klasifikace se však podstatně obohatila zvýšením počtu 
jak třímístných položek, tak zejména čtyřmístných podpoložek. O této ten
denci vývoje se podrobněji zmíníme dále v odd. 7. 

4. Devátá revize MKN 

Práce na 9; revizi MKN začaly v roce 1969. Zpočátku se mělo za to, že 
půjde jen o „malou" revizi, do jisté míry na způsob revize 7. Brzy se však 
ukázalo, že odborníci v mnoha oborech lékařství požadují revizi mnohem 
radikálnější. Bylo zdůrazňováno, že některé kapitoly klasifikace ztratily 
kontakt s moderními klinickými koncepcemi a musí být tudíž úplně pře
pracovány. Požadovalo se mj., aby se zvýšila možnost použití klasifikace pro 
nemocniční dokumentaci, hodnocení lékařské péče, statistiky nemocenské
ho pojištění a pro centralizované placení za lékařské služby. To vše vedlo 
k požadavkům mnohem podrobnějšího členění. Na druhé straně šlo o to, 
aby se klasifikace nestala nepoužitelnou pro rozvojové země. 

Klasifikace zůstala tedy po 9. revizi uspořádána zhruba stejně jako po 
revizi 8., byla však obohacena mnoha podrobnostmi. Při značném zvýšení 
počtu čtyřmístných podpoložek byla však věnována pozornost tomu, aby 
i třímístné položky byly prakticky účE. lné. 

Hlavní novinky, které 9. revize přináší, jsou tyto: 
1. Na některých místech se zavádí fakultativní členění pětimístné, např. 

u tuberkulózy pro způsob určení diagnózy, v kapitole XI. pro metodu po
rodu, v kapitole XIII. pro anatomickou lokalizaci a v dodatkové klasifikaci 
E pro místo úrazu. 

2. Byla zavedena samostatná čtyřmístná kódovací soustava pro klasifikaci 
histologických typů novotvarů. Kódu předchází pi.<neno M ( = morfologie) 
a za ním následuje pátá číslice vyznačující chování. Tento kód je určen pro 
fakultativní používání mimo normální kód vyznačující topografii. Kód M 
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je určen pro omezený okruh zájemců a nebyl proto do tohoto českého vy
dání MKN zařazen. 

3. Změnila se úloha kódu E pro vnější příčiny. V 6.-,-8. revizi se kapitola 
XVII. skládala ze dvou alternativních klasifikací, jedné. podle povahy zra
nění (kód N) a druhé . podle vnější příčiny (kód E). V 9. revizi se za součást 
hlavní klasifikace považuje jen povaha zranění; znak N se vypouští. Kód E 
sé stává dodatkovou klasifikací, které lze používat tehdy, je-li to účelné, 
ve spojení s kódy ze kterékoli části klasifikace. Ale . ve statistice úmrtnostir 
vykazuje-li se základní příčina smrti jen podle jednoho kódu, se má použí
vat i nadále kód E, nikoliv kód podle kapitoly XVII. 

4. Pro některá diagnostická :Zjištění se zavádí podvojná (duální) klasifi
kace: dva kódy, z nichž jeden obsahuje informaci o základním chorobném 
procesu a druhý o lokalizovaném projevu nebo komplikaci. První kód -
označený křížkem (+) - je uveden v té části klasifikace, ve které je one-. 
mocnění zařazeno podle zásad MKN, tj. podle základní nemoci, a druhý _,... 
označený hvězdičkou (*) - v kapitole vztahující se na tu orgánovou 
soustavu, kterou postihuje projev nebo komplikace. Tak např. tuberkulózní 
meningitis má svůj kód s křížkem v kapitole infekčních a parazitárních 
nemocí a kód s hvězdičkou v kapitole nemocí nervové soustavy. 

Potřeba této novinky vyplynula z přání odborníků a pracovníků zabýva
jících se statistikami lékařské péče, aby měli jisté projevy, které jsou z hle
diska lékařské péče problémy svého druhu, zařazeny v kapitolách týkají
cích se příslušné orgánové soustavy. MKN tradičně zařazuje generalizované 
nemoci a jednotky infekčních nemocí, které mohou postihovat více částí 
těla, do určitých kapitol klasifikace a jejich projevy se běžně zařazují na 
totéž místo, takže tuberkulózní meningitis se až dosud dala zařadit jen do 
kapitoly infekčních a parazitárních nemocí. 

Položky s křížkem a hvězdičkou umožňují alternativní zařazení přísluš
ných onemocnění a jejich vyhledání nebo statistický rozbor z kteréhokoli 
hlediska. Zásadou MKN však je, že položka s křížkem je primárním kódem 
a že položka s hvězdičkou je sekundární. Pokud se tedy pracuje s kódem 
s hvězdičkou a používá se obou, je důležité používat zvláštního označení 
nebo předem určeného umístění v záznamu, z něhož se kóduje, aby se dalo 
určit, který kód pro tutéž jednotku je s křížkem a který s hvězdičkou. 

V .9. revizi se uvádějí kódy s hvězdičkou: 
a) jestliže projev nebo komplikace představuje samostatný problém lé

kařskě péče a je léčen jiným odborníkem než tím, který by léčil základní 
onemocnění, 

b) jestliže informace o projevu i základním onemocnění je obvykle ob
sažena v jednom diagnostickém výraze (např. „diabetická retinitis"), 

c) jestliže položka vztahující se na projev je dále rozdělena podle pří
činy - příkladem je artropatie, u které se podpoložky vztahují na Široké 
skupiny příčin. 

Existují ovšem i jiné kombinace základního onemocnění a projevu, které 
nepůsobí problémy s kódováním a vyhledáváním a nebyly tudíž zařazeny 
do soustavy „křížku a hvězdičky". Příklady jsou situace: 
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a) kde se obě složky obyčejně uvádějí jako oddělené diagnostické výrazy 
a dají se jednoduše vyřídit odděleným kódováním obou termínů, např. ně
které typy anémie, které vznikají následkem jiných nemocí; klasifikace 
anémie se obyčejně řídí podle jejího morfologického typu a nezávisí na pří
čině; 

b) kde je projev neoddělitelnou součástí základní nemoci a nepovažuje se 
za zvláštní problém lékařské péče; např. cholera, dyzentérie atd. v kapitole 
infekčních a parazitárních nemocí nemají položky s hvězdičkou v kapitole 
trávicí soustavy; projevy pohlavních nemocí na dolním močovém a pohlav
ním ústrojí nemají položky s hvězdičkou v kapitole nemocí močového a po
hlavního ústrojí, kdežto gonokoková salpingitis a orchitis ano; 

c) kde MKN tradičně zařazuje onemocnění podle projevu, např. anémie 
následkem enzymové vady. 

Oblasti klasifikace, do kterých zasahuje soustava „křížku a hvězdičky", 
jsou omezeny; položek, ve kterých se vyskytují termíny označené křížkem 
nebo hvězdičkou, je asi 150. 

Používání kódů s hvězdičkou je čistě fakultativní. Nikdy se jich nemá 
používat při kódování základní příčiny smrti (pro tento účel se má používat 
jen kódů s křížkem), ale může se jich používat při kódování nemocnosti 
a při kódování mnohočetných onemocnění, ať jde o nemocnost nebo úmrt
nost. Všechny publikované tabelace četností, ať podle podrobného seznamu 
nebo podle některého ze zkrácených seznamů, založené na použití kódů 
s hvězdičkou, mají být jasně označeny „Založeno na použití kódů s hvěz
dičkou MKN". 

5. U položek v kap. o duševních poruchách (V.) jsou uvedeny popisy 
jejich obsahu, které mají odpomoci zvláštním potížím na tomto poli, kde 
chybí jednotné mezinárodní názvosloví. 

5. Schválení 9. revize a její vstup v platnost 

Mezinárodní konference pro 9. revizi MKN; svolaná Světovou zdravot
nickou organizací, zasedala v Ženevě od 30. září do 6. října 1975 za účasti 
zástupců 46 členských států. Schválila 9. revizi a doporučila ji předložit 
29. Světovému zdravotnickému shromáždění v květnu 1976, které ji rovněž 
schválilo. 

Decenální revize MKN tradičně vstupují v platnost L lednem roku, jehož 
letopočet končí číslicí 8. Ale vzhledem k neočekávaně velkému rozsahu, 
kterého nabyla 9. revize, bylo doporučeno a schváleno, aby nabyla plat
nosti až 1. lednem 1979, tak, aby členské státy měly více času na řádnou 
přípravu jejího zavedení. 

6. Věci projednávané v souvislosti s 9. revizí 

6.1. Klasifikace výkonů v lékařství. SZO vypracovala návrhy klasifikací 
léčebných, diagnostických a profylaktických výkonů v lékařství, zahrnující 
výkony chirurgické, radiologické, laboratorní a jiné. Prozatímní klasifikace 
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výkonů budou vydány jako dodatky k 9. revizi, ne však jako její nedílná 
součást, a po dvou nebo třech letech budou revidovány podle získaných 
zkušeností. 
6.2. Klasifikace tělesných vad a omezení aktivity bude rovněž vydána 
jako dodatek k 9. revizi na vyzkoušení. 
6.3. Úpravy MKN pro potřebu odborníků. Revizní konference vzala na 
vědomí tři úpravy MKN, určené pro potřeby odborníků: 

První je úprava pro onkologii. Kóduje se podle tří os; vyznačuje se topo
grafie, morfologie a chování novotvaru. čtyřmístný topografický kód vy
chází ze seznamu lokalizací v oddíle zhoubných novotvarů kapitoly II. 
9. revize MKN, ale používá se ho pro všechny typy novotvarů. K němu 
přistupuje čtyřmístný kód vyznačující histologický typ novotvaru a jedno
místný kód vyznačující chování (viz výše - odd. 4. bod 2). Kód je určen 
pro používání ústavy, které chtějí zachycovat podrobnější údaje o novo
tvarech, jako alternativa k 9. revizi MKN, se kterou je plně kompatibilní. 
Bude k dispozici také převodní klíč, umožňující převod kódů pomocí po ... 
čítače. 

Další úpravy jsou určeny pro stomatologii a oftalmologii. Každá z nich 
obsahuje v malém svazku všechna onemocnění, zajímající příslušného od
borníka a vybraná ze všech kapitol MKN, a umožňuje další detailování 
pomocí pátého místa. 
6.4. Statistiky úmrtí v perinatálním období. Vzhledem k jistým pokrokům 
lékařských věd, zejména těm, které vedou ke zlepšenému přežívání dětí 
narozených po velmi krátkém trvání těhotenství, doporučila revizní k„mfe
rence, aby statistiky perinatálních úmrtí vycházely podle možnosti ze zvlášt
ního osvědčení perinatálního úmrtí (místo normálního osvědčení ~:imrtí) 

a byly sestavovány po způsobu uvedeném v příloze manuálu 9. revize, která 
obsahuje také příslušné definice a doporučení týkající se statistik mateřské 
úmrtnosti. 
6.5. Pravidla pro kódování úmrtnosti byla doplněna novým modifikačním 
pravidlem v tom smyslu, aby v případech, kdy smrt nastala následkem ne
žádoucího účinku léčby, byl jako př-íčina kódován tento účinek a ne léčená 
nemoc. 
6.6. Výběr jediné příčiny pro statistiku nemocnosti. Vzhledem k tomu, že 
dosud nebyla do MKN zařazena žádná pravidla pro tabelaci nemocnosti, 
doporučila revizní konference, aby pro rozbor podle jediné příčiny se vybí
ralo hlavní onemocnění léčené nebo vyšetřované během příslušné epizody 
nemocniční nebo jiné péče. Nebyla-li stanovena diagnóza, má být místo 
toho vybrán hlavní příznak nebo potíž. Výběr má být podle možnosti pro
váděn odpovědným lékařem nebo jiným odborným zdravotnickým pracov
níkem. Kdykoli je to možné, má být vedle rozboru podle jedné příčiny 
učiněn pokus o kódování a rozbor více příčin, zejména jde-li o údaje z ne
mocnic, klinik nebo od obvodních lékařů. Při některých jiných typech 
údajů, např. ze soustavných lékařských vyšetření, bývá rozbor více příčin 
jedinou uspokojivou metodou. 
6. 7. Krátké seznamy pro tabelaci úmrtnosti a nemocnosti. S dosavadními 
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krátkými seznamy A-D byly potíže. Jejich konstrukce a číslování byly ta
kové, že často vznikal zmatek a srovnávání statistik sestavených podle růz
ných pramenů působilo nesnáze. Konferenci byly předloženy návrhy no
vých seznamů, v nichž se uvádějí úhrny za skupiny nemocí a za některé 
vybrané jednotlivé nemoci. Pro tabelaci úmrtnosti a nemocnosti byly: dopo
ručeny minimální seznamy o 55 položkách; k těmto mohou státy přidávat 
další položky ze základního seznamu o 275 položkách. Konference dopo
ručila, aby tyto nové seznamy nahradily dosavadní krátké a byly vydány 
jako součást MKN s příslušnými vysvětlivkami a instrukcemi pro použití. 

Do českého vydání 9. revize jsme tyto tabelační seznamy nezařadili. 
Hodláme je zveřejnit jiným způsobem jako podklad k diskusi, ve které by 
byla posouzena jejich upotřebitelnost pro naše účely. Bez úprav by je bylo 
možno použít jen tam, kde se diagnózy kódují podle čtyřmístného podrob
ného seznamu. 
6.8. Kódování a rozbor mnohočetných onemocnění. Konference vzala se 
zájmem na vědomí rozšířené používání kódování a rozboru mnohočetných 
onemocnění v některých státech, vyjádřila povzbuzení takových prací, ale 
nedoporučila zařazení žádných pravidel ani metod do MKN. 

7. Obsah a rozsah MKN ve znění 9. revize 

MKN ve znění 9. revize obsahuje jako dosud základní klasifikaci nemocí, 
úrazů a příčin smrti, rozvrženou do 17 kapitol, označených římskými čísly ; 

jsou to (v závorkách jsou uvedena čísla třímístných položek patřících do 
jednotlivých kapitol): 

I. Infekční a parazitární nemoci (001-139) 
II. Novotvary (140-239) 

III. Nemoci žláz s vnitřní sekrecí, výživy a přeměny látek a poruchy 
imunity (240-279) 

IV. Nemoci krve a krvotvorných orgánů (280-289) 
V. Duševní poruchy (290-319) 

VI. Nemoci nervové soustavy a smyslových orgánů (320-389) 
VIL Nemoci oběhové soustavy (390-459) 

VIII. Nemoci dýchací soustavy (460-519) 
IX. Nemoci trávicí soustavy (520-579) 
X. Nemoci močové a pohlavní soustavy (580-629) 

XI. Komplikace těhotenství, porodu a šestinedělí (630-676) 
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva (680-709) 

XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně (710-739) 
XIV. Vrozené vady (740-759) 
XV. Některá onemocnění vzniklá v perinatálním období (760-779) 

XVI. Příznaky, nespecifické abnormální nálezy a nepřesně určená one
mocnění (780-799) 

XVII. Úrazy a otravy (800-999) 
K základní klasifikaci jsou připojeny dvě dodatkové klasifikace, označené 

E resp. V: 
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E Dodatková klasifikace vnějších příčin úrazů a otrav (E800-E999) 
V Dodatková klasifikace faktorů působících na zdravotní stav a kontakt 
se zdravotnickými službami (V01-V82) 
Dodatková klasifikace tělesných vad (X) nebyla do 9. revize převzata. 

O její náhradě viz výše (bod 6.2.). 
Abychom číselně znázornili, jak během posledních tří revizí vzrostla spe

cifičnost MKN a tím ovšem i její rozsah, uvádíme v tabulce 1 pro každou 
z těch to tří revizí: 

a) počet třímístných položek; 
b) z toho počet třímístných položek, které jsou dále členěny na čtyřmíst

né podpoložky; 
c) počet čtyřmístných podpoložek. 

Tabulka 1 

I Revize 
Kapitola 

I 
7. (1958-1967) 

I 
8. (1968-1978) 

I 
9. (1979-) 

a I b I c a I b I c a I b I 
I. 121 35 126 122 72 314 121 96 

II. 85 25 134 88 59 290 92 82 
III. 30 4 16 36 20 84 37 32 
IV. 10 3 13 10 7 37 10 9 
v. 26 12 61 26 18 131 30 25 

VI. 58 8 29 58 19 65 65 61 
VII. 42 13 43 56 34 93 58 45 

VIII. 35 7 17 42 6 21 50 28 
IX. 39 18 65 44 26 130 48 41 
X. 38 4 11 40 14 76 47 40 

XI. 33 17 107 38 29 181 46 38 
XII. 26 11 66 26 12 66 26 21 

XIII. 27 6 27 28 16 70 30 28 
XIV. 10 6 28 20 17 120 20 20 
XV. 17 14 40 20 18 95 20 19 

XVI. 16 13 105 17 13 98 20 19 
I.-XVI. 613 196 888 671 380 1871 720 604 
XVII. 189 177 1599 187 154 688 190 180 

I.-XVII. 802 373 
I 

2487 858 534 2559 910 784 

a = počet třímístných položek 
b = z toho počet třímístných položek, které jsou dále členěny na čtyřmístné podpoložky 
c = počet čtyřmístných podpoložek 

c 

567 
571 
206 

61 
180 
458 
222 
136 
286 
273 
289 
125 
245 
168 
157 
160 

4104 
1060 
5164 

Tyto údaje uvádíme pro jednotlivé kapitoly základní klasifikace (I. až 
XVII.), poněvadž vývoj nebyl ve všech kapitolách stejný. Zejména odlišný 
byl v kapitole XVII. (zranění a otravy). Proto uvádíme také dílčí součet 
položek za kapitoly I.-XVI. a k němu teprve přičítáme kapitolu XVII. 
(v 7. a 8. revizi kód N - podle povahy zranění). 

Pro větší názornost připojujeme ještě tabulku 2, kde uvádíme v tomtéž 
členění: 

d) celkový počet konečných, dále nečleněných položek a podpoložek, tj. 
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čtyřmístných podpoložek a třímístných položek bez dalšího členění; tento 
počet lze získat z tabulky 1 podle vzorce d = a - b + c; 

e) celkový počet konečných, dále nečleněných, položek na jednu třímíst
nou položku, tedy e = d : a; 

f) vzestup (- pokles) počtu konečných, dále nečleněných, položek v pro
centech, a to : 

pod záhlavím „(revize) 8." proti 7. revizi; 
pod záhlavím „(revize) 9." jednak 

proti 7. revizi (f7), jednak 
proti 8. revizi (f8). 

Tabulka 2 

Revize 
Kapitola 7. I 8. 

d I e I d I e I f 

; I. 212 1,75 364 2,98 I 71 , 7 
; II. 194 . 2,28 319 3,62 64,4 

III. 42 1,40 100 2,78 138,1 

I IV. 20 2,00 40 4,00 100,0 
v. 75 2,88 139 5,35 85,3 

VI. 79 1,36 104 1,79 31,6 
VII. 72 1,71 115 2,05 59,7 

VIII. 45 1,29 57 1,36 26,7 
IX. 86 2,21 148 3,36 72,l 
X. 45 1,18 102 2,55 126,7 

XI. 123 3,73 190 5,00 54,5 
XII. 81 3,12 80 3,08 - 1,2 

XIII. 48 l,78 82 2,93 70,8 
XIV. 32 3,2ť) 123 6,15 284,4 
XV. 43 2,53 97 4,85 125,6 

XVI. 108 6,75 102 6,00 -5,6 
I.-XVI. 1305 2,13 2162 3,22 65,7 
XVII. 1611 8,52 721 3,86 -55,2 

I.- XVII. 2916 3,64 2883 3,36 -1,l 
I 

I 
9. 

d I e 

592 4,89 
581 6,32 
211 5,70 

62 6,20 
185 6,17 
462 7,11 
235 4,05 
158 3,16 
293 6,10 
280 5,96 
297 6,46 
130 5;00 
247 8,23 
168 8,40 
158 7,90 
161 8,05 

4220 5,86 
1070 5,63 
5290 5,81 

d = celkový počet konečných, dále nečleněných položek a podpoložek 

I f7 I f8 

179,2 62,6 
199,5 82,1 
402,4 111,0 
210,0 55,0 
146,7 33,1 
484,8 344,2 
226,4 101!,3 
251,l 177,2 
240,7 98,0 
522,2 174,5 
141,5 56,3 

60,5 62,5 
414,6 201,2 
425,0 36,6 
267,4 62,9 

49,1 57,8 
223,4 95,2 

·-33,6 48,4 
81,4 83,5 

e = celkový počet konečných, dále nečleněných položek a podpoložek na jednu třímístnou 
položku 

f = vzestup počtu konečných, dále nečleněných polo:lek a podpoložek proti 7. revizi v pro~entech 
f7 =totéž 
f8 = totéž proti 8. revizi 

Z tabulek vyplývá např. pro úhrn všech nemocí (bez zranění a otrav), 
tj. součet kapitol I.-XVI., že 

počet třímístných položek vzrostl ze 613 v 7. revizi na 671 v 8. a 720 
v 9. revizi; 

počet třímístných položek, které jsou dále členěny na čtyřmístné podpo
ložky, však vzrostl ze 196 v 7. revizi na 380 v 8. a 604 v 9. revizi, z čehož 
vyplývá, že 

počet třímístných položek, které dále , členěny nejsou, klesl ze 417 (tj. 
68,0 % celku) v 7. revizi na 291 (43,4 %) v 8. a 116 (16,1 O/o) v 9. revizi; 
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počet čtyřmístných podpoložek vzrostl z 888 v 7. revizi na 1871 v 8. 
a 4104 v 9. revizi; 

celkový počet konečných, dále nečleněných, položek vzrostl z 1305 v 7. 
revizi na 2162, tj. o 65, 7 % v 8. revizi a na 4220 v 9. revizi, což je vzrůst 
o 95,2 % proti 8. a o 223,4 % proti 7. revizi; 

celkový počet konečných, dále nečleněných, položek na jednu třímístnou 
položku stoupl ze 2,13 v 7. revizi na 3,22 v 8. a na 5,86 v 9. revizi; 

na vzestupu počtu položek se podílejí jednotlivé kapitoly velmi nestejným 
dílem: u dvou kapitol (XII. a XVI.) vzestup počtu konečných, dále nečleně
ných, položek v 9. revizi proti 7. nedosáhl 100 %, kdežto u pěti (III., VI., 
X., XIII. a XIV.) přesáhl 400 %, s maximem u kapitoly X., kde stoupl 
o 522 %, tj. na více než šestinásobek. 

8. revize přinesla změny - buď ve věcné náplni, nebo v očíslování -
prakticky do všech třímístných položek MKN. Očekávalo se, že 9. revize 
přinese změn daleko méně. Jak jsme se již zmínili, toto očekávání se ne
splnilo. Závažné rozdíly mezi 8. a 9. revizí postihují celkem 458 třímístných 
položek, tj. 53,3 % celkového počtu těchto položek v 8. revizi. Přitom „zá
važnými" rozumíme obsahové změny (tj. rozšíření nebo' zúžení náplně jed
notlivých položek), změny v čísle, přidání nové nebo zrušení dosavadní po
ložky, ale ne změny ve vnitřním uspořádání obsahu položky (tj. ve členění 
na čtvrtém místě) ani úpravy názvu, které nezasahují do obsahu. Je tedy 
zřejmé, že ani přechod z 8. na 9. revizi nebude zcela snadný, zejména u nás, 
kde je - na rozdíl od velké většiny států světa - všeobecně zavedeno, že 
lékař uvádí diagnózu číslem a musí tudíž klasifikace nemocí používat. 

8. Desátá revize MKN 

Revizní konference uznala potřebu začít brzy s plánováním příští revize 
klasifikace a probrala řadu otázek, které musí být vyjasněny, než začne 
detailní práce. Nejpodstatnější je, že program Organizace už není omezen 
jen na klasifikaci nemocí. Do hlavní klasifikace je nyní zahrnuto mnoho 
jiných důvodů, sociálních a ekonomických, pro kontakt se zdravotnickými 
službami a byly k ní přidány dodatkové klasifikace výkonů v lékařství a tě
lesných vad a omezení činnosti. Ty je třeba dále propracovat a vtělit do 
obsažné a koordinované soustavy klasifikací zdravotnických informací. Ná
zev programu Organizace by měl odpovídat širšímu rozsahu její činnosti. 

Pro konformitu diagnóz je nezbytná standardizace názvosloví na mnoho
jazyčné základně; v těch případech, kdy jsou diagnostické koncepce ne
jasné, by měly být pořízeny i pro jiné obory podobné glosáře, jaký byl 
vypracován pro psychiatrii. Nevyrovnanost 8. revize, která obsahovala 140 
položek pro infekční nemoci, ale jen 20 pro celou perinatální úmrtnost, byla 
zachována v 9. revizi pro její v podstatě konzervativní povahu, ale nemusí 
zůstávat i pro příští revizi. 

Bylo uznáno, že jsou rozpory jednak mezi potřebou dost široké klasifikace 
pro účely mezinárodního srovnávání a požadavkem velmi vysokého stupně 
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specifičnosti pro diagnostickou dokumentaci a pro epidemiologický výzkum, 
jednak mezi požadavky na klasifikaci použitelnou na obvodní úrovni v roz
vojových zemích a na klasifikaci vhodnou pro celostátní statistiky nemoc
nosti s přístupem k počítači. Další otázkou co do naléhavosti rozhodnutí 
je struktura 10. revize: má být podržena dosavadní jednoosá soustava, . či 
se má přejít k mnohorozměrnému přístupu?; mají být kódovací a klasifi
kační prvky odděleny od sebe tak, aby první mohly zůstat konstantní, za
tímco druhé by mohly být revidovány v kratších obdobích než dosud? 

Konference došla k názoru, že by o těchto otázkách mělo být rozhodnuto 
v příštích dvou nebo třech letech po sestrojení a vyzkoušení modelových 
klasifikací různých typů. · 

9. Účast ČSSR na přípravě 9. revize MKN a příprava jejího českého 
znění 

CSSR sledovala od začátku průběh pnprav na 9. revizi, které začaly 
v roce 1969 svoláním studijní skupiny SZO pro 9. revizi, a v témž roce 
započala s přípravou svých návrhů. Jako země s dlouholetou a úspěšnou 
tradicí v tomto oboru přistupovala k přípravě návrhů s co největší pečli
vostí a odpovědností. Vlastní příprava probíhala v těsné spolupráci orgánů 
obou národních republik - komise pro zdravotnickou statistiku Vědecké 
rady ministerstva zdravotnictví CSR a redakční pracovní skupiny pro pří
pravu slovenského znění MKN - a za účasti odborných pracovníků v te
rénu, na klinikách i ve výzkumných ústavech a hlavních odborníků mi
nisterstev zdravotnictví. Hlavním a odpovědným pracovištěm určilo 

ministerstvo zdravotnictví CSR ústav sociálního lékařství a organizace zdra-
votnictví v Praze. · 

Pro obě porady zemí socialistického tábora o 9. revizi MKN, které se ko
naly v Moskvě v roce 1972, připravila CSSR velmi pečlivě návrhy prakticky 
ke všem 17 kapitolám. Největší pozornost byla věnována kapitole VII. (ne
moci oběhové soustavy), která - podle našich více než dvacetiletých zkuše
ností - činí lékařům největší potíže. Zde byly provedeny podrobné konsul
tace s více než jedním stem odborníků a návrh propracován do všech 
podrobností. 

Všechny československé návrhy by ly na moskevských poradách kladně 
zhodnoceny a jejich podstatná část byla zpracována do společného návrhu 
zemí socialistického tábora, který byl zaslán ústřední SZO v Ženevě. Je 
škoda, že do konečného textu 9. revize se jich dostalo poměrně málo. Podle 
ujištění vedoucích pracovníků SZO budou ostatní návrhy pojaty do 10. re
vize. 

V letech 1974 a 1975 byly pověřenou skupinou a vedoucími odborníky 
vypracovány připomínky k návrhům revize jednotlivých kapitol, jejichž 
první i druhá verze postupně docházela ze SZO. Tyto návrhy sloužily jako 
podkladový materiál pro revizní konferenci (dokumenty WHO/ICD9/Rev. 
Prop./75.1-20); pro nás byly podkladem ke konkrétním pracím na př.ekladu 
a úpravě 9. revize. 
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Revizní konference se nezúčastnil žádný zástupce CSSR. Se změnami, 
které byly podle jejích doporučení provedeny v návrzích, jsme se sezná'
mili, až když nám SZO během druhé poloviny roku 1976 a v roce 1977 po
stupně zaslala korektury anglického znění manuálu 9. revize. 
Překlad anglického znění byl rozeslán hlavním odborníkům ministerstva 

zdravotnictví CSR a některým dalším odborníkům, jimi doporučeným. Je
jich úkolem bylo upravit český text podle současné lékařské terminologie 
tak, aby obsahová náplň odpovídala původnímu textu a zároveň aby české 
znění bylo v širší praxi obecně srozumitelné. Záměrně bylo voleno někdy 
znění latinské, jindy české nebo obojí, podle kritérií obsahové přesnosti 
a obecné srozumitelnosti. 

Ceské znění MKN, které v této publikaci vydáváme, je - pokud to bylo 
možné - obsahově věrným převodem anglického originálu. Nejde vždy 
o doslovný překlad, nýbrž o vyjádření obsahu termíny obvyklými v sou
časné lékařské terminologii. 

Z úpravy použité při 8. revizi jsme vzhledem ke zrušení z.kráceného se
znamu nemocí vypustili písmeno D, kterým byly označovány značky po
drobného seznamu. 

Od anglického originálu se odchylujeme ve stylizaci některých položek, 
u nichž jsou připojena slova „without mention of ... " (tj. „beze zmínky 
o ... "). Tato doložka je vlastně zařazovacím pokynem pro statistika-kódo
vače, kterému naznačuje, jak má naložit se záznamem, který lékař vyplnil 
neúplně. U nás, kde se od lékařů žádá, aby vyznačovali diagnózu slovně 
i číselně, popř. jen číselně, nemá taková doložka smysl, a proto ji nahrazu
jeme pouhým „bez ... " nebo „NS", popř. jinou formulací podobného 
smyslu. 

' Na rozdíl od dosavadních českých vydání MKN zařazujeme do tohoto 
také - aspoň ve zkráceném znění - oddíl manuálu, nazvaný „Lékařské 
ověřování a pravidla pro klasifikaci příčin smrti". Jedním z důvodů toho je, 
že do tohoto oddílu byly tentokrát zahrnuty i pokyny pro výběr základní 
příčiny smrti, dosud uvedené u jednotlivých položek tabelárního seznamu. 
Druhým důvodem je stále zjevněji se ukazující potřeba, aby pravidlům pro 
klasifikaci příčin smrti se dostalo jisté publicity. 

Pro praktické používání klasifikace je důležitý abecední rejstřík. Ten 
ovšem nelze vydat současně s tabelárním seznamem a nelze ani český abe
cední rejstřík pořídit prostým překladem anglického, který ostatně v době, 
kdy tuto publikaci dáváme do tisku, také ještě není k dispozici. Doufáme 
však, že použití samočinného počítače umožní sestavit abecední rejstřík 
v době nepříliš vzdálené. 

10. Používání seznamů nemocí v demografické a zdravotnické 
statistice 

Pro statistiku příčin smrti je podle doporučení SZO závazný třímístný 
podrobný seznam, čtyřmístný je fakultativní. Podrobné zpracování statis
tiky příčin smrti podle čtyřmís!né klasifikace by asi nebylo užitečné, ba ani 
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proveditelné v plném rozsahu; podrobnější členění některých důležitých po
ložek by však pravděpodobně bylo účelné. 

Pro sledování nemocnosti je v CSSR od roku 1975 - po zrušení zkráce
ného seznamu - závazný třímístný 'podrobný seznam MKN. Pokud jde 
o nemocnost hospitalizovaných, je žádoucí, aby se pro záznamy používalo 
čtyřmístného seznamu, i když nebude možno všude hned zpracovávat všech
ny podrobnosti. 





(I.) 

Podrobný tabelární seznam 
třímístných položek 
a čtyřmístných podpoložek 
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Tento seznam obsahuje převod anglického originálu podrobného seznamu„ 
přičemž se důsledně zachovává obsahová náplň jednotlivých pojmů s použi
tím lékařské terminologie, obvyklé v současné době. 

Obsah jednotlivých nosologických jednotek je popsán pomocí exkluzních 
termínů, uvedených slovy „N epatří sem ... ", a inkluzních termínů, které,. 
pokud jsou formulovány šíře, bývají uvedeny slovy „Patří sem ... ", v ostat
ních případech prostě vyjmenovány. Jak exkluzní, tak inkluzní termíny 
jsou uváděny většinou jako příklady a nemusí v žádném případě vyčerpávat 
celý obsah položky nebo podpoložky. 

Tabelární seznam používá některých značek, jmenovitě závorek a dvojte
ček, určitým způsobem, který musí být chápán přesně. Používá-li se závorek 
v jejich obvyklé funkci, tj. jsou-li v nich uvedena synonyma, alternativní 
znění nebo vysvětlivky, používá se závorek hranatých [ ... ] ; v obyčejných 
závorkách ( ... ) se uvádějí doplňovací slova, která mohou, ale nemusí býť 
obsažena v uvedení diagnózy, aniž by to mělo vliv na číslo kódu, pod který 
se zařadí. Slova, po kterých následuje dvojtečka ( :), nejsou úplnými termíny, 
nýbrž musí být doprovázena některým z dále uvedených přívlastků, aby 
mohla být zařazena do dané položky. „NS" (v originále „NOS") je zkratka 
pro „nespecifikovaný" (v originále „not otherwise specified ") a znamená 
prakticky totéž, co „ blíže neurčený". 

Příklad použití těchto značek: Podpoložka 464.0 - Akutní zánět hrtanu -
laryngitis acuta - zahrnuje tyto termíny: 

Laryngi tis (akutní) : 
-edematózní 
hnisavá 
pneumokoková 
septická 
vředová 

způsobená Haemophilus influenzae [H. influenzae] 
NS 

To značí, že pod tuto podpoložku se zařadí laryngitis ať s přídavným 
jménem „akutní" nebo bez něho a ať termín „laryngitis" je sám nebo 
provázen některým z přívlastků: edematózní, hnisavá, pneumokoková, sep
tická, vředová nebo způsobená organismem Haemophilus influenzae (jehož 
alternativní označení je H. influenzae). Laryngitis chřipková, streptokoková„ 
difteritická, tuberkulózní a chronická se najdou v jiných položkách. 

Čísla třímístných položek jsou psaná dvojím způsobem, a to buď jen 
třemi číslicemi (např. 014), nebo třemi číslicemi doplněnými tečkou a vodo
rovnou čárkou (např. 001.-). Druhého způsobu se používá, má-li být zdůraz
něno, že jde o celý obsah položky dále členěné na čtvrtém místě (tj. o úhrn 
všech jejích podpoložek). 
Značky podvojné (duální) klasifikace se uvádějí třemi různými způsoby: 
1. jestliže v záhlaví podpoložky (popř. položky) se vyskytuje symbol 

(+ nebo *) i alternativní kód, pak všechny termíny patřící do této podpo
ložky podléhají podvojné klasifikaci a všechny mají tentýž alternativní kód„ 
např. 
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049.o+ Lymfocytární choriomeningitis (321.6*) 
Lymfocytární: 

meningitis (serózní) 
meningoencefalitis (serózní) 

321.2* Meningitis způsobená ECHO-virem (047.1 +) 
Meningoeruptivní syndrom 
2. jestliže se v záhlaví vyskytuje symbol, ale nikoliv alternativní kód, pak 

všechny termíny patřící do této podpoložky podléhají podvojné klasifikaci, 
ale mají různé alternativní kódy, které jsou uvedeny u jednotlivých ter
mínů, např. 

074.2+ Karditis způsobená virem Coxsackie 
Aseptická myokarditis novorozenců (422.0*) 
Coxsackieová: 

endokarditis (421.1 *) 
myokarditis (422.0*) 
perikarditis ( 420.0*) 

420.0* Perikarditis při nemocech zařazených jinde 
Perikarditis (akutní): 

coxsackieová (074.2+) 
meningokoková (036.4+) 
syfilitická (093.8+) 
tuberkulózní (017.8+) 
uremická (585+) 

3. jestliže se v záhlaví nevyskytuje ani symbol, ani alternativní kód, ne
podléhá (pod)položka jako celek podvojné klasifikaci, ale mohou jí podléhat 
jednotlivé termíny; je-li tomu tak, jsou tyto termíny označeny symbolem 
a svými alternativními kódy, např. 

078.5 Cytomegalická inkluzní nemoc 
Hepatitis způsobená cytomegalickým inkluzním virem+ (573.1 *) 
Virová nemoc slinných žláz 
424.3 Onemocnění pulmonální chlopně 
Pulmonální regurgitace: 

syfilitická* (093.2+) 
NS 

Některých čísel položek nebylo použito, takže v číslován.í zůstaly mezery. 
Důvodem byla snaha vyhnout se zbytečným změnám v číslech, běžných 

těm, kdo používali 8. revize. Např. gangréna (v 8. revizi položka 445) byla 
přesunuta do podpoložky 785.4; aby nebylo nutno měnit čísla položek 446 
(Polyarteritis nodosa a příbuzná onemocnění), 447 (Jiné nemoci tepen a te
pének) a 448 (Nemoci vlásečnic), bylo raději číslo 445 ponecháno v 9. revizi 
nepoužité. 
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I - INFEKCNí A PARAZITÁRNÍ NEMOCI 

Patří sem: nemoci obecně uznávané za sdělné nebo přenosné, jakož i ně
které nemoci, jejichž původ není znám, ale je možné, že je 
infekční 

Nepatří sem: akutní infekce dýchací soustavy ( 460-466) 
chřipka (487.-) 
některé lokalizované infekce 
nosiči nebo suspektní nosiči infekčních organismů (V02.-) 

Poznámky: Položky pro „pozdní následky" infekčních a parazitárních ne
mocí jsou pod čísly 137.- až 139.-. 

Při označení původců infekcí uvádíme pro přesnost a struč
nost jejich názvy v 1. pádě i tam, kde by byl gramaticky opráv
něný jiný pád, popř. se spojujícím výrazem, např. „infekce 
Clostridium botulinum" - rozuměj „infekce způsobená organis
mem druhu Clostridium botulin um". 

STŘEVNÍ INFEKČNÍ NEMOCI (001-009) 

Nepatří sem: hlístové nemoci (120-129) 

001 
001.0 
001.1 
001.9 

Cholera 
Vibrio cholerae 
Vibrio cholerae el tor 
NS 

002 Břišní tyfus a paratyfus 
002.0 Břišní tyfus - typhus abdominalis 
Tyfus, tyfová infekce [jakékoli lokalizace] 
Artritis nebo polyartritis sdružená s břišním tyfem+ (711.3*) 
Meningitis při břišním tyfu+ (320. 7*) 
Pneumonie při břišním tyfu+ ( 484.8*) 
Tyfová endokarditis+ (421.1 *) 
Artritis nebo polyartritis sdružená s paratyfem 002.-+ (711.3*) 
002.1 Paratyfus A 
002.2 Paratyfus B 
002.3 Paratyfus C 
002.9 Paratyfus NS 

003 Jiné infekce salmonelami 
Patří sem: infekce nebo otrava potravinami - alimentární intoxikace -

způsobená salmonelou [kteréhokoli sérotypu] 
003.0 Salmonelová gastroenteritis 
Salmonellosis 
003.1 Salmonelová septikémie 
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003.2 Lokalizovaná infekce salmonelami 
Salmonelová: artritis+ (711.3*) 

meningitis+ (320. 7*) 
osteomyelitis+ (730.2*) 
pneumonie+ (484.8*) 

003.8 Jiné 
003.9 NS 

004 Shigellosis 
Patří sem: bacilární úplavice - dysenteria bacillaris 
004.0 Shigella dysenteriae 
Infekce shigellou skupiny A [Schmitz, Shiga] 
004.1 Shigella flexneri 
Infekce shigellou skupiny B 
004.2 Shigella boydii 
Infekce shigellou skupiny C 
004.3 Shigella sonnei 
Infekce shigellou skupiny D 
004.8 Jiné 
004.9 NS 

005 Jiná otrava potravinami - alimentární intoxikace (bakteriální) 
Nepatří sem: infekce salmonelami (003.-) 

toxické účinky škodlivých potravin (988.-) 
005.0 Stafylokoková otrava potravinami 
Stafylokoková toxémie určená jako způsobená potravou 
005.1 Botulismus 
Otrava potravinami způsobená Clostridium botulinum 
005.2 Otrava potravinami způsobená Clostridium perfringens [Cl. welchii] 
Enteritis necrotisans 
005.3 Otrava potravinami způsobená jinými klostridii 
005.4 Otrava potravinami způsobená Vibrio parahaemolyticus 
005.8 Jiná bakteriální otrava potravinami 
Otrava potravinami způsobená Bacillus cereus 
Nepatří sem: salmonelová otrava potravinami (003.-) 
005.9 Otrava potravinami NS 

006 Amébová úplavice - amoebiasis 
Patří sem: infekce Entamoeba histolytica 
Nepatří sem: amoebiasis způsobená jinými organismy než Entamoeba his-

tolytica (007.8) 
006.0 Akutní amébová úplavice bez hlízy - abscesu 
Akutní amoebiasis 
006.1 Chronická střevní amoebiasis bez abscesu . 
Chronická: amébová úplavice 

amoebiasis 



006.2 Amébová nedyzenterická kolitis 
006.3 Amébový absces jater 
006.4 Amébový absces plic 
Amébový absces plic a jater 
006.5 Amébový absces mozku 
Amébový absces mozku a plic nebo jater 
006.6 Amébová ulcerace kůže 
006.8 Amébová infekce jiných lokalizací 
Amébová: apendicitis · 

balanitis 
Amoeboma 
Nepatří sem: specifické infekce volně žijícími amébami (136.2) 
006.9 Amoebiasis NS 

007 Jiné protozoární střevní nemoci 
Patří sem: protozoární: kolitis 

průjem 

úplavice 
007.0 Balantidiasis 
Infekce Balantidium co li 
007 .1 Giardiasis 
Infekce Giardia lamblia 
Lambliasis 
007 .2 Coccidiosis 
Infekce Isospora belli a Isospora hominis 
Isosporosis 
007 .3 Střevní trichomoniasis 
007.8 Jiné protozoární střevní nemoci 
007.9 NS 
Protozoární úplavice NS 
Průjem způsobený bičíkovci 

008 Střevní infekce způsobené jinými organismy 
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Patří sem: kterýkoli termín uvedený pod 009.-, je-li uveden organismus, 
který onemocnění způsobil 

Nepatří sem: otrava potravinami, způsobená těmito organismy (005.-) 
Artritis nebo polyartritis sdružená s enteritidou, způsobenou určeným orga
nismem 008.-+ (711.3*) 
008.0 Escherichia coli 
008.1 Arizona 
008.2 Aerobacter aerogenes 
008.3 Proteus (mirabilis) (morganii) 
008.4 Jiné určené baktérie 
Stafylokoková en terokoli tis 
008.5 · Bakteriální enteritis NS 
008.6 Enteritis způsobená určeným virem 
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Enteritis způsobená: adenovirem 
enterovirem 

008.8 Jiný původce nezařazený jinde 
Virová: enteritis NS 

gastroenteritis 
Nepatří sem: chřipka s postižením trávicího ústrojí (487.8) 

009 Nepřesně určené střevní infekce 
Nepatří sem: colitis ulcerosa (556) 

enteritis regionalis (555.-) 
ischemická enteritis (557.-) 
jiná neinfekční gastroenteritis a kolitis (558) 
průjem po chirurgickém zákroku na trávicím ústrojí (564.4) 
průjmová onemocnění způsobená určenými organismy (001 až 
008) 
střevní malabsorpce (579.-) 

Artritis a polyartritis sdružená s NS nebo nepřesně určenou enteritidou 
009.-+ (711.3*) 
009.0 Infekční kolitis, enteritis a gastroenteritis 
Dyzentérie: hemoragická 

katarální 
NS 

Septická: enteritis 
gastroen teri tis 
kolitis 

Artritis a polyartritis sdružená s dyzentérií+ (711.3*) 
009.1 Kolitis, enteritis a gastroenteritis, u které se předpokládá infekční 

původ 

Hemoragická nebo NS: enteritis 
gastroen teri tis 
kolitis 

Katar, enterický nebo střevní 
009.2 Infekční průjem 

Infekční průjmové onemocnění NS 
Průjem: dyzenterický 

epidemický 
009.3 Průjem, u kterého se předpokládá infekční původ 
Průjem NS 
Průjmové onemocnění NS 
Poznámka: kolitis, enteritis a gastroenteritis, neurčená jako infekční, se 

zařadí pod 558.-

TUBERKULÓZA (010-018) 
Patří sem: infekce Mycobacterium tuberculosis (lidským) (hovězím) 
Nepatří sem: vrozená tuberkulóza (771.2) 
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Podle přání lze u položek 010-018 použít této podrobnější klasifikace na 
pátém místě: 

.O Bakteriologické ani histologické vyšetření neprovedeno 

.1 Výsledek bakteriologického ani histologického vyšetření není v sou
časné době znám 

.2 Bacily tuberkulózy zjištěny (ve sputu) mikroskopicky 

.3 Bacily tuberkulózy nezjištěny (ve sputu) mikroskopicky, ale zjištěny 
kultivací 

.4 Bacily tuberkulózy nezjištěny bakteriologickým vyšetřením, ale tuber
kulóza ověřena histologicky 

.5 Bacily tuberkulózy nezjištěny bakteriologickým ani histologickým vy
šetřením, ale tuberkulóza ověřena jinými metodami [naočkováním zví
řatům] 

.9 NS 

010 Primární tuberkulózní infekce 
010.0 Primární tuberkulózní komplex . 
010.1 Tuberkulózní zánět pohrudnice - pleuritis tuberculosa - při pri-

mární progresívní tuberkulóze 
010.8 Jiná primární progresívní tuberkulóza 
Nepatří sem: tuberkulózní erythema nodosum (017.1) 
010.9 NS 

011 Tuberkulóza plic - tuberculosis pulmonum 
K vyznačení přidružené silikózy lze použít dalšího kódu (502). 
011.0 Tube,rkulóza plic, infiltrativní 
011.1 Tuberkulóza plic, nodulární 
011.2 Tuberkulóza plic, s rozpadem 
011.3 Tuberkulóza průdušek 
Nepatří sem: izolovaná bronchiální tuberkulóza (012.2) 
011.4 Tuberkulózní fibróza plic 
011.5 Tuberkulózní rozšíření průdušek - bronchiektázie 
011.6 Tuberkulózní zánět plic - pneumonie [kterákoli forma] 
011.7 Tuberkulózní pneumotorax 
011.8 Jiná tuberkulóza plic 
011 :9 NS 
Tuberkulóza NS: dýchacího ústrojí 

plic 

012 Jiná tuberkulóza dýchacího ústrojí 
Nepatří sem: tuberkulóza dýchacího ústrojí NS (011.9) 
012.0 Tuberkulózní zánět pohrudnice - pleuritis tuberculosa 
Tuberkulóza pohrudnice 
Tuberkulózní: empyém 

hydrotorax 
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Nepatří sem: pleuritis s výpotkem bez udání příčiny (511.9) 
tuberkulózní pleuritis při primární progresívní tuberkulóze 
(010.1) 

012.1 Tuberkulóza nitrohrudních mízních uzlin 
Tuberkulóza mízních uzlin: hilových 

mediastinálních 
tracheo bronchiálních 

Nepatří sem: je-li určena jako primární (010.-) 
012.2 Izolovaná tuberkulóza průdušnice nebo průdušek - tracheální nebo 

bronchiální 
012.3 Tuberkulózní zánět hrtanu - laryngitis tuberculosa 
Tuberkulóza glotidy 
012.8 Jiné 
Tuberkulóza: mezihrudí - mediastina 

nosní dutiny [kterékoli] 
nosní přepážky - septa 
nosohltanu - nazofaryngu 
nosu 

-013 Tuberkulóza mozkomíšních plen a centrální nervové soustavy 
013.o+ Meningitis tuberculosa (320.4*) 
Leptomeningi tis tuberculosa 
Meningoencephalitis tuberculosa 
Tuberkulóza plen (mozkových) (míšních) 
Nepatří sem: tuberkulom plen (013.1) 
-013.1 + Tuberkulom plen - tuberculoma meningum (349.2*) 
013.8 Jiné 
Tuberkulom mozku+ (348.8*) 
Tuberkulóza mozku+ (348.8*) 
Tuberkulózní: absces: intraspinální+ (324.1 *) 

mozku+ (324.0*) 
zánět míchy - myelitis+ (323.4*) 

013.9 NS 

-014 Tuberkulóza střev, pobřišnice a uzlin okruží 
Tuberkulóza: konečníku 

retroperi toneálních mízních uzlin 
řiti 

střeva (tenkého) (tlustého) 
Tuberkulózní: ascites 

enteritis 
peritonitis+ (567.0*) 

-015 Tuberkulóza kostí a kloubů 
Patří sem: tuberkulózní: artritis+ (711.4*) 

nekróza kosti+ (730.-*) 



015.o+ Páteře 

osteitis+ (730.-*) 
osteomyelitis+ (730.-*) 
synovitis+ (727.0*) 
tenosynovitis+ (727.0*) 

Pottova(-o): nemoc (730.4*) 
zakřivení - kurvatura (737.4*) 

Tuberkulózní: kyfóza (737.4*) 
spondylitis (720.8*) 

015.1 Kyčelního kloubu 
015.2 Kolena 
015.7 Jiné kosti 
Tuberkulózní: daktylitis 

mastoiditis+ (383.1 *) 
015.8 Jiného kloubu 
015.9 NS 

016 Tuberkulóza močového a pohlavního ústrojí 
016.0 Ledviny 
Tuberkulózní: pyelitis, pyelonefritis+ (590.8*) 
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Glomerulonefritis, glomerulitis, nefritis, nefropatie nebo nemoc ledvin způ
sobená tuberkulózou+ (583.8*) 
016.1 Jiných močových orgánů 
Tuberkulóza: měchýře+ (595.4*) 

močovodu+ (593.8*) 
016.2+ Nadvarlete (604.9*) 
016.3+ Jiných mužských pohlavních orgánů 
Tuberkulóza: prostaty+ (601.4*) 

s~menných váčků+ (608.8*) 
varlete+ (608.8*) 

016.4 + Ženských pohlavních orgánů 
Tuberkulózní: ooforitis+ (614.2*) 

salpingitis+ (614.2*) 
Neplodnost sdružená s tuberkulózní endometritidou+ (628.3*) 
016.9 NS 

017 
017.0 
Lupus: 

Tuberkulóza jiných orgánů 
Kůže a podkožního buněčného vaziva 
exedens 
vulgaris 
NS 

Scrophuloderma 
Tuberculosis: colliquativa 

cutis 
lichenoides 
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pa pulonecrotica 
verrucosa cutis 

Lupus vulgaris (tuberkulózní) postihující oční víčko+ (373.4*) 
Nepatří sem: lu.pus: disseminatus (710.0) 

erythematosus (695.4) 
017.1 Erythema nodosum s hypersenzitivní reakcí při tuberkulóze 
Bazinova nemoc 
Erythema: induratum 

nodosum, tuberkulózní 
Tuberculosis indurativa 
Nepatří sem: erythema nodosum NS (695.2) 
017.2 Periferních mízních uzlin 
Adenitis tuberculosa 
Scrophulae 
Skrofulózní absces 
Nepatří sem: tuberkulóza mízních uzlin: 

017.3 Oka 

bronchiálních a mediastinálních (012.1) 
mezenterických a retroperitoneálních (014) 
tracheobronchiálních (010.8) 

Tuberkulózní: episkleritis+ (379.0*) 

017.4 Ucha 

ohorioretinitis disseminata + (363.1 *) 
iridocyclitis chronica + (364.1 *) 
keratitis interstitialis+ (370.5*) 
keratoconjunctivitis (phlyctenulosa)+ (370.3*) 

Tuberkulóza ucha+ (382.3*) 
Tuberkulózní zánět středního ucha - otitis media tuberculosa + (382.3*) 
Nepatří sem: mastoiditis tuberculosa (015.7) 
017 .5 Štítné žlázy 
017.6+ Nadledvin (255.4*) 
Addisonova nemoc, tuberkulózní 
017.7 Sleziny 
017.8 Jiné 
Tuberkulóza: endokardu [kterékoli chlopně+] (424.-*) 

endokardu, NS chlopně+ (424.9*) 
jícnu+ (530.1 *) 
myokardu+ (422.0*) 
perikardu+ (420_.0*) 

018 Miliární tuberkulóza 
Patří sem: polyserositis tuberculosa 

tuberkulóza: diseminovaná 
generalizovaná 
miliární, ať jednoho určeného místa, mnoha míst 
nebo NS lokalizace 



018.0 
018.8 
018.9 

Akutní 
Jiná 
NS 

ZOONOTICKÉ BAKTERIALNÍ NEMOCI (020-027) 

020 Mor - pestis 
Patří sem: infekce Yersinia pestis 
020.0 . Dýmějový - bubonický 
020.1 Celulokutánní 
020.2 Septikemický 
020.3 Primární plicní 
020.4 Sekundární plicní 
020.5 Plicní NS 
020.8 Jiné 
Mor: abortivní 

ambulantní 
Pestis minor 
020.9 NS 

021 Tularémie 
Patří sem: infekce Franciscella tularensis 
Králičí horečka 

Zaječí nemoc 
Pneumonie při tularémii+ ( 484.4*) 

022 Uhlák - sněť slezinná ..,.. anthrax 
022.0 Kožní uhlák 
Pustula maligna 
022.1 Plicní uhlák 
Nemoc třídičů vlny 
Uhlák dýchacího ústrojí 
Pneumonie při uhláku+ (484.5*) 
022.2 Gastrointestinální uhlák 
022.3 Antrakózní septikémie 
022.8 Jiné projevy 
022.9 NS 

023 Vlnivá horečka - brucellosis 
Patří sem: horečka: maltská 

středozemní 

023.0 
023.1 
023.2 
023.3 
023.8 

Brucella melitensis 
Brucella abortus 
Brucella suis 
Brucella canis 
Jiné 

3$ 
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Infekce více než jedním organismem 
,023~9 NS 

02-l Vozhřivka - malleus 
Infekce: Actinobacillus mallei 

Malleomyces mallei 
Pseudomonas mallei 

'025 Melioidosis 
Infekce: Malleomyces pseudomallei 

Pseudomonas pseudomallei 
Whitmoreovým bacilem 

Pseudomalleus 

i026 Horečka z krysího kousnutí 
·026.0 Spirilární horečka 
Horačka z krysího kousnutí způsobená Spirillum minor [S. minus] 
Sodoku 
026.1 Streptobacilární horečka 
Epidemický artritický erytém 
Haverhillská horečka 
Horečka z krysího kousnutí způsobená Streptobacillus moniliformis 
026.9 NS 

027 Jiné zoonotické bakteriální nemoci 
027.0 Listeriosis 
Nepatří sem: vrozená listerióza (771.2) 

Infekce } 
Meningitis+ (320. 7*) způsobená Listeria monocytogenes 
Meningoencefalitis+ (320.7*) 
Septikémie 
027.1 Infekce Erysipelothrix 
Erysipeloid (Rosenbachův) 
Infekce } o b , E . 1 th . . .d. [E h . th· ] 
S 

.k, . zpuso ena rysipe o rix msi .10sa . r us10pa iae-
epti emie 

027 .2 Pasteurellosis 
Infekce Pasteurella pseudotuberculosis 
Mezenterická adenitis } 0 b , p t 11 
S · k' · f k ( k v•v'h k ') zpuso .ene as eure a eptic a in e ce z ocici o ousnuti · lt "d [P t• ] 

( 'h k t ') mu oci a . sep ica ze psi o ousnu i 
Nepatří sem: infekce: Franciscella tularensis (021) 

Yersinia pestis (020.-) 
027.8 Jiné 
027.9 NS 



JINÉ BAKTERIÁLNÍ NEMOCI (030-041) 

Nepatří sem: bakteriální pohlavní nemoci (098.-, 099.-) 
bartonellosis (088.0) 

030 Malomocenství - lepra 
Patří sem: Hansenova nemoc 

Infekce Mycobacterium leprae 
Artritis nebo polyartritis sdružená s leprou 030.-+ (711.4*) 
Lepra postihující oční víčko 030.-+ (373.4*) 
030.0 Lepromatózní [typu L] 
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Lepromatózní lepra (makulární) (difuzní) (infiltrovaná) (nodulární) (neuri
tická) 
030.1 Tuberkuloidní [typu TJ 
Tuberkuloidní lepra (makulární) (makuloanestetická) (major) (minor) (neuri
tická) 
030.2 Neurčitá [skupina I] 
Neurčitá lepra (makulární) (neuritická) 
030.3 Hraniční (skupina B) 
Hraniční nebo dimorfní lepra (infiltrovaná) (neuritická) 
030.8 Jiné 
030.9 NS 

031 
031.0 

Nemoci způsobené jinými mykobakteriemi 
Plicní 

Batteyova nemoc 
Infekce Mycobacterium: avium 

031.1 Kožní 

intracellulare [Batteyův bacil] 
kansasii 

Infekce Mycobacterium: marinum [M. balnei] 
ulcerans 

Vřed buruli 
031.8 Jiné 
031.9 NS 
Atypická infekce NS mykobakterii 

032 Záškrt - diphtheria 
Patří sem: infekce Corynebacterium diphtheriae 
Polyneuropatie při záškrtu 032.-+ (357.4*) 
032.0 Krční záškrt - diphtheria faucium 
Difteritická membranózní angína 
032.1 Nosohltanový záškrt - diphtheria nasopharyngealis 
032.2 Přední nosní záškrt - diphtheria nasalis anterior 
032.3 Hrtanový záškrt - diphtheria laryngis 
Laryngotracheitis diphtheritica 
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·032.8 Jiné 
Kožní záškrt 
Conjunctivitis pseudomembranosa diphtheritica+ (372.0*) 
Myocarditis diphtheritica (acuta)+ (422.0*) 
-032.9 Záškrt NS 

r033 Dávivý kašel - pertussis 
.Pneumonie při pertusi 033.-+ ( 484.3*) 
t033.0 Bordetella [B.] pertussis 
1033.1 Bordetella [B.] parapertussis 
~033.8 Jiný určený organismus 
-033.9 Dávivý kašel, organismus NS 

-034 Streptokoková angína a spála 
:.034.0 Streptokoková angína 
:Septická angína 
Streptokoková: angína 

faryngitis 
laryngitis 
tonsilitis 

034.1 Spála - scarlatina 
Akutní nekrotizující zánět středního ucha při spále+ (382.0*) 

035 Růže - erysipelas 
Nepatří sem: erysipelas poporodní nebo puerperální (670) 
Erysipelas zevního ucha+ (380.1 *) 

036 lVleningokokovéinfekce 
036.Q+ Meningitis meningococcica (320.5*) 
Cerebrospinální horečka (meningokoková) 
Meningitis: cerebrospinalis 

epidemica 
036.1 + Encephalitis meningococcica (323.4*) 
036.2 Meningococcaemia 
Meningokoková septikémie 
036.3+ Waterhouseův-Friderichsenův syndrom, meningokokový (255.5*) 
Adrenalitis haemorrhagica meningococcica 
Meningokokový adrenální syndrom 
Waterhouseův-Friderichsenův syndrom NS 
036.4 + Carditis meningococcica 
Meningokoková: endokarditis (421.1 *) 

perikarditis (420.0*) 
036.8 Jiné 
Meningokoková artritis nebo polyartritis+ (711.4*) 
Neuritis optica meningococcica+ (377.3*) 
036.9 NS 



037 Tetanus 
Nepatří sem: tetanus: komplikující: 

mimoděložní nebo molární těhotenství (639.0) 
potrat (634-638 se čtvrtou číslicí .O, 639.0) 
novorozenecký (771.3) 
puerperální (670) 

038 Septikémie 
Nepatří sem: komplikuje-li potrat (634-638 se čtvrtou číslicí .O, 639.0) 

po infuzi, injekci, transfuzi nebo očkování (999.3) 
po mimoděložním nebo molárním těhotenství (639.0) 
pooperační (998.5) 
poporodní, puerperální (670) 
při porodu (659.3) 

038.0 Streptokoková septikémie 
038.1 Stafylokoková septikémie 
038.2 Pneumokoková septikémie 
038.3 Septikémie způsobená anaerobními mikroby 
Nepatří sem: anaerobní streptokoky (038.0) 

plynová sněť (040.0) 
038.4 Septikémie způsobená jinými gramnegativními organismy 
Gramnegativní septikémie NS 
038.8 Jiné určené septikémie 
Nepatří sem: septikemický mor (020.2) 

septikémie: antrakózní (022.3) 
gonokoková (098.8) 
herpetická (054.5) 

038.9 Septikémie NS 
meningokok~vá (036.2) 

Nepatří sem: bakteriémie NS (790.7) 

039 Aktinomykotické infekce 
Patří sem: aktinomykotický mycetom 

infekce způsobené Actinomyces, Nocardia, Streptomyces 
maduromykóza (aktinomykotická) 

039.0 Kožní 
Erythrasma 
Trichomycosis axillaris 
039.1 Plicní 
Pneumonie při: aktinomykóze } + ( 484.8*) 

nokardióze 
039.2 Břišní 

039.3 Cervikofaciální 
039.4 Madurská noha 
Nepatří sem: madurská noha způsobená mykotickou infekcí (117.4) 
039.8 Jiných určených lokalizací 
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039.9 NS lokalizací 
Actinomycosis NS 
Maduromycosis NS 
N ocardiosis NS 

040 Jiné bakteriální nemoci 
Nepatří sem: bakteriální infekce NS (041.9) 

bakteriémie NS (790. 7) 
040.0 Plynatá sněť - gangraena emphysematosa 
Infekce Clostridium: histolyticum 

oedematiens 
perfringens [ welchii] 
septicum 
sordellii 

Infekce nebo sněť způsobená plynatým bacilem 
Myositis clostridialis 
Oedema malignum 
040.1 Rhinosklerom 
040.2 Whippleova nemoc 
Střevní lipodystrofie 
040.3 N ecrobacillosis 
040.8 Jiné bakteriální nemoci 
Tropická pyomyositis+ (728.0*) 

041 Bakteriální infekce při onemocněních zařazených jinde a NS loka
lizací 

Nepatří sem: bakteriémie NS (790. 7) 
septikémie (038.-) 

Poznámka: Této položky se zřídka používá pro základní kódování. Je urče
na jako dodatkový kód pro případy, kdy je žádoucí zachytit 
bakteriální agens při nemocech zařazených jinde. Při základním 
kódování se této položky používá pro zařazení bakteriálních in-

041.0 
041.1 
041.2 
041.3 
041.4 
041.5 
041.6 
041.7 
041.8 

fekcí blíže neurčené povahy nebo lokalizace. 
Streptococcus 
Staphylococcus 
Pneumococcus 
Friedliinderův bacil 
Escherichia coli 
Haemophilus [H.] influenzae 
Proteus (mirabilis) (morganii) 
Pseudomonas 
Jiné 

Aerobacter aerogenes 
Eatonovo agens 
Mima polymorpha 
Mycoplasma 



Organismy typu pleuropneumonia [PPLO] 
Jiné koky, nezařazené jinde 
041.9 Bakteriální infekce NS 
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POLIOMYELITIS A JINÉ VIROVÉ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ 
SOUSTAVY NEPŘENÁŠENÉ ČLENOVCI (045-049) 

045+ Akutní dětská obrna - poliomyelitis acuta (323.2*) 
Osteopatie následkem poliomyelitidy 045.-+ (730. 7*) 
045.o+ Akutní paralytická poliomyelitis určená jako bulbární (323.2*) 
Dětská obrna (akutní) } v , • k b lb, , 
Poliomyelitis (akutní) (přední) urcena Ja 0 u arm 
Pol~oencefalitis (akutní) (bulbární) 
Polioencefalomyelitis (akutní) (přední) (bulbární) 
045.1 + Akutní poliomyelitis s jinou obrnou (323.2*) 
Obrna: akutní a trofická, spinální 

dětská, paralytická 
Poliomyelitis (akutní) } 

epidemická s obrnou mimo bulbární 
přední 

045.2+ Akutní neparalytická poliomyelitis (323.2*) 
Poliomyelitis (akutní) } 

epidemická určená jako neparalytická 
přední 

045.9+ A kutní poliomyelitis NS (323.2*) 
Dětská obrna 
Poliomyelitis (akutní) } 

epidemická neurčená jako paralytická nebo neparalytická 
přední 

046 P omalá virová infekce centrální nervové soustavy 
046.o+ Kuru (323.0*) 
046.1 + Jakobova-Creutzfeldtova nemoc (331.5*) 
Subakutní spongioformní encefalopatie 
046.2+ Subakutní sklerotizující panencefalitis (323.1 *) 
Dawsonova inkluzorní encefalitis 
Van Bogaertova sklerotizující leukoencefalitis 
046.3+ Progresivní multifokální leukoencefalopatie (331.6*) 
Multifokální leukoencefalopatie NS 
046.8 Jiné 
046.9 NS 

04 7 Meningitis způsobená enterovirem 
Patří sem: meningitis: a bakteriální 

aseptická 
virová 
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Nepatří sem: meningitis způsobená 
adenovirem (049.1 +, 321.7*) 
leptospirou (100.8+, 321.8*) 
virem: lymfocytární choriomeningitidy (049.0+, 321.6*) 

pásového oparu (053.o+, 321.3*) 
poliomyelitidy (045.-+, 321.7*) 
prostého oparu (054. 7+, 321.4*) 
zánětu příušnic (072.1 +, 321.5*) 

virem přenášeným členovci (060-066+, 321.7*) 
jakoukoli jinou infekcí specificky zařazenou jinde 

047.0+ Virus Coxsackie (321.1 *) 
047.1 + ECHO-virus (321.2*) 
047.8+ Jiné (321.7*) 
047.9+ NS (321.7*) 
Virová meningitis NS 

048 Jiné enterovirové nemoci centrální nervové soustavy 
Bostonská vyrážka 

049 Jiné virové nemoci centrální nervové soustavy nepřenášené členovci 
049.0+ Lymfocytární choriomeningitis (321.6*) 
Lymfocytární (serózní): meningitis 

meningoencefali tis 
049.1 + Meningitis způsobená adenovirem (321.7*) 
049.8 Jiné 
Encefalitis: akutní: inkluzorní+ (323.4*) 

nekrotizující+ (323.4*) 
epidemická+ (323.4*) 
letargická+ (323.4*) 
Rio Bravo+ (323.4*) 

Von Economova nemoc+ (323.4*) 
049.9 NS 
Virová encefalitis NS+ (323.4*) 

VIROVÉ NEMOCI PROV AZENÉ VYRÁŽKOU (050-057) 
Nepatří sem: virové nemoci přenášené členovci (060-066) 

050 Neštovice - variola 
050.0 Variola major 
Hemoragické (pustulární) neštovice 
Purpura variolosa 
Zhoubné neštovice 
050.1 Alastrim 
Variola minor 
050.2 Modifikovaná variola 
050.9 Variola NS 



051 
051.0 

Kravské neštovice a paravakcinie 
Kravské neštovice 

Vakcinie, ne z očkování 
Vakcinie postihující oční víčko+ (373.5*) 

43 

Nepatří sem: vakcinie (generalizovaná) (po očkování proti variole) (999.0) 
051.1 Nepravé kravské neštovice 
Uzliny dojiček 
051.2 Nakažlivá pustulární dermatitis 
Ecthyma con tagiosum 
051.9 Paravakcinie NS 

052 Plané neštovice - varicella 
Encefalitis po planých neštovicích+ (323.6*) 
Pneumonie po planých neštovicích+ ( 484.8*) 

053 Pásový opar - herpes zoster 
Patří sem: zona 
053.o+ S meningitidou (321.3*) 
053.1 S jinými komplikacemi nervové _soustavy 
Ganglionitis herpetica geniculata + (351.1 *) 
Herpes zoster geniculatus 
Postherpetická: neuralgie trojklaného nervu+ (350.0*) 

polyneuropatie+ (357.4*) 
053.2+ S očními komplikacemi 
Pásovým oparem způsobená: 

dermatitis očních víček (373.5*) 
iridocyklitis (364.0*) 
keratokonjunktivitis (370.4*) 

053. 7 S jinými komplikacemi 
Pásový opar zevního ucha+ (380.1 *) 
053.8 S NS komplikacemi 
053.9 Bez komplikací 

054 Prostý opar - herpes simplex 
Nepatří sem: vrozený prostý opar (771.2) 
054.0 Eczema herpeticum 
Kaposiho variceliformní erupce 
054.1 Genitální herpes 
Herpetická: ulcerace vulvy+ (616.5*) 

vulvovaginitis+ (616.1 *) 
054.2 Herpetická gingivostomatitis 
054.3+ Herpetická meningoencefalitis (323.4*) 
Herpetická encefalitis 
Opičí nemoc B 
054.4 + S očními komplikacemi 
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Prostým oparem způsobená: 
dermatitis očních víček (373.5*) 
iritis (364.0*) 
keratitis (370.4*) 
keratokonjunktivitis (370.4*) 

Keratitis: dendritica (370.1 *) 
disciformis (370.5*) 

054.5 Herpetická septikémie 
054.6 Herpetický otok pod nehtem 
054. 7 S jinými komplikacemi 
Herpes simplex visceralis 
Meningitis způsobená prostým oparem+ (321.4*) 
Prostý opar zevního ucha+ (380.1 *) 
054.8 S NS komplikací 
054.9 Bez komplikací 

055 Spalničky - morbilli 
055.o+ Encefalititis po spalničkách (323.6*) 
055.1 + Pneumonie po spalničkách (484.0*) 
055.2+ Otitis po spalničkách (382.0*) 
055. 7 S jinými komplikacemi 
Keratitis nebo keratokonjunktivitis po spalničkách+ (370.4*) 
055.8 S NS komplikací 
055.9 Spalničky bez komplikací 

056 Zarděnky - rubeola 
Nepatří sem: vrozené zarděnky (771.0) 
056.0 S neurologickými komplikacemi 
Encefalomyelitis+ (323.4*) 
056. 7 S jinými komplikacemi 
Artritis po zarděnkách+ (711.5*) 
056.8 S NS komplikacemi 
056.9 Bez komplikací 

057 Jiné virové nemoci s vyrážkou 
057.0 Erythema infectiosum [pátá nemoc] 
057.8 Jiné 
čtvrtá nemoc 
Dukesova(-Filatovova) nemoc 
Exanthema subitum 
Parascarlatina 
Pseudoscar latina 
Roseola infantum 
šestá nemoc 
057.9 NS 



VIROVÉ NEMOCI PŘENÁŠENÉ ČLENOVCI (060-066) 
Arbovirová meningitis 060-066+ (321.7*) 

060 Žlutá zimnice 
Zánět jater při žluté zimnici 060.-+ (573.1 *) 
060.0 Lesní 
Džunglová žlutá zimnice 
060.1 Městská 

060.9 NS 

061 Dengue 
Nepatří sem: hemoragická horečka způsobená virem dengue (065.4) 

062 + Virový zánět mozku - encephalitis virosa - přenášený komáry 
(323.3*) 

062.0+ Japonská encefalitis (323.3*) 
062.1 + Západní koňská encefalitis (323.3*) 
062.2+ Východní koňská encefalitis (323.3*) 
Nepatří sem: venezuelská koňská encefalitis (066.2) 
062.3+ St. Louisská encefalitis (323.3*) 
·062.4 + Australská encefalitis (323.3*) 
Australská: arboencefali tis 

nemoc X 
062.5+ Encefalitis způsobená virem California (323.3*) 
Encefalitis: California 

La Crosse 
Tahynská horečka 
·062.s+ Jiné (323.3*) 
Encefalitis způsobená virem Ilheus 
062.9+ NS (323.3*) 

-063+ Virový zánět mozku přenášený klíšťaty (323.3*) 
Patří sem: dvojfázová meningoencefalitis 
063.o+ Ruská jaroletní encefalitis [tajga] (323.3*) 
063.1 + Louping ill (323.3*) 
063.2+ Středoevropská encefalitis (323.3*) 
063.s+ Jiné (323.3*) 
Langat 
Powassan 
-063.9+ NS (323.3*) 

064 + Virový zánět mozku přenášený jinými a NS členovci (323.3*) 
Virová encefalitis: Negishi 

přenášená členovci, jejíž vektor není znám 
Nepatří sem: virová encefalitis NS (049.9) 
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065 Hemoragická horečka přenášená členovci 
065.0 Krymská hemoragická horečka [virus CHF Congo] 
Středoasijská hemoragická horečka 
065.1 Omská hemoragická horečka 
065.2 Kjasanurská nemoc 
065.3 Jiná hemoragická horečka přenášená klíšťaty 
065.4 Hemoragická horečka přenášená komáry 
Hemoragická horečka: dengue 

chikungunya 
Nepatří sem: nehemoragická horečka: dengue (061) 

chikungunya (066.3) 

065.8 Jiné 
065.9 NS 

žlutá zimnice (060.-) 

Arbovirová hemoragická horečka . NS 

066 Jiné virové nemoci přenášené členovci 
066.0 Horečka přenášená flebotomy 
Horečka přenášená písečnými mouchami [sandfly fever] 
Changuinola 
066.l Horečka přenášená klíšťaty 

Klíšťová horečka: americká horská 
coloradská 
kemerovská 
quaranfilská 

Nairobská ovčí nemoc 
066.2 Venezuelská koňská horečka 
066.3 Jiná horečka přenášená komáry 
Horečka (virová): 

bunyamvera 
bwamba 
guama 
chikungunya 

oropouche 
pixuna 
rift valley 
wesselsbron 

mayaro west nile 
mucamba zika 
o'nyong-nyong 

Nepatří sem: dengue (061) 
žlutá zimnice (060.-) 

Artropatie sdružená s horečkou o'nyong-nyong+ (711.5*) 
066.8 Jiné 
Horečka: chandipura 

piry 
066.9 NS 
Arbovirová infekce NS 



JINÉ NEMOCI ZPŮSOBENÉ VIRY A CHLAMYDIEMI (070-079) 

070+ Virový zánět jater - hepatitis virosa (573.1 *) 
Nepatří sem: cytomegalická inkluzní virová hepatitis (078.5+, 573.1 *) 
07o.o+ Virová hepatitis A s hepatickým komatem (573.1 *) 
070.1 + Virová hepatitis A bez hepatického komatu (573.1*) 
Infekční zánět jater - infekční hepatitis 
070.2+ Virová hepatitis B s hepatickým komatem (573.1 *) 
070.3+ Virová hepatitis B bez hepatického komatu (573.1 *) 
Sérová hepatitis 
070.4 + Jiná určená virová hepatitis s hepatickým komatem (573.1 *) 
070.5+ Jiná určená virová hepatitis bez hepatického komatu (573.1 *) 
070.6+ NS virová hepatitis s hepatickým komatem (573.1 *) 
070.9+ NS virová hepatitis bez hepatického komatu (573.1 *) 
Virová hepatitis NS 

071 Vzteklina - rabies 
Hydrophobia 
Lyssa 

072 Epidemický zánět příušnic - parotitis epidemica 
072.0+ Orchitis parotitica (604.9*) 
072.1 + Meningitis parotitica (321.5*) 
072.2+ Encephalitis parotitica (323.4*) 
Meningoencephali tis paroti ti ca 
072.3+ Pancreatitis parotitica (577.0*) 
072.7 Parotitis s jinými komplikacemi 
Hepatitis parotitica + (573.1 *) 
072.8 Parotitis s NS komplikací 
072.9 Parotitis bez komplikací 
Zánět příušnic: epidemický 

infekční 

073 Ornitóza 
Papouščí horečka 

Psittacosis 
Pneumonie při ornitóze+ (484.2*) 

07 4 Specifické nemoci způsobené virem Coxsackie 
Nepatří sem: coxsackieová: infekce NS (079.2) 

meningitis (047.o+, 321.1 *) 
074.0 Herpangína 
Pharyngitis vesicularis 
074.1 Epidemická pleurodynie 
Bornholmská nemoc 
Epidemická: myalgie 

myositis 
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074.2+ Karditis způsobená virem Coxsackie 
Aseptická myokarditis novorozenců (422.0*) 
Coxsackieová: endokarditis (421.1 *) 

myokarditis (422.0*) 
perikarditis (420.0*) 

074.3 Slintavka a kulhavka 
Exanthema vesiculosum 
Stomatitis vesiculosa 
074.8 Jiné 
Pharyngitis lymphonodularis acuta 
Hepatitis způsobená virem Coxsackie+ (573.1 *) 

07 5 Infekční mononukleóza 
Angina monocytaria 
Pfeifferova nemoc 
Žlázová horečka 
Hepatitis při infekční mononukleóze+ (573.1 *) · 

076 Trachom 
Nepatří sem: pozdní následky trachomu; viz položku 139.1 
076.0 Počáteční stadium 
Trachoma dubium 
076.1 Aktivní stadium 
Conjunctivitis: follicularis trachomatosa 

granulosa (trachomatosa) 
Pannus trachomatosus 
076.9 NS 

077 Jiné nemoci spojivky způsobeµé viry a ch lamydiemi 
Nepatří sem: oční komplikace virových nemocí zařazených jinde 
077.o+ Conjunctivitis inclusoria (372.0*) 
Paratrachoma 
Plovárenský zánět spojivky 
Nepatří sem: inkluzní blenorrhoea (novorozenecká) (771.6) 
077.1 + Keratoconjunctivitis epidemica (370.4*) 
077.2+ Pharyngoconjunctivitis virosa (372.0*) 
077.3+ Jiný adenovirový zánět spojivky (372.0*) 
Conjunctivitis follicularis adenovirosa acuta 
077.4 + Conjunctivitis haemorrhagica epidemica (372.0*) 
Conjunctivitis: apollo [nemoc apollo] 

haemorrhagica (acuta) (epidemica) 
způsobená enterovirem typu 70 

077.8+ Jiný virový zánět spojivky 
Newcastleský (372.0*) 
077.9+ NS 
Virový zánět spojivky NS (372.0*) 



078 Jiné nemoci způsobené viry a chlamydiemi 
Nepatří sem: virémie NS (790.8) 

virová infekce NS (079.-) 
078.0 Molluscum contagiosum 
078.l Virové bradavice 
Bradavice (infekční) 
Condyloma acuminatum 
V erruca (vulgaris) (plana) (plantaris) 
078.2 Potivá horečka 
Miliární horečka 
Potí vá nemoc 
078.3 Nemoc [horečka] z kočičího škrábnutí 
Lymphoreticulosis benigna (z inokulace) 
078.4 Slintavka a kulhavka 
Nepatří sem: slintavka a kulhavka způsobená virem Coxsackie (074.3) 
Aphthae epizooticae 
Stomatitis epizootica 
078.5 Cytomegalická inkluzní nemoc 
Nepatří sem: vrozená infekce cytomegalickým inkluzním virem (771.1) 
Hepatitis způsobená cytomegalickým inkluzním virem+ (573.1 *) 
Virová nemoc slinných žláz 
Pneumonie při cytomegalické inkluzní nemoci+ ( 484.1 *) 
078.6+ Nephrosonephritis haemorrhagica (581.8*) 
Hemoragická horečka: epidemická 

korejská 
ruská 
s renálním syndrom~m 

078.7 Adenovirová hemoragická horečka 
Hemoragická horečka: argentinská 

078.8 Jiné 

bolivijská 
způsobená virem: Junin 

Machu po 

Epidemický(-á): cervikální myalgie 
dávivý syndrom 
závrať - vertigo+ (386.1 *) 

179 Virové infekce při onemocněních zařazených jinde a NS lokalizací 
Poznámka: Této položky se zřídka použije pro základní kódování. Je určena 

jako dodatkový kód pro případy, kdy je žádoucí zachytit virové 
agens při nemocech zařazených jinde. Při základním kódování 
se této položky použije pro zařazení virových .infekcí blíže ne-
určené povahy nebo lokalizace.. · 

079.0 Adenovirus 
079.1 ECHO-virus 
079.2 Virus Coxsackie 
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079.3 
079.8 
079.9 

Rhinovirus 
Jiné 
NS 

Virová infekce NS 
Nepatří sem: virémie NS (790.8) 

RICKETTSIÓZY A JINÉ NEMOCI PŘENÁŠENÉ CLENOVCI (080-088) 
Artropatie sdružená s rickettsiózami a jinými nemocemi přenášenými čle
novci 080-088 + (711.8*) 
Nepatří sem: virové nemoci přenášené členovci (060-066) 

080 Epidemická skvrnivka - typhus exanthematicus - přenášená vešmi 
Skvrnivka: exantématická NS 

klasická 

181 Jiná skvrnivka 
081.0 Typhus murinus [endemicus] 
Skvrnivka přenášená blechami 
081.1 Brillova nemoc 
Brillova-Zinserova nemoc 
Typbus recrudescens 
081.2 Skvrnivka přenášená roztoči 
Horečka Kedani 
Japonská říční horečka 
Scrub typhus 
Tsutsugamushi 
081.9 NS 
Skvrnivka NS 

082 Rickettsiózy přenášené klíšťaty 
082.0 Skvrnité horečky 
Rocky Mountains 
Sao Paulo 
082.1 Fievre boutonneuse 
Klíšťová skvrnivka: africká 

indická 
keňská 

· středozemní 
Marseilleská horečka 
082.2 . Severoasijská kl.fšťová horečka 
Sibiřská klíšťová skvrnivka 
082.3 Queenslandská klíšťová skvrnivka 
082.8 Jiné 
082.9 NS 
Skvrnivka přenášená klíšťaty NS 



083 Jiné rickettsiózy 
083.0 Horečka Q 
Pneumonie při horečce Q+ ( 484.8*) 
083.1 Zákopová horečka 
Horečka: pětidenní [quintana] 

volyňská 

083.2 Rickettsiální neštovice 
Rickettsiosis vesicularis 
083.8 Jiné 
083.9 NS 

084 Malárie 
Nepatří sem: vrozená malárie (771.2) 
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Poznámka: Do podpoložek 084.0-084.6 nepatří onemocnění tam uvedená„ 
jsou-li provázena zhoubnými komplikacemi (084.8, 084.9). 

084.0 Malárie falciparum [zhoubná třídenní] 
Malárie: subtertiana 

způsobená Plasmodium falciparum 
084.1 Malárie vivax [nezhoubná třídenní] 
Malárie způsobená Plasmodium vivax 
084.2 čtyřdenní malárie 
Malárie způsobená Plasmodium malariae 
084.3 Malárie ovale 
Malárie způsobená Plasmodium ovale 
084.4 Jiná malárie 
Opičí malárie 
084.5 Smíšená 
Malárie způsobená více než jedním parazitem 
084.6 NS 
084. 7 Indukovaná malárie 
Terapeuticky indukovaná malárie 
Nepatří sem: náhodná infekce při injekci, transfúzi krve atd. (084.0-084.6 

podle druhu parazita) 
přenos z matky na dítě při porodu (771.2) 

084.8 Blackwaterská horečka · 
Hemoglobinurická: horečka (biliózní) 

malárie 
Malarická hemoglobinurie 
084.9 Jiné zhoubné komplikace malárie 
Malarická: hepatitis+ (573.2*) 

nefróza+ (581.8*) 
Malárie: algidní 

mozková 

085 Leishmanióza 
Leishmanióza postihující oční víčko 085.-+ (373.6*) 
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085.0 Viscerální [kala-azar] 
Horečka dum-dum 
Infekce Leishmania: donovani 

infantum 
Leishmanióza: indická 

kožní, po kala-azar 
středozemní 

085.1 Kožní, městská 
Infekce Leishmania tropica 
Kožní leishmanióza: pozdní 

Vřed: alepský 
bagdadský 
delhský 
orientální 

rekurentní 
suchá forma 
ulcerativní 

085.2 Kožní, asijská pouštní 
Infekce Leishmania tropica maior 
Kožní leishmanióza: akutní nekrotizující 

venkovská 
vlhká forma 
zoonotická forma 

085.3 Kožní, ethiopská 
Infekce Leishmania ethiopica 
Kožní leishmanióza: difúzní 

lepromatózní 
'085.4 Kožní, americká 
Infekce Leishmania mexicana 
Leishmaniasis tegumentaria diffusa 
Vřed chiclero 
085.5 Mucocutanea (americká) 
Espundia 
Infekce Leishmania brasiliensis 
Uta 
085.9 NS 

086 Trypanosomiáza 
Meningitis způsobená trypanosomiázou 086.-+ (321.8*) 
Patří sem: s meningoencefalitidou+ (323.4*) 
086.o+ Chagasova nemoc s postižením srdce (425.6*) 
Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 086.2, s postižením srdce 
086.1 Chagasova nemoc s postižením jiného orgánu 
Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 086.2, si postižením giného orgán~ 
n.ež srdce 
086.2 Chagasova nemoc bez p'ostiženi orgánů · · . 



Americká trypanosomiáza 
Infekce Trypanosoma cruzi 
086.3 Gambijská trypanosomiáza 
Gambijská spavá nemoc 
Infekce Trypanosoma gambiense 
086.4 Rhodesijská trypanosomiáza 
Infekce Trypanosoma rhodesiense 
Rhodesijská spavá nemoc 
086.5 Africká trypanosomiáza NS 
Spavá nemoc NS 
086.9 NS 

087 
087.0 
087.1 
087.9 

Návratná horečka - typhus recurrens 
Přenášená vešmi 
Přenášená klíšťaty 

NS 

088 
088.0 

Jiné nemoci přenášené členovci 
Bartone llosis 

Carrionova nemoc 
Oroyská horečka 
V erruga peruana 
088.8 Jiné 
088.9 NS 
Nemoci přenášené členovci, nezařazené jinde 

PŘÍJICE - SYPHILIS - A JINÉ POHLA VNf NEMOCI (090-099) 
Nepatří sem: nevenerická endemická syfilis (104.0) 

trichomoniasis urogenitalis (131.0) 

090 Vrozená syfilis 
090.0 Cerstvá vrozená syfilis s příznaky 
Syfilitická (vrozená): epifyzitis 

osteochondri tis 
pemfigus 

Vrozená syfilitická: coryza (chronická) 
hepatomegalie 
chorioidi tis 
mukózní skvrny 
periosti tis 
splenomegalie 
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Jakékoli vrozené syfilitické onemocnění určené jako čerstvé nebo zjevné 
dříve než dva roky po narození 
090.1 Cerstvá vrozená syfilis, latentní 
Vrozená syfilis bez klinických projevů, s pozitivní. sérologickou reakcí a ne
gativním testem v likvoru, dříve než dva roky po narození: 
090.2 Cerstvá vrozená syfilis NS 



Vrozená syfilis NS, dříve než dva roky po narození 
-090.3+ Keratitis interstitialis syphilitica (370.5*) 
Ker a ti tis syphili tica: parenchyma tosa 

punctata profunda 
Nepatří sem: keratitis interstitialis NS (370.5) 
090.4 Juvenilní neurosyfilis 
Dementia paralytica juvenilis 
Juvenilní: progresivní paralyza 

tab es 
V rozená: neurosyfilis 

syfilitická: encefalitis+ (323.4*) 
meningitis+ (320.7*) 

K vyznačení jakékoli přidružené duševní poruchy lze použít dalšího kódu. 
090.5 Jiná pozdní vrozená syfilis s příznaky 
Gumma způsobené vrozenou syfilidou 
Hutchinsonovy zuby 
Syfilitický sedlovitý nos 
Kterékoli vrozené syfilitické onemocnění určené jako pozdní nebo zjevné 
dva roky po narození nebo později 
090.6 Pozdní vrozená syfilis, latentní 
Vrozená syfilis bez klinických projevů, s pozitivní sérologickou reakcí a ne
gativním testem v likvoru, dva roky po narození nebo později 
090.7 Pozdní vrozená syfilis NS 
Vrozená syfilis NS, dva roky po narození nebo později 
090.9 Vrozená syfilis NS 

091 Cerstvá syfilis s příznaky 
Nepatří sem: čerstvá: kardiovaskulární syfilis (093.-) 

neurosyfilis (094.-) 
091.0 Genitální syfilis (primární) 
Genitální tvrdý vřed 
091.1 Primární řitní syfilis 
091.2 Jiná primární syfilis 
Primární syfilis: mandlí 

prstů 

rtu 
091.3 Sekundární syfilis kůže nebo sliznice 
Condyloma latum 
Sekundární syfilis: hltanu 

mandle 
řiti 

úst 
vulvy 

091.4 Adenopatie způsobená sekundární syfilidou 
Syfilitická (sekundární): adenopatie 

lymfadeni tis 



091.5+ Uveitis způsobená sekundární syfilidou 
Syfilitická (sekundární): chorioretinitis (363.1 *) 

iridocyklitis (364.1 *) 
091.6+ Sekundární syfilis útrob a kostí 
Sekundární syfilitická: hepatitis+ (573.2*) 

periostitis+ (730.3*) 
Sekundární syfilis jater+ (573.2*) 
091. 7 Sekundární syfilis, relaps 
Relaps sekundární syfilidy (léčené) (neléčené) 
091.8 Jiné formy sekundární syfilidy 
Akutní syfilitická meningitis+ (320.7*) 
Syfilitická alopecie 
091.9 Sekundární syfilis NS 

092 Cerstvá syfilis, latentní 
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Patří sem: syfilis (získa.ná) bez klinických projevů, s pozitivní sérologickou 
reakcí a negativním testem v likvoru, dříve než dva roky po 
infekci 

092.0 Čerstvá syfilis, latentní, sérologický relaps po léčení 
092.9 Čerstvá syfilis, latentní, NS 

093 Kardiovaskulární syfilis 
093.0+ Aneurysma aorty, určené jako syfilitické (441.7*) 
Rozšíření aorty, určené jako syfilitické 
093.1 + Syfilitická aortitis (447.7*) 
093.2+ Syfilitická endokarditis (424.-*) 
Syfilitická insuficience nebo stenóza aorty 
Plicní regurgitace, syfilitická+ (424.3*) 
093.8 Jiné 
Syfilitická: myokarditis+ (422.0*) 

perikarditis+ (420.0*) 
093.9 NS 

094 N eurosyfilis 
K vyznačení jakékoli přidružené duševní poruchy lze p·oužít dalšího kódu. 
094.0 Tabes dorsalis 

· Artropatie: neurogenní (Charcotova)+ (713.5*) 
tabetická+ (713.5*) 

Charcotova nemoc kloubů+ (713.5*) 
Lokomotorická ataxie (progresivní) 
N eurosyphilis tabetica 
Sclerosis spinalis posterior (syphilitica) 
094.1 Progresivní paralýza 
Dementia paralytica 
N eurosyphilis paretica 
Paresis generalis 
Taboparesis 
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094.2 + M eningitis syphilitica (320. 7*) 
S yphilis meningovascularis 
094.3 N eurosyfilis bez příznaků - asymptomatická 
094.8 Jiné 
Syfilitická(-ý): atrofie zrakového nervu+ (377.1 *) 

encefalitis+ (323.4*) 
neuritis: acustica + (388.5*) 

retrobulbaris+ (377.3*) 
parkinsonismus+ (332.1 *) 
retinochorioiditis disseminata + (363.1 *) 

Ruptura syfilitického mozkového aneurysmatu+ (430*) 
Argyllův-Robertsonův fenomén [A.-H. zřítelnice], syfilitický(-á)+ (379.4*) 
094.9 NS 
Gumma (syphiliticum) 
Syfilis (čerstvá) (pozdní) 
Syphiloma 

} centrální nervové soustavy NS 

095 Jiné formy pozdní syfilidy s příznaky 
Gumma (syphiliticum) } jakékoli lokalizace mimo ty, 
Syfilis, pozdní nebo terciární které patří pod 093.- a 094.-
Gumma (syphiliticum) NS 
Syfilis neudaného stadia: jater+ (573.2*) 

kosti+ (730.8*) 
ledviny+ (583.8*) 
plic+ (517.8*) 
svalu+ (728.0*) 

Syfilitická: bursitis+ (727.3*) 
episkleritis+ (379.0*) 
peritonitis+ (567.0*) 
synovitis+ (727.0*) 

096 Pozdní syfilis, latentní 
Syfilis (získaná) bez klinických projevů, s pozitivní sérologickou reakcí a ne
gativním testem v likvoru, dva roky po infekci nebo později 

097 Jiná a NS syfilis 
097.0 Pozdní syfilis NS 
097.1 Latentní syfilis NS 
Pozitivní sérologická Feakce na syfilis 
097.9 Syfilis NS 
Syfilis (získaná) NS 
Nepatří sem: syfilis, je-li příčinou smrti ve věku pod dva roky (090.9) 

098 Gonokokové infekce 
098.0 Akutní gonokoková infekce dolního močového a pohlavního ústrojí 
Patří sem: případy neurčené výslovně jako „chronické" nebo „trvající dva 

měsíce nebo déle" 



Gonokoková: b.artholini tis (akutní) 
urethritis (akutní) 
vulvovaginitis (akutní) 

Kapavka (akutní): močového a pohlavního ústrojí NS 
NS 
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098.1 Akutní gonokoková infekce horního močového a pohlavního ústrojí 
Patří sem: případy neurčené výslovně jako „chronické" nebo „trvající dva 

měsíce nebo déle" 
Gonokoková: endometritis (akutní)+ (615.-*) 

orchitis (akutní)+ (604.9*) 
prostatitis (akutní)+ (601.4*) 
salpingitis (akutní)+ (614.0*) 

Kapavka (akutní): děložního hrdla+ (616.0*) 
měchýře+ (595.4*) 
semenných váčků+ (608.0*) 

Glomerulitis, glomerulonefritis, nefritis, nefropatie nebo nemoc ledvin, způ
sobená gonokokovou infekcí+ (583.8*) 
098.2 Chronická gonokoková infekce dolního močového a pohlavního 

ústrojí 
Kterékoli onemocnění uvedené pod 098.0, určené jako chronické nebo trva
jící dva měsíce nebo déle 
Gonokoková striktura uretry+ (598.0*) 
098.3 Chronická gonokoková infekce horního močového a pohlavního 

ústrojí 
Kterékol~v onemocnění uvedené pod 098.1, ·určené jako chronické nebo 
trvající dva měsíce nebo déle 
Gonokoková salpingitis: (chronická)+ (614.1 *) 

NS jako akutní nebo chronická+ (614.2*) 
098.4 + Gonokoková infekce oka 
Gonokoková: iridocyklitis (364.0*) 

konjunktivitis (novorozenecká)+ (372.0*) 
oftalmie (novorozenecká)+ (372.0*) 

098.5+ Gonokoková infekce kloubu 
Gonokoková: artritis (711.4*) 

bursitis (727.3*) 
synovitis (727.0*) 
tenosynovitis (727.0*) 

098.6 Gonokoková infekce hltanu 
098. 7 Gonokoková infekce řiti a konečníku 
098.8 Gonokoková infekce jiných lokalizací 
Gonococcaemia 
Gonokoková: endokarditis+ (421.1 *) 

keratóza (blenoragická)+ (701.1 *) 
meningitis+ (320. 7*) 
peritonitis+ (567.0*) 
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099 Jiné pohl~vní nemoci 
099.0 Měkký vřed - ulcus molle 
Bubo (inguinalis): chancroidní 

způsobený Haemophilus ducreyi 
Chancre, chancroid: Ducreyův 

Měkký vřed (kožní) 
Ulcus molle (cutis) 

měkký 

prostý 

099.1 Lymphogranuloma venereum 
Bubo klimatický nebo tropický 
(Durandova-)Nicolasova-Favreova nemoc 
Esthiomene 
Lymphogranuloma inguinale 
099.2 Granuloma inguinale 
Donovanosis 
Granuloma: pudendi (ulcerosum) 

venereum 
099.3 Reiterova nemoc 
Reiterův syndrom 
Reiterova konjunktivitis+ (372.3*) 
Artropatie při Reiterově nemoci+ (711.1 *) 
099.4 Jiná negonokoková uretritis 
Zánět močové trubice určený jako nespecifický a negonokokový 
Artropatie při jiné negonokokové uretritidě+ (711.1 *) 
099.8 Jiné 
099.9 NS 

JINÉ SPIROCHÉTOVÉ NEMOCI (100-104) 
Artropatie sdružená s jinou spirochétovou nemocí 100-104+ (711.8*) 

100 Leptospiróza 
100.0 Leptospirosis icterohaemorrhagica 
Leptospirová nebo spirochétová žloutenka (hemoragická) 
Weilova nemoc 
100.8 Jiné 
Horečka: bahenní 

Fort Bragg 
pretibiální 

Infekce Leptospira: australis 
bataviae 
pyrogenes 

Leptospirózní meningitis (aseptická)+ (321.8*) 
100.9 NS 



101 Vincentova angína 
Akutní nekrotizující ulcerózní: gingivitis 

storna ti tis 
Fuzospirochétová faryngi tis 
Spirochétová stomatitis 
Vincentova: gingivitis 

infekce [jakékoli lokalizace] 

102 Frambézie - framboesia 
Frambézie postihující oční víčko 102.-+ (373.4*) 
102.0 Počáteční poškození 
Frambeziální šankr 
Frambézie, iniciální nebo primární 
Iniciální frambeziální vřed 
Mateřská frambézie 
102.1 Mnohočetné papilomy 
Framboěsioma 

Máselná frambézie 
Pianoma 
Plantární nebo palmární frambeziální papilomy 
102.2 Jiná poškození kůže čerstvou frambézií 
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Čerstvá frambézie (kožní) (makulární) (papulární) (makropapulární) (mikro
papulární) 
Frambezid při čerstvé frambézii 
Kožní frambézie, méně než pět let po infekci 
102.3 Hyperkeratóza 
Palmární nebo plantární (čerstvá) (pozdní) hyperkeratóza způsobená fram
bézií 
102.4 Gummata a vředy 
Gumatózní frambezid 
Nodulární pozdní frambézie (ulcerovaná) 
102.5 Gangóza 
Rhinopharyngitis mutilans 
102.6 Poškození kostí a kloubů 
Frambeziální (pozdní): gumatózní osteitis nebo periostitis 

gumma, kostní 
Gundu 
Frambeziální (čerstvá, -é) (pozdní): ganglion 

hydrarthrosis 
osteitis 
periostitis (hypertrofická) 

102.7 Jiné projevy 
J uxtaartikulárnf frambeziální uzliny 
Mukózní frambézie 
102.8 Latentní frambézie 
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Frambézie bez klinických příznaků, s pozitivní sérologií 
102.9 Frambézie NS 

103 
103.0 
Pintid 

Pinta [carate] 
Primární poškození 

Pintózní (primární): papula 
šankr 

103.1 Sekundární poškození 
Pintózní: erytematózní povlaky 

hyperchromatické poškození 
hyperkeratóza 

103.2 Pozdní poškození 
Pintózní: poškození: kardiovaskulární 

kůže: achromatické 
dyschromatické 
jizevnaté 

vitiligo 
103.3 Smíšená poškození 
Pintózní poškození achromatická a hyperchromatická 
103.9 NS 

104 
104.0 

Jiné spirochétové infekce 
Nevenerická endemická syfilis 

Bejel 
Njovera 
104.8 Jiné 
Nepatří sem: návratná horečka (087.-) 

syfilis (090-097) 
104.9 NS 

MYKÓZY (110-118) 
Artropatie sdružená s mykózami 110-118 + (711.6*) 
Fungální meningitis 110-118+ (321.0*) 
Nepatří sem: infekce druhy rodů Actinomyces, Actinomadura, N ocardia, 

Streptomyces (039.-) 

110 Dermatofytóza 
Patří sem: infekce druhu rodů Epidermophyton, Microsporum a Tricho

phyton 
tinea jakéhokoli typu mimo ty, které jsou uvedeny pod 111 

110.0 Vlasové části hlavy a vousu 
Kerion 
Sycosis mycotica 
Trichofytická tinea vlasové části hlavy 
110.1 Nehtu 



Dermatofytózní onychie 
Onychomycosis 
Tinea unguium 
110.2 Ruky 
Tinea manuum 
110.3 Třísla a perianální krajiny 
Dhobieské svědění 
Eczema marginatum 
110.4 Nohy 
Atletická noha 
'Tinea pedis 
110.5 Trupu 
Herpes circinatus 
Tinea imbricata [Tokelau] 
110.6 Hluboká dermatofytóza 
Granuloma: Majocchiho 

trichophyticum 
110.8 Jiných lokalizací 
110.9 NS lokalizace 
Favus NS 
Mikrosporická tinea NS 

111 Dermatomykóza, jiná a NS 
111.0 Pityriasis versicolor 
Infekce Malassezia [Pityrosporum] furfur 
Tinea: flava 

versicolor 
111.1 Tinea nigra 

I 

Infekce kterýmkoli druhem rodu Cladosporium 
Keratomycosis nigricans 
Microsporosis nigra 
Pi tyriasis nigra 
Tinea palmaris nigra 
111.2 Tinea blanca 
Bílá piedra 
Infekce Trichosporon (beigelii) cutaneum 
111.3 Cerná piedra 
Infekce Piedraia hortai 
111.8 Jiné 
111.9 NS 
Otomykóza NS+ (380.1*) 

112 Kandidóza 
Patří sem: infekce kterýmkoli druhem rodu Candida 

moniliasis 
Nepatří sem: moniliová infekce. riovor0zenců•(771. 7) ' 
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112.0 úst 
112.1 + Vulvy a pochvy (616.1 *) 
Vulvovaginitis: kandidózní 

moniliová 
112.2 Jiných urogenitálních lokalizací 
112.3 Kůže a nehtů 
Kandidózní: in tertrigo 

onychie 
perionyxis [paronychie] 

112.4+ Plic (484.7*) 
112.5 Roztroušená 
112.8 Jiných lokalizací 
Kandidózní endokarditis+ (421.1 *) 
Otomykóza při moniliáze+ (380.1 *) 
112.9 NS lokalizace 

114 Kokcidioidomykóza 
Horečka San Joaquin Valley 
Infekce Coccidioides (immitis) 
Kokcidioidový granulom 
Posadasova-W ernickeova nemoc 
Pouštní revmatismus 
Pneumonie při kokcidioidomykóze+ (484.7*) 

115 Histoplazmóza 
Fokální chorioretinitis a fokální retinochorioiditis při histoplazmóze 115.-+ 
(363.0*) 
115.0 Infekce Histoplasma capsulatum 
Americká histoplazmóza 
Darlingova nemoc 
Cytomycosis reticuloendothelialis 
Histoplazmóza malých forem 
115.1 Infekce Histoplasma duboisii 
Africká histoplazmóza 
Histoplazmóza velkých forem 
115.9 NS 

116 Blastomykotické infekce 
116. O Blastomykóza 
Blastomykotická dermati tis 
Blastomykóza: kožní 

primární plicní 
roztroušená 
severoamerická 

Gilchristova nemoc 
Chicagská nemoc 
Infekce Blastomyces [Ajellomyces] dermatitidis 



116.1 Parakokcidioidomykóza 
Blastomykóza: brazilská 

jihoamerická 
Infekce Paracoccidioides [Blastomyces] brasiliensis 
Lu tzova-Splendoreova-Almeidova nemoc 
Paracoccidioidomycosis: mucocutanea lymphangoitica 

pulmonalis 
visceralis 

116.2 Lobomykóza 
Infekce Loboa [Blastomyces] loboi 
Keloidní blastomykóza 
Lobova nemoc 

117 Jiné mykózy 
117.0 Rhinosporidiosis 
Infekce Rhinosporidium seeberi 
11 7 .1 Sporotrichosis 
Infekce Sporothrix [Sporotrichum] schenkii 
Sporotrichóza: kostní 

kožní 
ly!!lfoku tánní 
plicní 
roztroušená 

117.2 Chromoblastomycosis 
Chromomycosis . 
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Infekce Cladosporium carrionii, Fonsecaea compactum, Fonsecaea pedrosoi, 
Phialophora verrucosa 
117.3 Aspergillosis 
Infekce druhy rodu Aspergillus, · hlavně Aspergillus fumigatus, skupiny 
Aspergillus flavus, skupiny Aspergillus terreus 
Otomykóza při aspergilóza+ (380.l *) 
Pneumonie při aspergilóze+ (484.6*) 
117.4 Mykotické mycetomy 
Infekce různými rody a druhy askomycet a deuteromycetjako Acremonium 
[Cephalosporium] falciforme, Neotestudina rosatii, Madurella grisea, Madu
rella mycetomii, Pyrenochaeta romeroi, Zopfia [Leptosphaeria] senega
lensis 
Maduromycosis [madurská noha], mykotická 
Nepatří sem: aktinomykotické mycetomy (039.-) 
117.5 Cryptococcosis 
Busseova-Buschkeova nemoc 
Kryptokoková meningi tis+ (321. O*) 
Kryptokokóza: evropská 

To rula 

generalizovaná 
plicní 
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117.6 Allescheriosis [Petriellidosis] 
Infekce Allescheria [Petriellidium] boydii [Monosporium apiospermum] 
Nepatří sem: mykotický mycetom (117.4) 
117.7 Zygomycosis [Phycomycosis nebo Mucormycosis] 
Infekce druhy rodů Absidia, Basidiobolus, Conidiobolus, Cunninghamella, 
Entomophthora, Mucor, Rhizopus, Saksenaea 
117.8 Infekce demaciativními houbami [Phaeohyphomycosis] 
Infekce demaciativními houbami jako Cladosporium trichoides [bantianum], 
Dreschlera hawaiiensis, Phialophora gougerotii, Phialophora jeanselmei 
117.9 Jiné a NS 

118 Dermatomykózy působené potenciálně parazitními houbami 
Infekce kůže, podkožního vaziva a (nebo) orgánů velmi rozmanitými hou
bami, zpravidla považovanými za patogenní jen pro kompromitované hosti
tele, např. infekce druhy rodů Alternaria, Dreschlera, Fusarium 

HLÍSTOVÉ NEMOCI - HELMINTIÁZY (120-129) 

120 Schistosomiáza [bilharziáza] 
Bilharziální: fibróza: dělohy 120.-+ (621.8*) 

sleziny 120.-+ (289.5*) 
ulcerace měchýře 120.-+ (595.4*) 

Striktura uretry, sdružená se schistosomiázou 120.-+ (598.0*) 
120.0 Schistosoma haematobium 
Schistosomiáza měchýře NS 
120.1 Schistosoma mansoni 
Střevní schistosomiáza NS 
120.2 Schistosoma japonicum 
Asijská schistosomiáza NS 
Katayamova nemoc nebo horečka 
120.3 Kožní 
Dermatitis: cerkáriová 

schistosomová 
Infekce cerkáriemi schistosom · 
120.8 Jiné 
Infekce Schistosoma: bovis 

intercalatum 
matthei 
spindale 

Schistosomiasis chestermani 
120.9 NS 
Krevní: distomiáza 

motolice NS 

121 Jiné infekce trematody 
121.0 Opisthorchiasis 



Infekce: kočičí jaterní motolicí 
Opisthorchis (felineus) (tenuicollis) (viverrini) 

121.1 Clonorchiasis 
Biliární cirhóza způsobená klonorchiázou 
Cínská jaterní motolíce 
Jaterní distomiáza způsobená Clonorchis chinensis 
Orientální jaterní motolice 
121.2 Paragonimiasis 
Infekce Paragonimus 
Plicní: distosomiáza 

motolice (orientální) 
121.3 Fascioliasis 
Infekce: Fasciola: gigantica 

hepatica 
ovčí jaterní motolicí 

Jaterní motolice NS 
121: 4 F ascio lopsiasis 
Infekce Fasciolopsis (buski) 
Střevní distomiáza 
121.5 Metagonimiasis 
Infekce Metagonimus yokogawai 
121.6 Heterophyiasis 
Infekce: Heterophyes heterophyes 

Stellantchasmus falcatus 
121.8 Jiné 
Infekce: Dicrocoelium dendriticum 

Echinostomum ilocanum 
Gastrodiscoides hominis 

121.9 NS 
Distomiáza NS 
Motolice NS 

122 Echinokokóza 
Patří sem: hydatidóza 

měch ožil 
122.0 Infekce jater Echinococcus granulosus 
122.1 Infekce plic Echinococcus granulosus 
122.2 Infekce štítné žlázy Echinococcus granulosus 
122.3 Jiná infekce Echinococcus granulosus 
122.4 NS infekce Echinococcus granulosus 
122.5 Infekce jater Echinococcus multilocularis 
122.6 Jiná infekce Echinococcus multilocularis 
122.7 NS infekce Echinococcus multilocularis 
122.8 EchinokÓkóza jater NS 
122.9 Echinokokóza jiná a NS 
Hydatidózní napadení očnice+ (376.1 *) 
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123 Jiné infekce cestody 
123.0 Infekce Taenia solium, střevní forma 
Vepřová tasemnice (dospělá) 
123.1 Cysticercosis 
Infekce Cysticercus cellulosae [larvální forma Taenia solium] 
123.2 Infekce Taenia saginata 
Hovězí tasemnice 
Infekce Taeniarhynchus saginatus 
123.3 Taeniasis NS 
123.4 Diphyllobothriasis, střevní 
Infekce Diphyllobothrium (dospělým) (latum) (pacificum) 
Rybí tasemnice 
123.5 Sparganosis [larvální diphyllobothriasis] 
Infekce: Diphyllobothrium larvae 

Sparganum (mansoni) (proliferum) 
Spirometra larvae 

123.6 Hymenolepiasis 
Infekce Hymenolepis ( diminuta) (nana) 
Krysí tasemnice 
Trpasličí tasemnice 

123.8 Jiné 
Infekce: Diplogonoporus (grandis) 

Dipylidium (caninum) 
Psí tasemnice 
123.9 NS 
Tasemnice NS 

124 Trichinóza 
Infekce Trichinella spiralis 
Trichinellosis 

125 Filariázá a drakontiáza 
Filariální chylocele, tunica vaginalis 125.-+ (608.8*) 
Filariální napadení spojivky 125.-+ (372.1 *) 
125.0 Infekce Wuchereria bancrofti 

Elefantiáza l 
Chylurie 
Lymfadenitis způsobená Wuchereria bancrofti 
Lymfangitis 
Wuchereriáza 
125.1 Infekce Brugia [Wuchereria] malayi 
Elefantiáza 
Chylurie } způsobená Brugia [Wuchereria] malayi Lymfadenitis 
Lymfangitis 



Malajská filariáza 
125.2 Loiasis 
Africký oční červ 
Loa-loa 
Loiasis postihující oční víčko+ (373.6*) 
125.3 Onchocercosis 
Infekce Onchocerca volvulus 
Onchocerkóza postihující oční víčko+ (373.6*) 
125.4 Dipetalonemiasis 
Infekce: Acanthocheilonema perstans 

Dipetalonema perstans 
125.5 Infekce Mansonella ozzardi 
125.6 Jiné určené filariázy 
Infekce: Acanthocheilonema streptocerca 

Dipetalonema streptocerca 
Dirofilaria 

125. 7 Dracontiasis 
Guinejská infekce 
Infekce Dracunuculus medinensis 
Artritis při drakontiáze+ (711.7*) 
125.9 Filariáza NS 
Chylózní artritis+ (711. 7*) 

126 Ankylostomiáza a nekatoriáza 
Patří sem: kožní larva migrans způsobená Ankylostoma 

126.0 
126.1 
126.2 
126.3 
126.8 
126.9 

uncinariasis 
Ankylostoma duodenale 
N ecator americanus 
Ankylostoma braziliense 
Ankylostoma ceylanicum 
Jiné určené druhy Ankylostoma 
NS 

Kožní larva migrans NS 
Plíživá erupce NS 

127 Jiné střevní helmintiázy 
127.0 Ascariasis 
Ascaridiasis 
Infekce Ascaris lumbricoides 
Škrkavka (obecná) (dětská) 
127.1 Anisakiasis 
Infekce larvou Anisakis 
12 7. 2 Strongy loidiasis 
Háďátko střevní 

Infekce Strongyloides stercoralis 
Nepatří sem: trichostrongyliasis (127.6) 
127.3 Trichuriasis 
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Infekce Trichuris trichiura 
Trichocephaliasis 
127.4 Enterobiasis 
Infekce: Enterobius vermicularis 

Oxyuris vermicularis 
Oxyuriasis 
Roup 
Roupová vaginitis, vulvitis a vulvovaginitis+ (616.1 *) 
127.5 Capillariasis 
Infekce Capillaria philippinensis 
Nepatří sem: infekce Capillaria hepatica (128.8) 
127.6 Trichostrongyliasis 
Infekce druhy Trichostrongylus 
127.7 Jiné střevní helmintiázy 
Infekce: Oesophagostomum apiostomum a příbuznými druhy 

Ternidens diminutus 
jiným určeným střevním hlístem 

Physalopteriasis 
127.8 Smíšená střevní helmintiáza 
Infekce střevními hlísty zařazenými do více než jedné z položek 120.0 až 
127.7 
Smíšená helmintiáza NS 
127.9 Střevní helmintiáza NS 

128 Jiné a NS helmintiázy 
128.0 Toxocariasis 
Infekce Toxocara (canis) (cati) 
Larva migrans visceralis 
128.1 Gnathostomiasis 
Infekce Gnathostoma pinigerum a příbuznými druhy 
128.8 Jiné 
Infekce: Angiostrongylus cantonensis 

Capillaria hepatica 
jiným určeným hlístem 

128.9 NS 

129 Střevní parazitismus NS 

JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI (130-136) 

130 Toxoplazmóza 
Infekce Toxoplasma gondii 
Získanou toxoplazmózou způsobená: hepatitis+ (573.2*) 

chorioretinitis+ (363.0*) 
meningoencefali tis+ (323. 4*) 
myokarditis+ (422.0*) 
pneumonitis+ (484.8*) 



Nepatří sem: vrozená toxoplazmóza (771.2) 

131 Trichomoniáza 
131.0 Trichomoniasis urogenitalis 
Trichomonální nebo Trichomonas (vaginalis) způsobená(-ý): 

fluor (vaginalis) 
leukorrhoea (vaginalis) 
prostatitis+ (601.4*) 
uretritis+ (597 .8*) 
vaginitis+ (616.1 *) 
vulvovaginitis+ (616.1 *) 

131.8 Jiné lokalizace 
Nepatří sem: střevní (007 .3) 
131.9 NS 

132 Zavšivení - pediculosis a phthiriasis 
Patří sem: napadení: Pediculus (capitis) (corporis) 

Phthirus pubis 
132.0 Pediculus capitis [veš hlavová] 
132.1 Pediculus corporis, vestimenti [veš šatní] 
132.2 Phthirus pubis [muňka] 
132.3 Smíšené 
Napadení hmyzem patřícím pod více než jednu z položek 132.0-132.2 
132.9 NS 

133 
133.0 

Akariáza 
Svrab - scabies 

Napadení zákožkou svrabovou - Sarcoptes scabiei 
133.8 Jiné 
Napadení: Dem od ex folliculorum 

Trombiculae -
133.9 NS 
Napadení NS roztoči 

134 Jiná napadení - infestace 
134.0 Myiasis 
Napadení: Dermatobia (hominis) 

Gasterophilus (intestinalis) 
larvami much 
Oestrus ovis 

Myiasis očnice+ (376.1 *) 
134.1 Napadení jinými členovci 
Jiggerova nemoc 
Napadení: chigoe 

písečnou blechou 
Tunga penetrans 
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Scarabiasis 
134.2 Hirudiniasis (zevní) (vnitřní) 
Pijavky (vodní) (pozemní) 
134.8 Jiné 
134.9 - NS 
Kožní cizopasníci NS 
Napadení (kožní) NS 

135 Sarkoidóza 
Besnierova-Boeckova-Schaumannova nemoc 
Lupoid (miliární) Boeckův 
Lupus pernio (Besnier) 
Lymphogranulomatosis benigna (Schaumann) 
Sarkoid (jakékoli lokalizace): Boeckův 

U veoparotická horečka 

Darierův-Roussyho 

NS 

Artropatie sdružená se sarkoidózou + (713. 7*) 
Myopatie při sarkoidóze+ (359.6*) 
Polyneuropatie při sarkoidóze + (357 .4*) 
Postižení plic při sarkoidóze+ (517.8*) 
Srdeční sarkoidóza + ( 425.8*) 

136 Jiné a NS infekční a parazitární nemoci 
136.0 Ainhum 
Dactylolysis spontanea 
136.1 Behcetův syndrom 
Artropat!e při Behcetově syndromu+ (711.2*) 
Ulcerace vulvy při Behcetově syndromu+ (616.5*) 
136.2 Specifické infekce volně žijícími amébami 
Meningoencefalitis způsobená Naeglerií+ (323.4*) 
136.3 Pneumocystosis 
Pneumonie způsobená Pneumocystis carinii+ (484.8*) 
136.4 Psorospermiasis 
136.5 Sarcosporidiosis 
136.8 Jiné 
Candiru 
136.9 NS 

POZDNÍ NÁSLEDKY INFEKČNÍCH A PARAZITÁRNÍCH NEMOCÍ 
(137-139) 

137 Pozdní následky tuberkulózy 
Poznámka: Tato položka je určena k označení onemocnění, patřících pod 

010-018, jako příčin pozdních následků, které samy jsou zařa
zeny jinde. Mezi „pozdní následky" patří ty, které jsou výslov-
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ně označeny jako takové nebo jako způsobené starou nebo ne
aktivní tuberkulózou, bez dokladu o aktivní nemoci. 

137.0 
137.1 
137.2 
137.3 
137.4 
137.9 

Pozdní následky tuberkulózy dýchacího ústrojí nebo tuberkulózy NS 
Pozdní následky tuberkulózy centrální nervové soustavy 
Pozdní následky tuberkulózy močového a pohlavního ústrojí 
Pozdní následky tuberkulózy kostí a kloubů 
Pozdní následky tuberkulózy jiných určených orgánů 
Pozdní následky NS tuberkulózy 

138 Pozdní následky akutní poliomyelitidy 
Poznámka: Tato položka je určena k označení onemocnění, patřících pod 

045.-, jako příčin pozdních následků, které samy jsou zařazeny 
jinde. Mezi „pozdní následky" patří ty, které jsou výslovně 
označeny jako takové nebo trvají jeden rok a déle po vypuknutí 
akutní poliomyelitidy. 

139 Pozdní následky jiných infekčních a parazitárních nemocí 
Poznámka: Tato položka je určena k označení onemocnění, patřících pod 

položky 001-009, 020-041, 046-136, jako příčin pozdních ná
sledků, které samy jsou zařazeny jinde. Mezi „pozdní následky" 
patří ty, které jsou výslovně označeny jako takové; patří sem 
také následky nemocí patřících pod výše uvedené položky, je-li 
doloženo, že nemoc sama už netrvá. 

139.0 Pozdní následky virové encefalitidy 
Pozdní následky onemocnění zařaditelných pod 049.8, 049.9, 062-064 
139.1 Pozdní následky trachomu 
Pozdní následky onemocnění zařaditelných pod 076.-
139.8 Pozdní následky jiných a NS infekčních a parazitárních nemocí 
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II - NOVOTVARY 

Poznámky: 

1. Obsah 
Tato kapitola obsahuje tyto široké skupiny: 
140-195 Zhoubné novotvary, podle zjištění nebo předpokladu primární, 

určených lokalizací, mimo zhoubné novotvary mízní a krvotvorné 
tkáně 

196-198 

199 
200-208 

210-229 
230-234 
235-238 
239 

Zhoubné novotvary, podle zjištění nebo předpokladu sekundární, 
určených lokalizací 
Zhoubný novotvar bez určení lokalizace 
Zhoubné novotvary, podle zjištění nebo předpokladu primární, 
mízní a krvotvorné tkáně 
Nezhoubné - benigní - novotvary 
Carcinoma in si tu 
Novotvary neurčené povahy [viz poznámku před položkou 235] 
Novotvary neurčené morfologie 

2. Funkční aktivita 
Do této kapitoly jsou zařazeny všechny novotvary, ať již jsou funkčně aktiv
ní nebo nejsou. K vyznačení takové funkční aktivity, sdružené s jakýmkoli 
novotvarem, lze podle přání použít dodatkového kódu z kapitoly III, např.: 
zhoubný feochromocytom nadledviny, produkující katecholamin 
kód 194.0, dodatkový kód 255.6 
bazofilní adenom hypofýzy s Cushingovým syndromem 
kód 227.3, dodatkový kód 255.0 

3. Morfologie [Histologie] 
Pro lékaře, kteří chtějí vyznačovat histologický typ novotvarů, je určena 
kódovaná nomenklatura, obsahující morfologické rubriky Mezinárodní kla
sifikace nemocí, upravené pro onkologii [ICD-Oncology]. Viz také Úvod, 
str. 14 

4. Zhoubné novotvary přesahující hranice lokalizací 
Položky 140-195 jsou určeny pro klasifikaci primárních zhoubných novo
tvarů podle jejich místa vzniku. Zhoubný novotvar, který zasahuje do dvou 
nebo více podpoložek uvnitř jedné třímístné položky a jehož místo vzniku 
nelze určit, zařadí se do podpoložky .8 „Jiné". Například: „rakovina posti
hující hrot a spodní stranu jazyka" se zařadí pod 141.8. Naproti tomu „ra
kovina hrotu jazyka, šířící se na spodní stranu" se zařadí pod 141.2, poně
vadž je známo místo vzniku - hrot jazyka. Pro zhoubné novotvary, které 
přesahují hranice třímístných položek uvnitř určité soustavy, jsou vyhra
zeny tři podpoložky (149.8, 159.8, 165.8). Přesahující zhoubné novotvary, 
které nelze zařadit, jak · je uvedeno výše, zařadí se do odpovídající podpo
ložky položky 195 (Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených lokali
zací). 



Cerebelární ataxie při novotvarech 140-239+ (334.4*) 
Mozková degenerace při novotvare~h 140-239+ (331.7*) 
Myastenické syndromy při zhoubných novotvarech 140-208+ (358.1 *) 
Myelopatie při novotvarech 140-239+ (336.3*) 
Myopatie při zhoubných novotvarech 140--.,.208+ (359.6*) 
Polyneuropatie při zhoubných novotvarech 140-208 + (357 .3*) 
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ZHOUBNÉ NOVOTVARY RTU, ÚSTNÍ DUTINY A HLTANU (140-149) 

140 Zhoubný novotvar rtu 
Nepatří sem: kůže rtu (172.0, 173.0) 
140.0 Horní ret, červený okraj 
Horní ret: zevní 

NS 
140.1 Dolní ret, červený okraj 
Dolní ret: zevní 

NS 
140.3 Horní ret, vnitřní strana 
Horní ret: frenulum 

lícní [bukální] strana 
sliznice 
ústní [orální] strana 

140.4 Dolní ret, vnitřní strana 
Dolní ret: frenulum 

lícní [bukální] strana 
sliznice 
ústní [orální] strana 

140.5 Ret NS, vnitřní strana 
Ret bez bližšího určení, zdali horní či dolní: 

frenulum 
lícní [bukální] strana 
sliznice 
ústní [orální] strana 

140.6 Komisura rtů 
140.8 Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
140.9 Ret NS, červený okraj 
Ret bez bližšího určení, zdali horní či dolní: zevní 

NS 

141 Zhoubný novotvar jazyka 
141.0 Kořen jazyka 
Hřbetní strana kořene jazyka 
Nehybná [fixovaná] část jazyka NS 
Spodina jazyka 
141.1 Hřbetní strana jazyka 
Přední dvě třetiny jazyka, hřbetní strana 
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Nepatří sem: hřbetní strana kořene jazyka (141.0) 
141.2 Hrot a hrany jazyka 
141.3 Spodní povrch jazyka 
Frenulum linguae - uzdička 

Přední dvě třetiny jazyka, spodní strana 
141.4 Přední dvě třetiny jazyka, část NS 
.Pohyblivá část jazyka NS 
141.5 Spojovací část 
Okraj jazyka mezi nehybnou a pohyblivou částí tam, kde se upíná přední 
tonsilární oblouk -
141.6 Jazyková mandle 
141.8 Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
141.9 Jazyk NS 

142 Zhoubný novotvar velkých slinných žláz 
Nepatří sem: zhoubné novotvary drobných slinných žláz, které se zařazují 

podle jejich anatomického umístění; není-li umístění určeno, 
zařaďte pod 145.9 

142.0 Příušní žláza - glandula parotis 
142.1 Podčelistní žláza - glandula submandibularis, submaxillaris 
142.2 Podjazyková žláza - glandula sublingualis 
142.8 Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
142.9 Umístění NS 
{Velká) slinná žláza NS 

143 Zhoubný novotvar dásně - gingivy 
Patří sem: alveolární sliznice 
Nepatří sem: odontogenní zhoubné novotvary (170.-) 
143.0 Horní dáseň 
143.1 Dolní dáseň 
143.8 Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
143.9 Dásefi NS 

1 44 
144.0 
144.1 
144.8 
144.9 

Zhoubný novotvar ústní spodiny 
Přední část 

Boční část 

Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
Část NS 

145 Zhoubný novotvar jiné nebo NS části úst 
Nepatří sem: sliznice rtů (140.-) 
145.0 Sliznice tváře 
Ustní sliznice 
Vnitřní část tváře 

145.1 Ústní předsíň - vestibulum oris 
Retní rýha - sukus labialis - (horní) (dolní) 



Tvářová rýha - sulcus buccalis - (horní) (dolní) 
145.2 Tvrdé patro 
145.3 Měkké patro 
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Nepatří sem: nosohltanová [zadní] [horní] plocha měkkého patra (147.3) 
145.4 Cípek - uvula 
145.5 Patro NS 
Spojení tvrdého a měkkého patra 
ústní klenba 
145.6 Retromolární oblast 
145.8 Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
145.9 ústa NS 
Drobná slinná žláza NS lokalizace 
Ústní dutina NS 

146 Zhoubný novotvar ústní části hltanu - orofaryngu 
146.0 Mandle - tonsillae 
Mandle: krční 

patrová 
NS 

Nepatří sem: mandle: hltanová (147.1) 
jazyková (141.6) 

146.l Fossa tonsillaris 
146.2 Tonsilární oblouky (přední) (zadní) 
Patrohltanový - palatofaryngeální - oblouk 
Patrojazykový - palatoglosální - oblouk 
146.3 Vallecula 
Přední a střední plocha faryngoepiglotické řasy 
146.4 Přední strana poklůpku - epiglotidy 
Epiglotis - volný okraj 
G losoepiglotické řasy 
Nepatří sem: epiglotis: suprahyoidní část (161.1) 

NS (161.1) 
146.5 Spojovací krajina [přechodná část] 
Spojení volného okraje epiglotidy, aryepiglotické řasy a faryngoepiglotické 
řasy 

146.6 
146.7 
146.8 
146.9 

Boční stěna orof aryngu 
Zadní stěna orof aryngu 
Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
Orof arynx NS 

147 Zhoubný novotvar nosohltanu - nazofaryngu 
147.0 Horní stěna [strop] 
Klenba nosohltanu 
147.1 Zadní stěna 
Adenoidní vegetace 
Hltanová mandle 
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14 7. 2 Boční stěna 

Hltanový chobot - recessus pharyngis 
Rosenmilllerova jamka - fossa Rosenmiilleri 
Ústí sluchové trubice 
147.3 Přední strana 
Nosohltanová [zadní] [horní] strana měkkého patra 
Spodina nosohltanu 
Zadní okraj nosní přepážky a choan 
147.8 Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
147.9 Nosohltan NS 
Stěna nosohltanu NS 

148 Zhoubný novotvar hypofaryngu 
148.0 Postkrikoidní krajina - regio postcricoidea 
148.1 Sinus piriformis 
Fossa piriformis 
148.2 Aryepiglotická řasa, hypofaryngeální strana 
Aryepiglotická řasa nebo interarytenoidní řasa, okrajové pásmo [zóna] 
NS 
Nepatří sem: aryepigloticl}.á řasa nebo interarytenoidní řasa, hrtanová stra-

na (161.1) 
148.3 Zadní stěna hypofaryngu 
148.8 Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
148.9 Hypofarynx NS 
Stěna hypofaryngu NS 

149 Zhoubný novotvar jiné nebo nepřesně určené lokalizace v oblasti 
du, ústní dutiny a hltanu 

149.0 Hltan NS 
149.1 Waldeyerův kruh 
149.8 Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
Zhoubný novotvar rtu, ústní dutiny a hltanu, jehož místo vzniku nelze za
řadí t pod žádnou z položek 140-148 
149.9 Nepřesně určené 

ZHOUBNÉ NOVOTVARY TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ A POBŘIŠNICE (150 
Až 159) 

150 Zhoubný novotvar jícnu 
Poznámka: Uvádějí se dvě alternativní klasifikace: 

.0-.2 podle anatomického popisu 

. 3-. 5 podle třetin 
Tato odchylka od zásady, podle které se položky mají vzájemně 
vylučovat, je úmyslná, protože obě formy terminologie se běžně 
vyskytují v lékařských záznamech. 

150.0 Krční část 



150.1 
150.2 
150.3 
150.4 
150.5 
150.8 
150.9 

151 
151.0 

Hrudní část 
Břišní část 

Herní třetina 
Střední třetina 

Dolní třetina 
Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
Jícen NS 

Zhoubný novotvar žaludku 
Kardie 

Kardiální otvor 
Kardioezofageální spojení 
151.1 Vrátník~ pylorus 
Praepylorus 
Pylorický k anál 
151.2 Antrum pyloriciim 
Antrum ventriculi NS 
151.3 Fundus ventriculi 
151.4 Tělo žaludku - corpus ventriculi 
151.5 Malá kurvatura - curvatura minor - NS 
Malá kurvatura, pokud se nedá zařadit pod 151.1-151.4 
151.6 Velká kurvatura - curvatura major - NS 
Velká kurvatura, pokud se nedá zařadit pod 151.0-151.4 
151.8 Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 

Přední stěna } k d d' v d. d 151 O 1514 
Z d , t v po u se ne a zara i t po . - . a n1 sena 
151.9 Žaludek NS 
Žaludeční rakovina - carcinoma ventriculi - NS 

152 
152.0 
152.1 
152.2 

Zhoubný novotvar tenkého střeva včetně dvanáctníku 
Dvanáctník - duodenum 
Jejunum 
Ileum 

Nepatří sem: ileocékální chlopeň (153.4) 
152.3 Meckelův divertikl - diverticulum Meckeli 
152.8 Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
Duodenojejunální spojení 
152.9 Tenké střevo NS 

153 Zhoubný novotvar tlustého střeva 
153.0 Jaterní ohbí - flexura hepatica 
153.1 Pfíčný tračník - colon transversum 
153.2 Sestupný tračník - colon descendens 
153.3 Esovitý tračník - colon sigmoideum 
Esovité ohbí - flexura sigmoidea 
Nepatří sem: rektosigmoidální spojení (154.0) 
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153.4 Slepé střevo - caecum 
Ileocékální chlopeň 
153.5 Červovitý přívěsek - appendix 
153.6 Vzestupný tračník - colon ascendens 
153.7 Slezinné ohbí - flexura lienalis 
153.8 Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
153.9 Tlusté střevo NS 
Tračník - colon - NS 

154 Zhoubný novotvar konečníku, rektosigmoidálního spojení nebo řiti 
154.0 Rektosigmoidální spojení 
154.1 Konečník - rectum 
Ampulla rectalis 
154.2 Řitní kanál - canalis analis 
Řitní svěrač - sphincter analis 
154.3 Řiť NS 
Nepatří sem : kůže řiti } 

okraj řiti (172.5, 173.5) 
perianální kůže 

154.8 Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
Anorectum 
Kloakogenní pásmo 

155 Zhoubný novotvar jater nebo intrahepatálních žlučových cest 
155.0 Játra, primární 
Hepatoblastom 
Karcinom: hepatocelulární 

jaterních buněk 
jater, určený jako primární 

155.1 Intrahepatální žlučové cesty 
Canaliculi: bilif eri 

in trahepa tales 
Ductus biliferi interlobulares 
155.2 Játra, typ neurčený jako primární nebo sekundární 

156 Zhcubný novotvar žlučníku nebo extrahepatálních žlučových cest 
156.0 Žlučník 
'156.1 Extrahepatální žlučové cesty 
Ductus: cysticus 

hepaticus 
Společný žlučovod 

Žlučové cesty NS 
156.2 Vaterova ampule 
156.8 Jiné [viz pozn. v úvodu k této kapitole] 
156.9 Žlučové ústrojí, část NS 
Zhoubný novotvar postihující intrahepatální i extrahepatální žlučové cesty 



157 Zhoubný novotvar slinivky břišní -'- pankreatu 
157.0 Caput pancreatis 
157.1 Corpus pancr~atis 
157.2 Cauda pancreatis 
157.3 Ductus pancreaticus 
Vývod: San toriniho 

Wirsungův 

157.4 Langerhansovy ostrůvky 
Langerhansovy ostrůvky a kterákoli jiná část slinivky současně 
157.8 Jiné [viz pozn 4 v úvodu k této kapitole] 
157.9 Část NS 

158 Zhoubný novotvar retroperitonea nebo pobřišnice 
158.0 Retroperitoneum 
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158.8 Určené části pobřišnice - peritonea [viz pozn. 4 v úvodu k této 
kapitole] 

Mesocolon 
Okruží - mesenterium 
Pobřišnice: pánevní 

parietální 
Předstěra - omentum 
158.9 Pobřišnice NS 

159 Zhoubný novotvar jiné nebo nepřesně určené lokalizace v oblasti 
trávicího ústrojí a pobřišnice 

159.0 Střevo, část NS 
159.1 Slezina, pokud není zařazena jinde 
Angiosarkom } 

1 
. 

Fibrosarkom s ezmy 
Nepatří sem: Hodgkinova nemoc (201.-) 

lymfosarkom (200.1) 
retikulosarkom (200.0) 

159.8 Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
Zhoubný novotvar trávicího ústrojí a pobřišnice, jehož místo vzniku nelze 
zařadit pod žádnou z položek 150-158 
Nepatří sem: kardioezofageální spojení (151.0) 

tlusté střevo a konečník (154.0) 
159.9 Nepřesně určený 

Trávicí ústrojí NS 

ZHOUBNÉ NOVOTVARY DÝCHACÍCH A NITROHRUDNÍCH 
ORGÁNŮ (160-165) 

160 Zhoubný novotvar nosních dutin, středního ucha nebo obličejových 
dutin 

160.0 Nosní dutiny 
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Nosní: chrupavka - cartilago nasi 
předsíň - vestibulum nasi 
přepážka - septum nasi 
skořepy - conchae nasales 

Vnitřek nosu 
Nepatří sem: bulbus olfactorius (192.0) 

kůže nosu (172.3, 173.3) 
nosní kost (170.0) 
nos NS (195.0) 
zadní okraj přepážky a choan (147.3) 

160.1 Sluchová trubice - tuba auditiva, střední ucho a dutiny bradavko
vého výběžku - cellulae mastoideae 

Antrum tympanicum 
Bubínková dutina 
Eustachova trubice 
Nepatří sem: kůže (zevního) ucha 

" ucho (zevní) } (172.2, 173.2) 

ušní chrupavka (171.0) 
zvukovod: kostěný (170.0) 

(zevní) (172.2, 173.2) 
160.2 Čelistní dutina - sinus maxillaris 
Antrum (Highmori) (maxillare) 
160.3 Čichová dutina - sinus ethmoidalis 
160.4 Celní dutina - sinus frontalis 
160.5 Klínová dutina - sinus sphenoidalis 
160.8 Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
160.9 Obličejová dutina NS 

161 
161.0 

Zhoubný novotvar hrtanu 
Glottis 

Hlasivka 
Hlasový vaz NS 
Hrtanová komisura (přední) (zadní) 
Intrinsitní část hrtanu 
161.1 Supraglottis 
Aryepiglotická nebo interarytenoidní řasa, hrtanová strana 
Extrinsitní část hrtanu 
Hlasové rty 
Poklůpek - epiglottis - (suprahyoidní část) NS 
Ventrikulární řasy 
Zadní (hrtanová) plocha epiglotidy 
Nepatří sem: aryepiglotická nebo interarytenoidní řasa: 

hypofaryngeální strana } 
okrajové pásmo (148.2) 
NS 
přední strana epiglotidy (146.4) 



161.2 Subglottis 
161.3 Hrtanové chrupavky 
Cartilago: arytenoidea 

161.8 
161.9 

162 
162.0 
162.2 
Carina 
Hilus 
162.3 
162.4 
162.5 
162.8 
162.9 

163 
163.0 
163.1 
163.8 
163.9 

164 
164.0 
164.1 

cricoidea 
cuneiformis 
thyroidea 

Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
Hrtan NS 

Zhoubný novotvar průdušnice, průdušek nebo plic 
Průdušnice - trachea 
Hlavní bronchus 

Horní lalok, bronchus nebo plíce 
Střední lalok, bronchus nebo plíce 
Dolní lalok, bronchus nebo plíce 
Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
Průdušky a plíce NS 

Zhoubný novotvar pohrudnice - pleury 
Parietální 
Viscerální 
Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
Pohrudnice NS 

Zhoubný novotvar brzlíku, srdce nebo mezihrudí - mediastina 
Brzlík - thymus 
Srdce 

Pericardium 
Nepatří sem: velké cévy (171.4) 
164.2 Přední mediastinum 
164.3 Zadní mediastinum 
164.8 Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
164.9 Mediastinum, část NS 
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165 Zhoubný novotvar jiné nebo nepřesně určené lokalizace v oblasti 
dýchacích a nitrohrudnich orgánů 

165.0 Horní dýchací cesty, část NS 
165.8 Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
Zhoubné novotvary dýchacích a nitrohrudních orgánů, jejichž místo vzniku 
nelze zařadit do žádné z položek 160-164 
165.9 Nepřesně určené lokalizace v oblasti dýchacího ústrojí 
Dýchací ústrojí NS 
Nepatří sem: hrudní NS 

ni trohrudní NS } (195.1) 
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ZHOUBNÉ NOVOTVARY KOSTI, POJIVOVÉ TKÁNĚ, KŮŽE A PRSU 
(170-175) 

170 Zhoubný novotvar kosti nebo kloubní chrupavky 
Nepatří sem: chrupavka: hrtanu (161.3) 

nosu (160.0) 
očního víčka (171.0) 
ucha (171.0) 

kostní dřeň NS (202.9) 
synovie (171.-) 

170.0 Kosti lebky a obličeje 
Horní čelist - maxilla 
Kost: čelní - os frontale 

čichová - os ethrnoidale 
klínová - os sphenoidale 
lícní - os malare 
nosní - os nasale 
očnicová - os orbitale 
spánková - os temporale 
temenní - os parietale 
týlní - os occipitale 

Os turbinatum 
Vomer 
Nepatří sem: dolní čelist (170.1) 

karcinom jakéhokoli typu mimo intraosální nebo odontogenní: 
horní čelisti, čelistní dutiny (160.2) 
horní dásně (143.0) 

170.1 Dolní čelist - mandibula 
Celist NS 
Nepatří sem: horní čelist (170.0) 

karcinom jakéhokoli typu mimo intraosální nebo odontogenní: 
dolní dásně (143.1) 
dásně NS (143.9) 

170.2 Páteř mimo křížovou kost a kostrč 
Obratel 
170.3 Žebra, hrudní kost a klíční kost 
Processus xiphoideus 
Žeberní chrupavka 
170.4 Dlouhé kosti horní končetiny a lopatka 
Kost: loketní - ulna 

pažní - humerus 
vřetenní - rad i us 

NS kost horní končetiny 
Processus acromialis 
170.5 Horní končetina, krátké kosti 
Články prstů ruky 



Kost: hráškovitá - os pisiforme 
klínová - os cuneiforme 
loďkovitá - os scaphoideum [naviculare] 
poloměsíčitá - os semilunare [lunatum] 
zápěstní - os carpale 
záprstní - os metacarpale 

Os trapezium, trapezoid 
Os unciforme 
170.6 Pánevní kosti, křížová kost - os sacrum - a kostrč - coccyx 
Kost: kyčelní - os llií 

sedací - os ischii 
stydká - os pubis 

Obratel: kostrční - vertebra coccygealis 
křížový - vertebra sacralis 

170. 7 Dolní končetina, dlouhé kosti 
Kost: holenní - tibia 

lýtková - fibula 
stehenní - femur 

NS kost dolní končetiny 
170.8 Dolní končetina, krátké kosti 
Čéška - patella 
Články prstů nohy 
Kost: klínová - os cuneiforme 

krychlová - os cuboideum 
lodkovitá - os naviculare 
nártní - os metatarsale 
patní - calcaneus 
zánártní - os tarsale 

170.9 Lokalizace NS 
Ewingův sarkom nebo nádor 
Chondrosarkom 
Chondromyxosarkom 
Osteosarkom 

} NS lokalizace 

171 Zhoubný novotvar pojivové nebo jiné měkké tkáně 
Patří sem: céva 

kloubní pouzdro - bursa 
periferní, sympatické a parasympatické nervy a ganglia 
povázka - fascia 
sval 
synovie 
šlacha, šlachové pouzdro 
vazy - ligamenta, mimo děložní 

Nepatří sem: chrupavka: hrtanová (161.3) 
kloubní (170.-) 
nosní (160.0) 
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pojivová tkáň prsu (174.-) 
srdce (164.1) 

171.0 Hlava, obličej a krk 
Chrupavka: očního víčka 

učního boltce 
171.2 Horní končetina včetně ramene 
171.3 Dolní končetina včetně kyčle 
171.4 Hrudník - thorax 
Bránice - diaphragma 
Podpaží - axilla 
Velké cévy 
Nepatří sem: brzlík, srdce a mezihrudí (164.-) 
171.5 Břicho - abdomen 
Břišní stěna 

Hypochondrium 
171.6 Pánev - pelvis 
Hráz - perineum 
Hyždě - regio glutealis 
Tříslo, slabina 
Nepatří sem: děložní vazy (183.-) 
171.7 Trup NS 
Záda NS 
171.8 Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole) 
171.9 Lokalizace NS 
Fibrosarkom 
Hemangiosarkom 
Leiomyosarkom 
Liposarkom 
Lymfangiosarkom 
Myosarkom 
Myxosarkom 
Rhabdomy.osarkom 
Sarkom 
Sarkomatóza 

l 
I 

' I } NS lokalizace 

I 

172 Zhoubný melanom kůže 
Patří sem: melanokarcinom 

melanom (kožní) NS 
Nepatří sem: kůže pohlavních orgánů (184.-, 187.-) 
172.0 Ret 
Nepatří sem: červený okraj rtu (140.-) 
172.1 Oční víčko včetně koutku - canthus 
172.2 Ucho a zevní zvukovod - meatus externus 
Boltec - auricula 
Pero -pinna 
172.3 Jiné a NS části obličeje 



Nos (zevní) 
Obočí 

Spánek 
Tvář (zevní) 
1 72.4 Vlasová část hlavy a krk 
172.5 Trup mimo šourek 
Hráz 
Hýždě 

Perianální kůže 
Podpaží 
Prs 
Pupek 
Tříslo 
Nepatří sem: řiť NS (154.3) 

172.6 
172.7 
172.8 
172.9 

šourek (187.7) 
Horní končetina včetně ramene 
Dolní končetina včetně kyčle 
Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
Lokalizace NS 

173 Jiný zhoubný novotvar kůže 
Patří sem: zhoubný novotvar: mazových žláz 

potních žláz 
Nepatří sem: zhoubný melanom kůže (172.-) 

kůže pohlavních orgánů (184.-, 187,-) 
173.0 Kůže rtu 
Nepatří sem: červený okraj rtu (140.-) 
173.1 Oční víčko včetně koutku 
Nepatří sem: chrupavka víčka (171.0) 
173.2 Ucho a zevní zvukovod - meatus externus 
Boltec 
Pero - pinna 
Nepatří sem: chrupavka ucha (171.0) 
173.3 Kůže jiných a NS částí obličeje 
Nos, zevní 
Obočí 

Spánek 
Tvář, zevní 
173.4 Kůže vlasové části hlavy a krku 
173.5 Kůže trupu mimo šourek 
JCůže: břišní stěny 

hráze 
hrudní stěny 
perianální 
prsu 
řiti 
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tři sl a 
zad 

Podpažní jamka 
Pupek 
Nepatří sem: kůže šourku (187.7) 

řitní kanál (154.2) 

173.6 
173.7 
173.8 
173.9 

řiť NS (154.3) 
Kůže horní končetiny včetně ramene 
Kůže dolní končetiny včetně kyčle 
Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
Lokalizace NS 

17 4 Zhoubný novotvar ženského prsu 
Patří sem: prs (ženský): měkké části 

pojivová tkáň 
Pagetova nemoc: bradavky 

prsu 
Nepatří sem: kůže prsu (172.5, 173.5) 
174.0 Bradavka a dvorec - areola 
174.1 Střední část 

174.2 Horní vnitřní kvadrant 
17 4.3 Dolní vnitřní kvadrant 
174.4 Horní zevní kvadrant 
174.5 Dolní zevní kvadrant 
17 4.6 Axilární výběžek 
174.8 Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
Ektopické lokalizace 
174.9 Prs NS 

17 5 Zhoubný novotvar mužského prsu 
Nepatří sem: kůže prsu (172.5, 173.5) 

.ZHOUBNÉ NOVOTVARY MOČOVÉHO A. POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ 
(179-189) 

179 Zhoubný novotvar NS části dělohy 

180 Zhoubný novotvar děložního čípku - cervicis uteri 
180.0 Endocervix 
Cervikální kanál 
Endocervikální: kanál 

žláza 
180.1 Exocervix 
180.8 Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
180.9 Děložní čípek NS 

181 Zhoubný novotvar placenty 
Choriokarcinom NS 



Chorionepi theliom NS 
Nepatří sem: chorioadenoma (destruens) (236.1) 

mola hydatidosa [hydatidiformis] (630) 
maligna (236.1) 

182 Zhoubný novotvar děložního těla 
182.0 Děložní tělo - corpus uteri - mimo isthmus 
Děložní: fundus 

rohy 
sliznice - endometrium 
svalovina - myometrium 

182.1 Isthmus 
Dolní část dělohy 
182.8 Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 

183 Zhoubný novotvar vaječníku nebo jiných adnex dělohy 
183.0 Vaječník - ovarium 
183.2 Fallopova trubice - tuba Fallopii 
Děložní trubice - tuba uterina 
Vejcovod - oviductus, salpinx 
183.3 Siroký vaz - ligamentum latum 
183.4 Parametrium 
Dětožní vaz NS 
183.5 Oblý vaz 
183.8 Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
183.9 Adnexa dělohy NS 

184 Zhoubný novotvar jiného nebo NS ženského pohlavního orgánu 
184.0 Pochva - vagina 
184.1 Velké stydké pysky - labia majora 
Velká vestibulární [bartholinská] žláza 
184.2 Malé stydké pysky 
184.3 Poštěváček - clitoris 
184.4 Lůno - vulva - NS 
Pudendum 
Zevní ženské pohlavní orgány NS 
184.8 Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
184.9 Lokalizace NS 
Ženské močové a pohlavní ústrojí NS 

185 Zhoubný novotvar předstojné žlázy - prostaty 

186 Zhoubný novotvar varlete - testis 
186.0 Nesestouplého 
Ektopické varle 
Zadržené varle 
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186.9 Jiný a NS 
Varle: sestouplé 

skrotální 
NS 

187 Zhoubný novotvar pyje - penis nebo jiného mužského pohlavního 
orgánu 

187.1 Předkožka - praeputium 
187.2 Žalud - glans penis 
187.3 Tělo pyje - corpus cavernosum penis 
187.4 Pyj, část NS 
Kůže pyje NS 
187.5 Nadvarle - epididymis 
187.6 Semenný provazec - funiculus spermaticus 
187.7 Šourek - scrotum 
Kůže šourku 
187.8 Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
Semenný váček - vesicula seminalis 
Tunica vaginalis 
187.9 Lokalizace NS 

188 Zhoubný novotvar močového měchýře - vesicae urinariae 
188.0 Trigonum 
188.1 Klenba 
188.2 Boční stěna 

188.3 Přední stěna 

188.4 Zadní stěna 
188.5 Hrdlo měchýře 
Vnitřní ústí močové trubice - orificium internum urethrae 
188.6 Ústí močovodu 
188.7 Urachus 
188.8 Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
188.9 Cást NS 

189 Zhoubný novotvar ledviny nebo jiného nebo NS močového orgánu 
189.0 Ledvina mimo pánvičku 
189.1 Ledvinná pánvička - pelvis renalis 
Ledvinné kalichy 
Pelviureterální přechod 
189.2 Močovod - ureter 
Nepatří sem: ústí močovodu do měchýře (188.6) 
189.3 Močová trubice - urethra 
Nepatří sem: vnitřní ústí močové trubice (188.5) 
·189.4 Parauretrální žlázy 
189.8 Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
189.9 Lokalizace NS 
Močové ústrojí NS 



ZHOUBNÉ NOVOTVARY JINÝCH A BLÍŽE NEDRCENÝCH 
LOKALIZACÍ (190-199) 

190 Zhoubný novotvar oka 
Nepatří sem: očnicová kost (170.0) 

tarsus očního víčka (171.0) 
víčko (kůže) (172.1, 173.1) 
zrakový nerv (192.0) 

190.0 Oční bulbus - mimo spojivku, rohovku, sítnici a cévnatku 
Řasnaté tělísko - corpus ciliare 
190.1 Očnice - orbita 
Mimooční sval - musculus extraocularis 
Pojivová tkáň očnice 
Retrobulbární (novotvar) 
Nepatří sem: kost očnice (170.0) 
190.2 Slzná žláza - glandula focrimalis 
190.3 Spojivka - conjunctiva 
190.4 Rohovka - cornea 
190.5 Sítnice - retina 
190.6 Cévnatka - chorioidea 
190.7 Slzovod - ductus lacrimalis 
Ductus nasolacrimalis 
Slzný váček 
190.8 Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
190.9 Cást NS 

191 Zhoubný novotvar mozku 
Nepatří sem: mozkové nervy (192.-) 

retrobulbární (190.1) 
191.0 Velký mozek - cerebrum - mimo laloky a komory 
191.1 Celní lalok - lobus frontalis 
191.2 Spánkový lalok - lobus temporalis 
191.3 Temenní lalok - lobus parietalis 
191.4 Týlní lalok - lobus occipitalis 
191.5 Komory - ventriculi 
Spodina komory 
191.6 Mozeček - cerebellum 
191.7 Mozkový kmen - truncus éerebri 
191.8 Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
191.9 Mozek NS 
Astroblastom 
Astrocytom 
Ependymom 
Gliom 
Meduloblastom 

l 
I 

N euroepitheliom j' 
Oligodendro blastom 

NS lokalizace 
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192 Zhoubný novotvar jiné nebo NS části nervové soustavy 
Nepatří sem: periferní, sympatické a parasympatické nervy 

a ganglia (171.-) 
192.0 Mozkové nervy - nervi cerebrales, craniales 
192.1 Mozkové pleny - řneninges cerebri 
Pleny - meninges - NS 
192.2 Mícha - medulla spinalis 
192.3 Míšní pleny - meninges spinales 
192.8 Jiné [viz pozn. 4 v úvodu k této kapitole] 
192.9 Část NS 
(Centrální) nervová soustava NS 
Nepatří sem: pleny NS (192.1) 

193 Zhoubný novotvar štítné žlázy 

194 Zhoubný novotvar jiné žlázy s vnitřní sekrecí nebo příbuzQ.é tkáně 
Nepatří sem: Langerhansovy ostrůvky (157.4) 
194.0 Nadledvina - glandula suprarenalis 
Glandula adrenalis 
194.1 Příštítná žláza - glandula parathyreoidea 
194.3 Mozkový podvěsek - hypofýza - glandula pituitaria - a 

ductus craniopharyngealis 
194.4 Šišinka - epifýza - glandula pinealis 
194.5 Karotické tělísko 
194.6 Aortické tělísko a jiná paraganglia 
194.8 Jiné 
Postižení několika žláz NS 
Poznámka: Jsou-li lokalizace mnohočetného postižení známy, je třeba je 

kódovat jednotlivě. 
194.9 Lokalizace NS 
Endokrinní žláza NS 

195 Zhoubný novotvar jiné nebo nepřesně určené lokalizace 
Patří sem: přesahující novotvary, nezařazené jinde [viz pozn. 4 v úvodu 

k této kapitole] 
Nepatří sem: zhoubný novotvar: mízní a krvotvorné tkáně (200-203) 

NS lokalizace (199.-) 
195.0 Hlava, obličej a krk 
Nos NS 
Tvář NS 
195.1 Hrudník 
Podpaží 
195.2 Břicho 

195.3 Pánev 
Lokalizace přesahující mezi soustavami v oblasti pánve, např. 

přepážka: rektovaginální 
rektovezikální 



Tříslo 

195.4 Horní končetina 
195.5 Dolní končetina 
195.8 Jiné určené lokalizace 

196 Sekundární nebo NS zhoubný novotvar mízních uzlin 
Nepatří sem: Hodgkinova nemoc (201.-) 

lymfosarkom (200.1) 
retikulosarkom (200.0) 
jiné formy lymfomů (202.-) 
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zhoubný novotvar mízních uzlin, určený jalw _primární (200 · 
až 202) 

Poznámka: Této položky se nepoužívá pro kódování prvotní příčiny smrti 
[viz str. 14]. 

196.0 Hlava, obličej a krk 
Cervikofaciální 
Su prakla vikulární 
196.1 Nitrohrudní - intratorakální 
Bronchopulmonální 
Mediastinální 
Tracheo bronchiální 
196.2 Nitrobřišní - intraabdominální 
Intestinální 
Mezenterální 
Retroperi toneální 
196.3 Podpaží a horní končetina 
Brachiální 
Epi trochleární 
Pektorální 
196.5 Tříslo a dolní končetina 
Inguinální 
Popli teální 
Tibiální 
196.6 Nitropánevní - intrapelvinní 
Iliakální 
Obturatorní 
196.8 Mnohočetné lokalizace 
196.9 Lokalizace NS 
Mízní uzliny NS 

197 Sekundární zhoubný novotvar dýchací nebo trávicí soustavy 
Poznámka: Této položky se nepoužívá při kódování prvotní příčiny smrti 
197.0 Plíce 
197.1 Mezihrudí 
197.2 Pohrudnice 
197.3 Jiné dýchací orgány 
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197.4 Tenké střevo včetně dvanáctníku 
197.5 Tlusté střevo včetně konečníku 
197.6 Retroperitoneum a pobřišnice 
197.7 Játra 
197.8 Jiné trávicí orgány 

198 Sekundární zhoubný novotvar jiné určené lokalizace 
Poznámka: Této položky se nepoužívá při kódování prvotní příčiny smrti 

[viz str. 14]. 
198.0 Ledvina 
198.1 Jiné močové orgány 
198.2 Kůže 

198.3 Mozek a mícha 
198.4 Jiné části nervové soustavy 
Pleny (mozkové) (míšní) 
198.5 Kost a kostní dřeň 
198.6 Vaječník 

198.7 Nadledvina 
198.8 Jiné určené lokalizace 

199 Zhoubný novotvar bez určení lokalizace 
199.0 Roztroušený - disemiri~vaný 
(Primární) (sekundární) NS lokalizace: 

generalizovaná(-ý, -é): 
rakovina 
zhoubné bujení 
zhoubný novotvar 

karcinomatóza 
mnohočetný zhoubný novotvar 

199.1 Jiný 
(Primární) (sekundární) NS lokalizace: 
Rakovina - karcinom 
Zhoubné bujení 
Zhoubný novotvar 

ZHOUBNÉ NOVOTVARY MÍZNÍ A KRVOTVORNÉ TKÁNĚ (200-208) 
Nepatří sem: sekundární a NS novotvar mízních uzlin (196.-) 

I 

200 Lymfosarkom a retikulosarkom 
200.0 Retikulosarkom 
200.1 Lymfosarkom 
Nepatří sem: leukémie s lymfosarkomovými buňkami (207.8) 
200.2 Burkittův nádor 
200.8 Jiné pojmenované varianty 
Retikulolymf osarkom 



201 Hodgkinova nemoc 
Poznámka: Jsou uvedeny dvě alternativní subklasifikace: 

.0-.2 Parkerova-Jacksonova 

.4-.7 Lukesova-Butlerova v Ryeské modifikaci 
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Tato odchylka od zásady, podle které se položky mají vzájemně 
vylučovat, je úmyslná, protože obě formy terminologie se běžně 

201.0 
201.1 
201.2 
201.4 
201.5 
201.6 
201.7 
201.9 

vyskytují v lékařských záznamech. 
Hodgkinův paragranulom 
Hodgkinův granulom 
Hodgkinův sarkom 
Lymfocytárně histiocytární predominance 
Nodulární skleróza 
Smíšená celularita 
Lymf ocytární deplece 
NS 

202 Jiný zhoubný novotvar lymfoidní a histiocytární tkáně 
202.0 Nodulární lymfom 
Brillova-Symmersova nemoc 
Folikulární lymfom 
202.1 Mycosis fungoides 
202.2 Sézaryho nemoc 
202.3 Zhoubná histiocytóza 
202.4 Leukémická retikuloendotelióza 
Hairy-cell leukaemia 
202.5 Lettererova-Siweova nemoc 
Akutní: dětská retikulóza 

diferencovaná progresívní histiocytóza 
infantilní retikuloendotelióza 
(progresívní) histiocytóza X 

Nepatří sem: histiocytóza: (akutní) (chronická) (277.8) 
X (chronická) (277.8) 

202.6 Mastocelulární zhoubné novotvary 
Mastocelulární sarkom 
Zhoubný(-á): mastocytom 

mastocytóza 
Nepatří sem: mastocelulární leukémie (207.8) 
202.8 Jiné lymfomy 
(Zhoubný) lymfom: difuzní 

NS 
202.9 Jiné a NS 

203 Mnohočetný myelom a imunoprolif erativní novotvary 
203.0 Mnohočetný myelom 
Kahlerova nemoc 
Myelomatóza 



94 

Artropatie sdružená s mnohočetnou myelomatózou+ (713.2*) 
Nepatří sem: solitární myelom (238.6) 
203.1 Plazmocytární leukémie 
203.8 Jiné imunoproliferativní novotvary 
Artropatie sdružená s leukémií 204-208+ (713.2*) 

204 Lymfatická leukémie 
Patří sem: leukémie: lymfocytární 

lymfoidní 
204.0 Akutní 
Nepatří sem: akutní exacerbace chronické lymfatické leukémie (204.1) 
204.1 Chronická 
204.2 Subakutní 
204.8 Jiné 
204.9 NS 

205 Myeloidní leukémie 
Patří sem: leukémie: granulocytární 

myelogenní 
205.0 Akutní 
Nepatří sem: akutní exacerbace chronické myeloidní leukémie (205.1) 
205.1 Chronická 
205.2 Subakutní 
205.3 Myeloidní sarkom 
Granulocytární sarkom 
Chlorom 
205.8 Jiné 
205.9 NS 

206 
206.0 

Monocytární leukémie 
Akutní 

Nepatří sem: akutní exacerbace chronické monocytární leukémie (206.1) 
206.1 Chronická 
206.2 Subakutní 
206.8 Jiné 
206.9 NS 

207 Jiná určená leukémie 
Nepatří sem: leukemická retikuloendotelióza (202.4) 

plazmocytární leukémie (203.1) 
207 .O Akutní erytrémie a erytroleukémie 
Akutní erytremická myelóza 
Di Guglielmova nemoc 
207.1 Chronická erytrémie 
Heilmeyerova-Schonerova nemoc 
207.2 Megakaryocytová leukémie 
207.8 Jiné 
Leukémie s lymfosarkomovými buňkami 



208 Leukémie NS buněčného typu 
208.0 Akutní 
Akutní leukémie NS 
Elastická leukémie 
Leukémie z kmenových buněk 
Nepatří sem: akutní exacerbace NS leukémie (208.1) 
208.1 Chronická 
208.2 Subakutní 
208.8 J-iné 
208.9 NS 

NEZHOUBNÉ - BENIGNÍ - NOVOTVARY (210-229) 

210 Nezhoubný novotvar rtu, ú stní dutiny nebo hltanu 
Nepatří sem: cysta: čelisti (522.-, 526.-) 

ústní měkké tkáně (528.-) 
210.0 Ret 
Ret (vnitfoí strana) (sliznice) (červený okraj) 
Uzdička - frenulum labii 
Nepatří sem: komisura rtů (210.4) 

kůže rtu (216.0) 
210.1 Jazyk 
Jazyková mandle 
210.2 Velké slinné žlázy 
Žláza: podčelistní - submandibulární 

podjazyková - sublinguální 
pří ušní - parotis 
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Nepatří sem: nezhoubné novotvary drobných slinných žláz, které se zařa
zují podle svého anatomického umístění; není-li udáno, za

210.3 
210.4 
Čípek 
Dáseň 

řadí se pod 210.4 
ústní spodina 
Jiné a NS části úst 

Komisura rtů 
Patro (tvrdé) (měkké) 
Ústní: dutina NS 

koutky 
sliznice 

Nepatří sem: nosohltanová [zadní] [horní] plocha měkkého patra (210.7) 
odontogenní nezhoubné novotvary (213.-) 
sliznice rtů (210.0) 

210.5 Mandle 
Mandle (krční) (patrová) 
Nepatří sem: hltanová mandle (210. 7) 

jazyková mandle (210.1) 
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tonzilární: jamka - fossa tonsillaris (210.6) 
oblouky (210.6) 

210.6 Jiné části orofaryngu 
Epiglotis, přední strana 
Tonsilární: jamka 

oblouky 
Vallecula 
Nepatří sem: epiglotis: suprahyoidní část (212.1) 

NS (212.1) 
210.7 Nosohltan - nasopharynx 
210.8 Hrtanová část hltanu - hypopharynx 
210.9 Hltan NS 

211 Nezhoubný novotvar jiné části trávicí soustavy 
211.0 Jícen 
211.1 Žaludek 
211.2 Tenké střevo včetně dvanáctníku 
Nepatří sem: ileocékální chlopeň (211.3) 

Vaterova ampule (211.5) 
211.3 Tlusté střevo 
Nepatří sem: rektosigmoidální spojení (211.4) 
211.4 Konečník a řitní kanál 
Řiť NS 
Nepatří sem: kůže řiti (216.5) 

okraj řiti (216.5) 
perianální kůže (216.5) 

211.5 Játra a žlučové cesty 
211.6 Slinivka břišní mimo Langerhansovy ostrůvky 
211.7 Langerhansovy ostrůvky 
Novotvar z inzulárních buněk -
211.8 Retroperitoneum a pobřišnice - peritoneum 
211.9 Jiná a NS lokalizace 
Slezina, pokud není zařazena jinam 
Střevo NS 
Trávicí ústrojí NS 

212 Nezhoubný novotvar dýchacích nebo nitrohrudních orgánů 
. 212.0 Nosní dutiny, střední ucho a obličejové dutiny 
Nepatří sem: bulbus olfactorius (225.1) 

kost: nosní (213.0) 
ušní (213.0) 

kůže: nosu (216.3) 
ucha (216.2) 

nos NS (229.8) 
polyp: nosní dutiny (471.0) 

obličejové dutiny (471.8) 
ucha (387 .9) 



212.1 Hrtan 

ucho (zevní) (216.2) 
ušní chrupavka (215.0) 
zadní okraj přepážky a choan (210. 7) 
zvukovod (zevní) (216.2) 

Nepatří sem: epiglotis, přední strana (210.6) 
polyp hlasivek nebo hrtanu (478.4) 

212.2 Průdušnice 

212.3 Průduška a plíce 
212.4 Pohrudnice 
212.5 Mezihrudí 
212.6 Brzlík 
212.7 Srdce 
Nepatří sem: velké cévy (215.4) 
212.8 Jiné určené lokalizace 
212.9 Lokalizace NS 
Dýchací orgán NS 
Horní dýchací cesty NS 
Nepatří sem: hrudní NS (229.8) 

nitrohrudní NS (229.8) 

213 Nezhoubný novotvar kosti nebo kloubní chrupavky 
Nepatří sem: chrupavka: hrtanu (212.1) · 

nosu (212.0) 
očního víčka (215.0) 
ušního boltce (215.0) 

synovie (215.-) 
213.0 Kosti lebky a obličeje 
Nepatří sem: dolní čelist (213.1) 
213.1 Dolní čelist 
213.2 Páteř mimo křížovou kost a kostrč 
213.3 Žebra, hrudní kost a klíční kost 
213.4 ·Dlouhé kosti horní končetiny a lopatka 
213.5 Horní končetina, krátké kosti 
213.6 Pánevní kosti, křížová kost a kostrč 
213. 7 Dolní končetina, dlouhé kosti 
213.8 Dolní končetina, krátké kosti 
213.9 Lokalizace NS 
Chondrom } NS lokalizace 
Osteom 

214 Lipom 

Angiolipom ) 
Fibrolipom 
Hibernom 
Lipom (fetální) (infiltrativní) (intramuskulární) 
Myxolipom 

jakékoli lokalizace 
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215 Jiný nezhoubný novotvar pojivové nebo jiné měkké tkáně 
Patří sem: cévy 

fascie 
kloubní pouzdro 
periferní, sympatické a parasympatické nervy a ganglia 
sval 
synovie 
šlacha, šlachové pouzdro 
vaz [mimo děložní (221.0)] 

Nepatří sem: chrupavka: hrtanu (212.1) 
kloubní (213.-) 
nosu (212.0) 

pojivová tkáň prsu (217) 
215.0 Hlava, obličej a krk 
215.2 Horní končetina včetně ramene 
215.3 Dolní končetina včetně kyčle 
215.4 Hrudn·ík 
Nepatří sem: brzlík (212.6) 

mediastinum (212.5) 
srdce (212. 7) 

215.5 Břicho 

215.6 Pánev 
Nepatří sem: děložní vazy (221.0) 

leiomyom dělohy (218) 
215.7 Trup NS 
Záda NS 
215.8 Jiné určené lokalizace 
215.9 Lokalizace NS 

Leiomyom ) 
Myom 
Myxofibrom 
Myxom 
Rhabdomyom 

NS lokalizace 

216 Nezhoubný novotvar kůže 
Patří sem: dermatofibrom 

hidrocystom 
névus: modrý 

pigmentovaný 
NS 

syringoadenom 
syringom 

Nepatří sem: kůže pohlavních orgánů (221.-, 222.-) 
216.0 Kůže rtu 
Nepatří sem: červený okraj rtu (210.0) 
216.1 Oční víčko včetně koutku 



Nepaří sem: chrupavka očního víčka (215.0) 
216.2 Ucho a zevní zvukovod 
Boltec 
Pinna 
Nepatří sem: chrupavka ucha (215.0) 
216.3 Kůže jiných a NS částí obličeje 
Nos, zevní 
Obočí 

Spánek 
Tvář, zevní 
216.4 Kůže vlasové části hlavy a krku 
216.5 Kůže trupu mimo šourek 
Kůže: břišní stěny 

hráze 
hrudní stěny 
hyždí 
prsu 
řiti 

třísla 

zad 
Perianální kůže 
Podpažní jamka 
Pupek 
Nepatří sem: kůže šourku (222.4) 

řitní kanál (211.4) 

216.6 
216.7 
216.8 
216.9 

řiť NS (211.4) 
Kůže horní končetiny, včetně ramene 
Kůže dolní končetiny, včetně kyčle 
Jiné 
Lokalizace NS 

217 Nezhoubný novotvar prsu 
Prs (mužský) (ženský): měkké části 

pojivová tkáň 
Nepatří sem: kůže prsu (216.5) 

nezhoubná cysta prsu (610.-) 

218 Leiomyom dělohy 

Fibromyom } děloh 
Myom Y 

219 
219.0 
219.1 
219.8 
219.9 

Jiný nezhoubný novotvar dělohy 
Děložní čípek 

Děložní tělo 

Jiné specifikované části 
část NS 
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220 Nezhoubný novotvar vaječníku 

221 Nezhoubný novotvar jiného ženského pohlavního orgánu 
Patří sem: adenomatózní polyp 

nezhoubný teratom 
221.0 Vejcovod a vazy 
Děložní vaz (široký) (oblý) 
Fallopova trubice 
221.1 Pochva 
221.2 Vulva 
Clitoris 
Pudendum 
Stydké pysky (velké) (malé) 
Vestibulární [bartolinská] žláza 
Zevní ženské pohlavní orgány NS 
221.8 Jiné určené lokalizace 
221.9 Lokalizace NS 

222 Nezhoubný novotvar mužských pohlavních orgánů 
222.0 Varle 
222.1 Pyj 
Corpus cavernosum 
Glans penis 
Předkožka 

222.2 Předstojná žláza 
Nepatří sem: adenom 

adenomatózní hyperplazie 
hypertrofie 
zbytnění 

222.3 Nadvarle 
222.4 Sourek 
Kůže šourku 
222.8 Jiné určené lokalizace 
Semenný: provazec 

váček 

~22.S Lokalizace NS 

} prostaty (600) 

223 Nezhoubný novotvar ledviny nebo jiného močového orgánu 
223.0 Ledvina mimo pánvičku 
Nepatří sem: ledvinná pánvička (223.1) 

ledvinné kalichy (223.1) 
223.1 Ledvinná pánvička 
223.2 Močovod 

Nepatří sem: ústí močovodu do měchýře (223.3) 
223.3 Měchýř 

223.8 Jiné určené lokalizace 



Močová trubice - urethra 
Parauretrální žlázy 
Nepatří sem: vnitřní ústí močové trubice (223.3) 
223.9 Lokalizace NS 
Močové ústrojí NS 

224 Nezhoubný novotvar oka 
Nepatří sem: kost očnice (213.0) 

tarzus víčka (215.0) 
víčko (kůže) (216.1) 
zrakový nerv (225.1) 

224.0 Oční bulbus mimo spojivku, rohovku, sítnici a cévnatku 
224.1 Očnice 

224.2 Slzná žláza 
224.3 Spojivka 
224.4 Rohovka 
224.5 Sítnice 
Nepatří sem: hemangiom sítnice (228.0) 
224.6 Cévnatka 
224. 7 Slzovod 
Ductus nasolacrimalis 
Slzný váček 
224.8 Jiné určené části 
224.9 Cást NS 

225 Nezhoubný novotvar mozku nebo jiné části nervové soustavy 
Nepatří sem: hemangiom (228.0) 
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periferní, sympatické a parasympatické nervy a ganglia 
(215.-) 
retrobulbární (224.1) 

225.0 Mozek 
225.1 Mozkové nervy 
225.2 Mozkové pleny 
Meningiom (mozku) 
Pleny NS 
225.3 Mícha 
225.4 Míšní pleny 
Meningiom míchy 
225.8 Jiné 
225.9 Cást NS 
(Centrální) nervová soustava NS 
Nepatří sem: pleny NS (225.2) 

226 Nezhoubný novotvar štítné žlázy 

227 Nezhoubný novotvar jiné žlázy s vnitřní sekrecí nebo příbuzné 
tkáně 
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227.0 
227.1 
227.3 
227.4 
227.5 
227.6 
227.8 
227.9 

Nadledvina 
Příštítná žláza 
Hypofýza a ductus craniopharyngealis 
Epifýza 
Karotické tělísko 
Aortální tělísko a jiná paraganglia 
Jiné 
Lokalizace NS 

228 Hemangiom nebo lymfangiom jakékoli lokalizace 
Nepatří sem: modrý ani pigmentovaný névus (216.-) 
228.0 Hemangiom jakékoli lokalizace 
Angioma (benignum) (cavernosum) (congenitum) NS 
Generalizovaná angiomatóza 
Novotvar Glomus caroticum 
Haemangioma (benignum) (congenitum) 
Naevus cavernosus 
228.1 Lymfangiom jakékoli lokalizace 
Lymphangioma congenitum 
Naevus lymphaticus 

229 
229.0 
229.8 
229.9 

Nezhoubný novotvar jiné nebo NS lokalizace 
Mízní uzliny 
Jiné určené lokalizace 
Lokalizace NS 

CARCINOMA IN SITU (230-234) 
Patří sem: Bowenova nemoc 

Queyratova erytroplazie 

230 
230.0 

Carcinoma in situ trávicí soustavy 
Ret, ústní dutina a hltan 

Dáseň 

Hypofarynx 
Jazyk 
Nosohltan 
Orofarynx 
Slinná žláza nebo vývod 
ústa [kterákoli část] 
Nepatří sem: aryepiglotická ani interarytenoidní řasa, hrtanová strana 

(231.0) 

230.1 
230.2 

epiglotis: suprahyoidní část (231.0) 
NS (231.0) 

kůže rtu (232.0) 
Jícen 
Žaludek 



230.3 Tlusté střevo 
Nepatří sem: rektosigmoidální spojení (230.4) 
230.4 Konečník 

230.5 Řitní kanál 
230.6 Řiť NS 
Nepatří sem: kůže řiti } 

' okraj řiti (232.5) 
perianální kůže 

230.7 Jiné a NS části střeva 
Nepatří sem: Vaterova ampule (230.8) 
230.8 Játra a žlučová soustava 
230.9 Jiné a NS trávicí orgány 
Slinivka břišní 
Trávicí orgán NS 

231 
231.0 

Carcinoma in situ dýchací soustavy 
Hrtan 

Nepatří sem: aryepiglotická ani interarytenoidní řasa: 
hypofaryngeální strana (230.0) 
okrajové pásmo (230.0) 
NS (230.0) 

231.1 Průdušnice 

231.2 Průduška a plíce 
231.8 Jiné určené části 
Dutiny: nosní 

obličejové 

Střední ucho 
Nepatří sem: kůže: nosu (232.3) 

ucha (232.2) 
nos NS (234.8) 
ucho (zevní) (232.2) 

231.9 Cást NS 

232 Carcinoma in situ kůže 
Patří sem: pigmentové buňky 
232.0 Kůže rtu 
Nepatří sem: červený okraj rtu (230.0) 
232.1 Oční víčko včetně koutku 
232.2 Ucho a zevní zvukovod 
232.3 Kůže jiných a NS částí obličeje 
232.4 Kůže vlasové části hlavy a krku 
232.5 Kůže trupu mimo šourek 
Kůže: břišní stěny 

hráze 
hrudní stěny 
hyždí 
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prsu 
řiti 

třísla 

zad 
Perianální kůže 
Podpažní jamka 
Pupek 
Řiť, okraj 
Nepatří sem: kůže pohlavních orgánů (233.3, 233.5, 233.6) 

řitní kanál (230.5) 

232.6 
232.7 
232.8 
232.9 

řiť NS (230.6) 
Kůže horní končetiny včetně ramene 
Kůže dolní končetiny včetně kyčle 
Jiné určené lokalizace 
Lokalizace NS 

233 Carcinoma in situ prsu, močové nebo pohlavní soustavy 
233.0 Prs 
Nepatří sem: kůže prsu (232.5) 
233.1 Děložní čípek 

233.2 Jiné a NS části dělohy 
233.3 Jin~ a NS ženské pohlavní orgány 
233.4 Předstojná žláza 
233.5 Pyj 
233.6 Jiné a NS mužské pohlavní orgány 
233.7 Měchýř 

233.9 Jiné a NS močové orgány 

234 Carcinoma in situ jiné nebo NS lokalizace 
234.0 Oko 
Nepatří sem: víčko (kůže) (232.1) 
234.8 Jiné určené lokalizace 
Žláza s vnitřní sekrecí [kterákoli] 
234.9 Lokalizace NS 

NOVOTVARY NEDRCENÉ POV ARY (235-238) 

Poznámka: Do položek 235-238 se zařazují podle lokalizace určité histo
morfologicky přesně určené novotvary, jejichž příští povahu 
nelze předpovídat z toho, jak se jeví nyní. 

235 Novotvar neurčené povahy trávicí nebo dýchací soustavy 
235.0 Velké slinné žlázy 
Žláza: podčelistní 

podjazyková 
příušní 

235.1 Ret, ústní dutina a hltan 



Dáseň 

Hypofarynx 
Jazyk 
Nosohltan 
Orofarynx 
úst.a 
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Nepatří sem: aryepiglotická ani interarytenoidní "řasa, hrtanová strana 
(235.6) 
epiglotis: suprahyoidní část (235.6) 

NS (235.6) 
kůže rtu (238.2) 

235.2 Žaludek, střeva a konečník 
235.3 Játra a žlučové cesty 
Játra 
Vaterova ampule 
Žlučník 
Žlučová cesta [kterákoli] 
235.4 Retroperitoneum a pobřišnice 
235.5 Jiné a NS trávicí orgány 
Jícen 
Řiť NS 
Řitní: kanál 

svěrač 

Slinivka břišní 
Nepatří sem: kůže řiti } 

okraj řiti (238.2) 
perianální kůže 

235.6 Hrtan 
Nepatří sem: aryepiglotická ani interarytenoidní řasa: 

hypofaryngeální strana (235.1) 
okrajové pásmo (235.1) 
NS (235.1) 

235.7 Průdušnice, průduška a plíce 
235.8 Pohrudnice, brzlík a mediastinum 
235.9 Jiné a NS dýchací orgány 
Dutiny: nosní 

obličejové 

Dýchací orgán NS 
Střední ucho 
Nepatří sem: kůže: nosu } (238.2) 

ucha 

236 
236.0 

nos (238.8) 
ucho (zevní) (238.2) 

Novotvar neurčené povahy močového nebo pohlavního orgánu 
Děloha 
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236.1 Placenta 
Chorioadenom (Chorioadenoma destruens) 
Mola hydatidosa [hydatidiformis] maligna 
236.2 Vaječník 

236.3 Jiné a NS ženské pohlavní orgány 
236.4 Varle 
236.5 Předstojná žláza 
236.6 Jiné a NS mužské pohlavní orgány 
236.7 Měchýř 

236.9 Jiné a NS močové orgány 
Ledvina 
Močová trubice 
Močovod 

237 Novotvar neurčené povahy žlázy s vnitřní sekrecí nebo nervove 
soustavy 

237.0 Hypofýza a ductus craniopharyngealis 
237.1 Epifýza 
237.2 Nadledvina 
237 .3 Paraganglia 
237.4 Jiné a NS žlázy s vnitřní sekrecí 
Příštítná žláza · 
štítná žláza 
237.5 Mozek a mícha 
237.6 Pleny 
Pleny: míšní 

mozkové 
NS 

237. 7 N euro fibromatóza 
Recklinghausenova nemoc 
237.9 Jiné a NS části nervové soustavy 
Mozkové nervy 

238 Novotvar neurčené povahy jiné nebo NS lokalizace nebo tkáně 
238.0 Kost a kloubní chrupavka 
Nepatří sem: chrupavka: hrtanu (235.6) 

nosu (235.9) 
očního víčka (238.1) 
ucha (238.1) 

synovie (238.1) 
- 238.1 Pojivová a jiná měkká tkáň 
Nepatří sem: chrupavka: hrtanu (235.6) 

kloubní (238.0) 
nosní (235.9) 

pojivová tkáň prsu (238.3) 
238.2 Kůže 



Nepatří sem: červený okraj rtu (235.1) 

238.3 Prs 

kůže pohlavních orgánů (236.3, 236.6) 
řiť NS (235.5) 

Nepatří sem: kůže prsu (238.2) 
238A Polycythaemia vera 
238.5 Histiocyty a mastocyty 
Mastocytický novotvar NS 
Mastocytom NS 
238.6 Plazmocyty 
Plazmocytom NS 
Solitární myelom 
238.7 Jiné mízní a krvotvorné tkáně 
Idiopatická trombocytémie 
Megakaryocytární myeloskleróza 
Myeloskleróza s myeloidní metaplazií 
Nemoc (chronická) NS: lymfoprolif era ti vní 

myeloprolif era ti vní 
Panmyelóza (akutní) 
Nepatří sem: myelofibróza (289.8) 

myeloskleróza NS (289.8) 
myelóza: megakaryocytární (207.2) 

NS (205.9) 
238.8 Jiné určené lokalizace 
Oko 
Srdce 
Nepatří sem: oční víčko: chrupavka (238.1) 

kůže (238.2) 
238.9 Lokalizace NS 

NOVOTVARY NEURČENÉ MORFOLOGIE (239) 
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Poznámka: Do položky 239 se zařazují podle lokalizace novotvary neurčené 
morfologie a povahy. 

239 Novotvar neurčené morfologie 
Patří sem: „bujení" NS 

nádor NS 
novotvar NS 

239.0 Trávicí soustava . 
Nepatří sem: kůže řiti } 

okraj řiti (239.2) 
perianální kůže 

239.1 Dýchací soustava 
239.2 Kost, měkká tkáň a kůže 
Nepatří sem: červený okraj rtu (239.0) 
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239.3 Prs 

chrupavka: hrtanu (239.1) 
nosu (239.1) 

kůže pohlavních orgánů (239.5) 
pojivová tkáň prsu (239.3) 
řitní kanál (239.0) 
řiť NS (239.0) 

Nepatří sem: kůže prsu (239.2) 
239.4 Měchýř 

239.5 Jiné močové a pohlavní orgány 
239.6 Mozek 
Nepatří sem: mozkové: nervy } (239.7) 

pleny 
239. 7 Jiné části nervové soustavy a žlázy s vnitřní sekrecí 
Nepatří sem: periferní, sympatické a parasympatické nervy a ganglia 

(239.2) 
239.8 Jiné určené lokalizace 
Nepatří sem: oční víčko (kůže) (chrupavka) (239.2) 

velké cévy (239.2) 
zrakový nerv (239.7) 

239.9 Lokalizace NS 



III - NEMOCI žLAZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ, 
VYŽIVY A PŘEiVIĚNY LÁTEK 
A PORUCHY IMUNITY 
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Nepatří sem: endokrinní a metabolické poruchy, specifické pro plod a no
vorozence (775.-) 

Poznámka: Všechny novotvary, ať již jsou funkčně aktivní nebo nejsou, se 
zařazují do kapitoly II. Kódů z kapitoly III (tj. 242.8, 246.0, 251 
až 253, 255-259) lze použít k vyznačení takové funkční aktivity, 
sdružené s jakýmkoli novotvarem nebo s ektopickou endokrinní 
tkání. 

NEMOCI ŠTÍTNÉ ŽLÁZY (240-246) 

240 Struma prostá nebo NS 
240.0 Struma určená jako prostá 
Patří sem: onemocnění uvedená pod 240.9, označená jako prostá 
240.9 Struma NS 
Struma: difuzní koloidní 

endemická 
hyperplastická 
parenchyma tózní 
NS 

Zvětšení štítné žlázy 
Nepatří sem: vrozená (dyshormonogenní) struma (246.1) 

241 Struma uzlová netoxická - struma nodosa 
Nepatří sem: adenom a cystadenom štítné žlázy (226) 
241.0 Netoxická uninodulární struma 
Tyreoidální uzlík - nodulus thyreoidalis 
Uninodulární struma (netoxická) 
241.1 Netoxická multinodulární struma 
Multinodulární struma (netoxická) 
241.9 NS 
Struma: adenomatózní 

nodosa (simplex) 
uzlová (netoxická) NS 

242 Tyreotoxikóza se strumou nebo bez ní 
Myastenické syndromy při tyreotoxikóze 242.-+ (358.1 *) 
Myopatie při tyreotoxikóze 242.-+ (359.5*) 
Tyreotoxická kardiopatie 242.-+ ( 425. 7*) 
Tyreotoxický exoftalmus 242.-+ (376.2*) 
Nepatří sem: novorozenecká tyreotoxikóza (775.3) 
242.0 Toxická difuzní struma 
Exoftalmická nebo toxická struma NS 
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242.1 Toxická uninodulární struma 
Tyreoidální uzlík } t . k, ( ') b h t , 
Uninodulární struma oxic Y -a ne 0 s yper yreozou 

242.2 Toxická multinodulární struma 
242.3 Toxická uzlová struma NS 
Kterékoliv onemocnění uvedené pod 241.9, určené jako toxické nebo s hy
pertyreózou 
242.4 Tyreotoxikóza od ektopického tyreoidálního uzlíku 
242.8 Tyreotoxikóza jiného určeného původu 
Nad produkce tyreotropního hormonu 
Tyreotoxikóza: uměle vyvolaná - thyreotoxicosis factitia 

z použití nadbytku tyreoidálního materiálu 
Je-li vyvolána chemickou látkou, lze k vyznačení příčiny použít dodatko
vého kódu E. 
242.9 Tyreotoxikóza beze zmínky o strumě nebo jiné příčině 
Hypertyreóza [hypertyreoidismus] NS 

243 Vrozená hypotyreóza 
Kreténismus 
Vrozená insuficience štítné žlázy 
Artropatie sdružená s hypotyreózou+ (713.0*) 
K vyznačení přidružené duševní zaostalosti lze použít dodatkového kódu. 
Nepatří sem: vrozená (dyshormonogenní) struma (246.1) 

244 Získaná hypotyreóza 
Patří sem: hypotyreóza (získaná) 

myxedém (juvenilní) (dospělých) 
Artropatie sdružená s hypotyreózou 244.-+ (713.0*) 
Cerebelární ataxie při myxedému 244.-+ (334.4*) 
Mozková degenerace při myxedému 244.-+ (331. 7*) 
Myopatie při myxedému 244.-+ (359.5*) 
244.0 Pooperační hypotyreóza 
244.1 Jiná postablační hypotyreóza 
Hypotyreóza postradiační 
244.2 Hypotyreóza po jodidech 
Hypotyreóza vyvolaná podáním nebo požitím jodidů 
K vyznačení léku lze použít dodatkového kódu E. 
244.3 Jiná iatrogenní hypotyreóza 
Hypotyreóza vyvolaná: fenylbutazonem 

kyselinou P-aminosalicy lovou [PAS] 
resorcinolem 

K vyznačení léku lze použít dodatkového kódu E. 
244.8 Jiné 
244.9 Hypotyreóza NS 
Hypotyreóza } . , , b NS 
M d , primarn1 ne o yxe em 



245 Zánět štítné žlázy - thyreoiditis 
245.0 Akutní tyreoiditis 
Absces štítné žlázy 
Thyreoiditis: hnisavá - pyogenes, suppurativa 
K vyznačení organismu lze použít dodatkového kódu. 
145.1 Subakutní tyreoiditis 
Tyreoiditis: de Quervainova 

granulomatózní 
velkobuněčná 

245.2 Chronická lymfocytární tyreoiditis 
Autonomní tyreoiditis 
Hashimotova nemoc 
Lymfocytární tyreoiditis (chronická) 
Struma lymphomatosa 
245.3 Chronická fibrózní tyreoiditis 
Thyreoidi tis : lignea 

Riedelova 
245.4 Iatrogenní tyreoiditis 
K vyznačení příčiny lze použít dodatkového kódu. 
245.8 Jiná nebo NS chronická tyreoiditis 
245.9 Tyreoiditis NS 

246 Jiné nemoci štítn~ žlázy 
246.0 Poruchy sekrece tyrokalcitoninu 
Hypersekrece kalcitoninu nebo thyrokalcitoninu 
246.1 Dyshormonogenní struma 

Ill 

Struma způsobená nedostatkem enzymu nutného pro 3yntézu tyreoidálního 
hormonu 
Vrozená struma 
246.2 Cysta štítné žlázy 
Nepatří sem: cystadenom (226) 
246.3 Krvácení a infarkt štítné žlázy 
246.8 Jiné 
Abnormalita globulinu, vázajícího hormon štítné žlázy -TBG 
Atrofie štítné žlázy 
246.9 NS 

NEMOCI JINÝCH ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ (250-259) 

250 Cukrovka, úplavice cukrová - diabetes mellitus 
Při položce 250 lze použít tohoto dalšího třídění na pátém místě: 

.O typ začínající v dospělosti 

.1 juvenilní typ 

.9 NS, zdali typ začínající v dospělosti či juvenilní 
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Nepatří sem: cukrovka: komplikující těhotenství , porod a šestinedělí (648.0) 
neklinická (790.2) 
novorozenecká (775.1) 

250.0 Cukrovka bez komplikací 
Cukrovka bez komplikace nebo projevu, patřícího pod 250.1-250.9 
Cukrovka NS 
250.1 Cukrovka s ketoacidózou 
Diabetická acidóza nebo ketóza bez kómatu 
250.2 Cukrovka s kómatem 
Cukrovka s hyperosmotickým kómatem 
Diabetické kóma (s ketoacidózou) 
250.3+ Cukrovka s ledvinovými projevy (581.8, 582.8, 583.8*) 
Diabetická nefropatie 
Intrakapilární glomeruloskleróza 
Kimmelstielův-Wilsonův syndrom 
250.4 + Cukrovka s očními projevy 
Diabetická(-ý): retinopatie (362.0*) 

zákal čočky - cataracta diabetica (366.4*) 
250.5+ Cukrovka s nervovými projevy 
Diabetická: amyotrofie (358.l *) 

mononeuropatie (354.-, 355.-*) 
polyneuropatie (357 .2*) 

Autonomní (periferní) neuropatie při cukrovce (337.1 *) 
Charcotova artropatie, diabetická (713.5*) 
250.6+ Cukrovka s periferními oběhovými projevy 
Diabetická: gangréna (785.4*) 

periferní angiopatie ( 443.8*) 
250. 7+ Cukrovka s jinými určenými projevy 
Nepatří sem: přidružené infekce u diabetiků 
250.9 Cukrovka s NS komplikacemi 

251 Jiné poruchy vnitřní sekrece slinivky břišní 
251.0 Hypoglykemické kóma 
Iatrogenní hyperinsulinismus 
Inzulínové kóma 
Je-li vyvoláno lékem, lze k vyznačení příčiny použít dodatkového kódu E. 
251.1 Jiný hyperinsulinismus 
Hyperinsulinismus: ektopický 

funkční 

NS 
NS hyperplazie pankreatických inzulárních beta buněk 
251.2 Hypoglykémie NS 
Polyneuropatie při hypoglykémii+ (357.4*) 
251.3 Pooperační hypoinzulinémie 
Hyperglykémie po pankreatektómii 
251.4 Abnormalita sekrece glukagonu 
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Hyperplazie pankreatických inzulárních alfa buněk s přebytkem glukagonu 
2.51.5 Abnormalita sekrece gastrinu 
Hyperplazie pankreatických alfa buněk s přebytkem gastrinu 
Zollingerův-Ellisonův syndrom 
251.8 Jiné 
251.9 NS 
NS hyperplazie inzulárních buněk 

252 Nemoci příštítných tělísek - paratyreoidey 
252.0 Hyperparatyreóza [hyperparatyreoidismus] 
Hyperplazie příštítných tělísek 
Osteitis fibrosa cystica generalisata [Recklinghausenova nemoc kostí] 
Artropatie sdružená s hyperparatyreózou + (713.0*) 
Zkřivení páteře sdružené s osteitis fibrosa cystica + (734.4*) 
Nepatří sem: sekundární hyperparatyreóza (renálního původu) (588.8) 
252.1 Hypoparatyreóza [hypoparatyreoidismus] 
Paratyreoiditis (autoimunní) 
Tetanie: paratyreoidální 

. paratyreoprivní 
Zákal čočky při hypoparatyreóze+ (366.4*) 
Nepatří sem: přechodná hypoparatyreóza novorozenců (775.4) 

pseudohypoparatyreóza (275.4) 
pseudopseudohypoparatyreóza (2 7 5 .4) 

252.8 Jiné 
252.9 NS 

tetanie NS (781.7) 

253 Nemoci mozkového podvěsku - hypofýzy, glandula pituital'ia -
a hypotalamo-hypofyzárnfrh vztahů 

Patří sem: uvedená onemocnění, ať je porucha v hypofýze nebo v hypo-
talamu 

Ženská neplodnost pituitárně hypotalamického původu 253.-+ (628.1 *) 
Nepatří sem: Cushingův syndrom (255.0) 
253.0 Akromegalie a gigantismus 
Artropatie při akromegalii+ (713.0*) 
Nadprodukce růstového hormonu 
253.1 Jiná hyperfunkce předního laloku hypofýzy [adenohypofýzy] 
Nepatří sem: nadprodukce: ACTH (255.3) 

tyreotropního hormonu - TSH (242.8) 
253.2 Panhypopituitarismus 
Hypofyzární [pituitární] kachexie 
Insuficience hypofýzy NS 
Nekróza hypofýzy (poporodní) 
Sheehanův syndrom 
Simmondsova nemoc 
Myopatie při hypopituitarismu + (395.5*) 
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Nepatří sem: iatrogenní hypopituitarismus (253. 7) 
253.3 Hypofyzární [pituitární] trpaslictví - nanismus 
Izolovaná karence růstového hormonu 
Lorainovo-Leviho trpaslictví 
253.4 Jiné nemoci předního laloku hypofýzy 
Izolovaná nebo částečná karence některého hormonu předního laloku hypo
fýzy mimo růstový hormon 
253.5 Diabetes insipidus 
Nepatří sem: nefrogenní diabetes insipidus (588.1) 
253.6 Jiné nemoci zadního laloku hypofýzy [neurohypofýzy] 
Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu 
253. 7 Iatrogenní nemoci hypofýzy 
Hypopituitarismus vyvolaný: hormony 

hypofyzektómií 
radioterapií 

K vyznačení příčiny lze použít dodatkového kódu E. 
253.8 Jiné nemoci hypofýzy a jiné syndromy diencefalopituitárního pů-

vodu 
Absces hypofýzy 
Cysta Rathkeova váčku 
Dystrophia adiposogenitalis 
Frohlichúv syndrom 
253.9 NS 
Dyspituitarismus 

254 Nemoci brzlíku - thymu 
Nepatří sem: aplazie nebo dysplazie s imunodeficiencí (279.2) 

myasthenia gravis (358.0) 
254.0 Hyperplasia thymi persistens 
Hypertrofie brzlíku 
254.1 Absces brzlíku 
254.8 Jiné 
254.9 NS 

255 Nemoci nadledvin - glandulae suprarenales, adrenales 
Patří sem: uvedená onemocnění, ať již je základní porucha v nadledvinách 

nebo je vyvolána hypofyzárními vlivy 
255.0 Cushingův syndrom 
Iatrogenní 
Idiopatický 
Závislý na hypofýze 
NS 
Ektopický syndrom ACTH 
Nadprodukce kortisolu 
Myopatie při Cushingově syndromu+ (359.5*) 
255.1 Hyperaldosteronismus 
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Connův syndrom 
255.2 Adrenogenitální poruchy 
Adrenogenitální syndromy, virilizující nebo feminizující, ať již získané nebo 
sdružené s vrozenou hyperplazií nadledvin v důsledku vrozených enzymo
vých defektů při syntéze hormonů 
Mužská: macrogenitosomia praecox 

sexuální předčasnost s hyperplazií nadledvin 
Virilizace (u žen) 
Ženský adrenální pseudohermafroditismus 
255.3 Jiná kortikoadrenální hyperaktivita 
Nad produkce ACTH 
255.4 Kortikoadrenální insuficience 
Addisonova nemoc: tuberkulózní* (017.6+) 

NS 
Addisonská krize 
Adrenální: atrofie (autoimunní) 

hemoragie 
insuficience NS 
kalcifikace 
krize 

Myopatie při Addisonově nemoci+ (359.5*) 
255.5 Jiná hypofunkce nadledvin 
Waterhouseův-Friderichsenův syndrom (meningokokový)* (036.3+) 
255.6 Meduloadrenální hyperfunkce 
Sekrece adrenalinu vyvolaná f eochromocytomem 
Poznámka: Nepoužívejte jako primární kód pro feochromocytom. 

Viz poznámka v záhlaví kapitoly. 
255.8 Jiné 
Abnormalita globulinu vázajícího kortizol - CBG 
255.9 NS 

256 Poruchy činnosti vaječníků - ovariální dysfunkce 
256.0 Hyperestrinismus 
256.1 Jiná hyperfunkce vaječníků 
Hypersekrece ovariálních androgenů 
256.2 Pooperační selhání vaječníků 
Selhání vaječníků: iatrogenní 

postiradiační 

256.3 Jiné selhání vaječníků 
Primární selhání vaječníků 
Předčasná menopauza NS 
256.4 Polycystické vaječníky 
Steinův-Lowenthalův syndrom 
Neplodnost sdružená se Steinovým-Lowenthalovým syndromem+ (628.0*) 
256.8 Jiné 
256.9 NS 
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257 Poruchy činnosti varlat - testikulámí dysfunkce 
257.0 Hyperfunkce varlat 
Hypersekrece testikulárních hormonů 
257.1 Pooperační hypofunkce varlat 
Hypofunkce varlat: iatrogenní 

postiradiační 

257.2 Jiná hypofunkce varlat 
Testikulární hypogonadismus 
Vadná biosyntéza testikulárního androgenu 
Nepatří sem: azoospermie (606) 
257.8 Jiné 
Goldbergův-Maxwellův syndrom 
Mužský pseudohermafroditismus s testikulární feminizací 
Testikulární feminizace 
257.9 NS 

258 Polyglandulární dysfunkce a příbuzné poruchy 
258.0 Polyglandulární aktivita při mnohočetné endokrinní adenomatóze 
Wermerův syndrom 
Poznámka: Nepoužívá se jako primární kód pro mnohočetnou endokrinní 

adenomatózu. Viz poznámka v úvodu kapitoly. 
258.1 Jiné kombinace endokrinní dysfunkce 
Syndrom: Lloydův 

258.8 
258.9 

Schmidtův 

Jiné 
Polyglandulární dysfunkce NS 

259 Jiné nemoci žláz s vnitřní sekrecí 
259.0 Opoždění pohlavního vývoje a dospělosti, pokud nepatří jinam 
Opožděná puberta 
259.1 Předčasný pohlavní vývoj a dospělost, pokud nepatří jinam 
Pohlavní předčasnost: idiopatická 

konstituční 

kryptogenní 
NS 

~59.2 Karcinoidní syndrom 
Sekrece hormonů karcinoidními novotvary 
Poznámka: Nepoužívá se jako primární kód pro karcinoidní novotvary. 

Viz poznámka v úvodu kapitoly. 
259.3 Ektopická sekrece hormonů, pokud nepatří jinam 
259.4 Trpaslictví - nanismus - pokud nepatří jinam 
Trpaslictví: konstituční 

NS 
Nepatří sem: progerie (259.8) 

trpaslictví: achondroplastické ('156.4) 
nitroděložní (759. 7) 



259.8 Jiné 

nutriční (263.2) 
pituitární [hypofyzární] (253.3) 
renální (588 .0) 

Dysfunkce pineální žlázy [šišinky, epifýzy] 
Progerie 
Wernerův syndrom 
259.9 NS 
Infantilismus NS 
NS porucha: endokrinní 

hormonální 

NUTRIČNÍ KARENCE (260-269) 
Nepatří sem: karenční anémie (280.-, 281.-) 

260 K vašiorkor 
Nutriční edém s dyspigmentací kůže a vlasů 

261 Nutriční marasmus 
Nutriční atrofie 
Těžká kalor ická karence 
Těžká podvýživa - malnutrice - NS 

262 Jiná těžká proteinokalorická podvýživa 
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Podvýživa třetího stupně podle Gomezovy klasifikace [váha pod 60 % nor
my podle věku] 
Nutriční edém bez dyspigmentace kůže a vlasů 

263 Jiná nebo NS proteinokalorická podvýživa 
263.0 Podvýživa středního stupně 
Podvýživa druhého stupně podle Gomezovy klasifikace [váha od 60 % výše, 
ale méně než 75 % normy podle věku] 
263.1 Podvýživa mírného stupně 
Podvýživa prvního stupně podle Gomezovy klasifikace [váha od 75 % výše, 
ale méně než 90 % normy podle věku] 
263.2 Zastavení vývoje následkem proteinokalorické podvýživy 
Fyzická zaostalost následkem podvýživy 
Nutriční trpaslictví 
263.8 Jiná proteinokalorická podvýživa 
263.9 NS 
Dystrofie způsobená podvýživou 
(Kalorická) podvýživa NS 
Nepatří sem: nutriční karence NS (269.9) 

264 Karence vitamínu A 
264.0+ S xerózou spojivky (372.5*) 
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264.1 + S Bitotovou skvrnóu a xerózou spojivky (372.5*) 
Bi totova skvrna u malého dítěte 
264.2+ S xerózou rohovky (371.4*) 
264.3+ S ulcerací a xerózou rohovky (370.0, 371.4*) 
264.4 + S keratomalacií (371.4*) 
264.5+ S šeroslepostí - hemeralopií (368.6*) 
264.6+ S xeroftalmickými jizvami rohovky (371.0*) 
264.7+ Jiné oční projevy karence vitamínu A 
Xeroftalmie způsobená karencí vitamínu A (372.5*) 
264.8+ Jiné projevy karence vitamínu A 
Folikulární keratóza } 
Xeroderma následkem karence vitamínu A+ (701.1 *) 

264.9 NS 
Rypovi taminóza A NS 

265 Karence thiaminu nebo niacinu 
265.0 Beri-beri 
Mozková degenerace při beri-beri+ (331.7*) 
Polyneuropatie při beri-beri+ (357.4*) 
Srdeční nemoc při beri-beri+ (425.7*) 
265.1 Jiné a NS projevy karence thiaminu 
Jiné karence vitamínu B1 

265.2 Pelagra 
Karence: kyseliny nikotinové 

niacinu [tryptofanu] 
nikotinamidu 
vítamínu PP 

Pelagra (alkoholická) 
Polyneuropatie při pelagře+ (357.4*) 

266 Karence jiných složek B komplexu 
Polyneuropatie při karenci vitamínů B 266.-+ (357.4*) 
266.0 Ariboflavinóza 
Karence riboflavinu 
266.1 Karence vitamínu B6 
Karence: pyridoxalu 

pyridoxaminu 
pyridoxinu 

Syndrom karence vitamínu B6 
Nepatří sem: sideroblastická anémie reagující na vitamín B6 (285.0) 
266.2 Jiné karence B komplexu 
Karence: kyanokobalaminu 

kyseliny listové 
vitamínu B12 

Mozková degenerace při karenci vitamínu B12 + (331. 7*) 
Subakutní kombinovaná degenerace míchy+ (336.2*) 



Nepatří sem: karenční anémie (281.-) 
266.9 NS karence vitamínu B 

267 Karence kyseliny askorbové 
Karence vitamínu C 
Kurděje - skorbut 
Nepatří sem: kurdějová anémie [anémie při skorbutu] (281.3) 

268 Kar ence vitamínu D 
Nepatří sem: křivice a osteomalacie vzdorující vitamínu D (275.3) 
268.0 Křivice - rachitis - aktivní 
Nepatří sem: křivice: celiakální (579.0) 

renální (588.0) 
268.l Křivice, pozdní následky 
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Jakékoliv onemocnění, určené jako rachitické nebo způsobené křivicí a trva
jící rok po začátku nemoci a později nebo výslovně označené jako pozdní 
následek křivice 
268.2 Osteomalacie 
268.9 NS 
Avitaminóza D 

269 J iné nutriční karence 
269.0 Karence vitamínu K 
Nepatří sem: karence vitamínu K u novorozence (776.0) 

nedostatek koagulačního faktoru, způsobený karencí vita
mínu K (286.7) 

269.1 Karence jiných vitamínů 
Karence vitamínu: E 

p 

269.2 Karence NS vitamínu 
269.3 Karence minerálů, pokud nepatří jinam 
Nepatří sem: karence: draslíku (276.8) 

sodíku (276.1) 
269.8 Jiná nutriční karence 
Nepatří sem: n~dostatečné prospívání (tělesné) (783.4) 

potíže s výživou (783.3) 
novorozence (779.3) 

269.9 NS 

JINÉ PORUCHY METABOLISMU A PORUCHY IMUNITY (270-279) 
K vyznačení přidružené duševní zaostalosti lze použít dodatkového kódu. 

270 Poruchy transportu a metabolismu aminokyselin 
Nepatří sem: abnormální nálezy bez zjevné nemoci (791-796) 

dna (274.-) 
poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu (277 .2) 
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270.0 Poruchy transportu aminokyselin 
Cystinóza 
Cystinurie 
Fanconiho(-de Toniho )(-Debréův) syndrom 
Glycinurie (renální) 
Hartnupova nemoc 
270.1 Fenylketonurie 
Hyperf eny lalalinémie 
270.2 Jiné poruchy metabolismu aromatických aminokyselin 
Albinismus 
Alkaptonurie 
Hydroxykynureninurie 
Hypertyrozinémie 
Ochronotická artritis+ (713.0*) 
Poruchy metabolismu tyrozinu a tryptofanu 
Tyrozinóza, tyrozinurie. 
Oční albinismus+ (743.8*) 
Nepatří sem: syndrom karence vitamínu B6(266.l) 
270.3 Poruchy metabolismu aminokyselin s rozvětveným řetězem 
Hypervalinémie 
Leucinóza 
Poruchy metabolismu leucinu, izoleucinu a valinu 
270.4 Poruchy metabolismu aminokyselin se sírou 
Cystathionurie 
Homocystinurie 
Hypermethioninémie 
Poruchy metabolismu methioninu, homocystinu a cystathionu 
270.5 Poruchy metabolismu histidinu 
Histidinémie 
Hyperhistidinémie 
Imidazolaminoacidurie 
270.6 Poruchy metabolismu látek z okruhu močoviny 
Arginosukcinová acidurie 
Citrulinémie 
Hyperamonémie 
Hyperornitinémie 
Poruchy metabolismu ornitinu, citrulinu, kyseliny arginosukcinové, argi
ninu a čpavku 
270. 7 Jiné poruchy metabolismu aminokyselin s přímým řetězem 
Hyperglycinémie 
Hyper lysinémie 
Sacharopinurie 
Jiné poruchy metabolismu glycinu, threoninu, serinu, glutaminu a lysinu 
270.8 Jiné 
Ethanolaminurie 
Hydroxyprolinémie 



Hyperprolinémie 
Iminoacidopa tie 
Sarkosinémie 
270.9 NS 

271 Poruchy transportu a metabolismu uhlovodanů 
Nepatří sem: abnormalita sekrece glukagonu (251.4) 

cukrovka (250.-) 
hypoglykémie NS (251.2) 
mukopolysacharidóza (277.5) 

271.0 Glykogenóza 
Glykogenová tezaurismóza 
Srdeční glykogenóza + ( 425. 7*) 
271.1 Galaktozémie 
Perinatální žloutenka sdružená s galaktozémií+ (774.5*) 
271.2 Dědičná intolerance fruktózy 
271.3 Karence střevní disacharidázy a malabsorpce disacharidů 
(Vrozená) intolerance nebo malabsorpce: 

glukózy a galaktózy 
laktózy 
sacharózy a izomal tózy 

271.4 Renální glykozurie 
Diabetes renalis 
271.8 Jiné 
Oxalóza 
(Primární) hyperoxalurie 
271.9 NS 

272 Poruchy metabolismu lipidů 
Xanthelasma 272.-+ (374.5*) 
Nepatří sem: lokalizované mozkové lipidózy (330.1) 
272.0 Čistá hypercholesterolémie 
Hyper-beta-lipoproteinémie 
Hyperlipidémie, skup. A 
Hyperlipoproteinémie: Fredricksonova typu II 

typu s nízkou hustotou lipidů [LDL] 
Rodinná hypercholesterolémie 
272.1 Čistá hyperglyceridémie 
Endogenní hyperglyceridémie 
Hyperlipidémie, skup. B 
Hyperlipoproteinémie: Fredricksonova typu IV 

typu s velmi nízkou hustotou lipidů [VLDL] 
272.2 Smíšená hyperlipidémie 
Hyper-beta-li poproteinémie s pre-beta-li poproteinémií 
Hypercholesterolémie s endogenní hyperglyceridémií 
Hyperlipidémie, skup. C 
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Hyperlipoproteinémie Fredricksonova typu Ilb nebo III 
Široká nebo proměnlivá beta-lipoproteinémie 
Tuboeruptivní xanthom 
Xanthoma tuberosum 
272.3 Hyperchylomikronémie 
Hyperlipidémie, skup. D 
Hyperlipoproteinémie Fredricksonova typu I nebo V 
Smíšená hyperglyceridémie 
272.4 Jiná a NS hyperlipidémie 
Alfa-lipoproteinémie 
Hyperlipidémie NS 
Kombinovaná hyperlipidémie 
272.5 Karence lipoproteinů 
A-beta-lipoproteinémie 
Hypo-alf a-lipoproteinémie 
Hypo-beta-lipoproteinémie (rodinná) 
Karence: lecithin-cholesterol-acyltransferázy 

lipidů s vysokou hustotou 
Tangerská nemoc 
272.6 Lipodystrofie 
Barraquerova-Simonsova nemoc 
Progresivní lipodystrofie 
Je-li iatrogenní, lze k vyznačení příčiny použít dodatkového kódu E. 
Nepatří sem: střevní lipodystrofie (040.2) 
272. 7 Lipidózy 
Chemicky indukovaná lipidóza 
Mukolipidóza II 
Primární rodinná xantomatóza 
Nemoc: Andersonova 

buněk I [mukolipidóza] 
Fabry ho 
Gaucherova 
Niemannova-Pickova 
pseudo-Hurlerova [mukolipidóza III] 
Sandhoffova · 
s tezaurací: lipidů NS 

triglyceridů: typ I nebo II 
typ III [W olmanova] 

Dědičná dystrofie sítnice při generalizovaných lipidózách + (362. 7*) 
Mozková degenerace při generalizovaných lipidózách + (330.2*) 
272.8 Jiné poruchy metabolismu lipidů 
Hoffaova nemoc [liposynovitis praepatellaris] 
Launoisova-Bensaudeova lipomatóza 
Artropatie sdružená s lipoidní dermoartritidou + (713.0*) 
272.9 NS poruchy metabolismu lipidů 



273 Poruchy metabolismu plazmatických proteinů 
Nepatří sem: agamaglobulinémie a hypogamaglobulinémie (279.-) 

dědičné hemolytické anémie (282.-) 
vady koagulace (286.-) 

273.0 Polyklonická hypergamaglobulinémie 
W aldenstromova hypergamaglo bulinémická purpur a 
273.1 Monoklonická paraproteinémie 
Monoklonická gamopatie: benigní 

sdružená s lymfo plazmatickými dyskraziemi 
NS 

Paraproteinémie: benigní (rodinná) 
sekundární po maligní nebo zánětlivé nemoci 

273.2 Jiné paraproteinémie 
Kryoglo bulinémická: purpur a 

vaskulitis 
Smíšená kryoglobulinémie 
273.3 Makroglobulinémie 
Makroglobulinémie (idiopatická) (primární) (Waldenstromova) 
273.8 Jiné 
Abnormalita transportního proteinu 
Bisalbuminémie 
273.9 NS 

274 Dna - arthritis mica 
Nepatří sem: dna z olova (984.-) 
274.o+ Dnová artropatie (712.0*) 
274.1 + Dnová nefropatie 
Dnová nefropatie NS (583.8*) 
Ledvinové kaménky z kyseliny močové (592.0*) 
274.8 Dna s jinými projevy 
Dnové uzly - tophi: srdce+ ( 425. 7*) 

ucha+ (380.8*) 
274.9 NS 

27 5 Poruchy metabolismu minerálů 
Nepatří sem: abnormální nálezy bez klinického významu (790-796) 
275.0 Poruchy metabolismu železa 
Hemochrornatóza 
Artropatie sdružená s hemochromatózou+ (713.0*) 
Idiopatická plicní hemosideróza+ (516.l*) 
Nepatří sem: anémie: sideroblastická (285.0) 

z nedostatku železa (280) 
275.1 Poruchy metabolismu mědi 
Hepa to len tikulární degenerace 
Wilsonova nemoc 
275.2 Poruchy metabolismu hořčíku 
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Hypermagnezémie 
Hypomagnezémie 
275.3 Poruchy metabolismu fosforu 
Hypofosfatázie 
Křivice } 
Osteomalacie . vzdorující vitamínu D 

Rodinná hypofosfatémie 
275.4 Poruchy metabolismu vápníku 
Hyperkalcémie 
Hyperkalcinurie 
Kalcinóza 
N efrokalcinóza 
Pseudohypoparatyreoidismus 
Pseudopseudohypopara tyreoidismus 
Chondrokaldnóza: způsobená krystaly: fosforečnanu vápenatého+ (712.1 *) 

pyrofosfátu+ (712.2*) 
NS+ (712.3*) 

Nepatří sem: karence vitamínu D (268.-) 
onemocnění příštítných tělísek (252.-) 

275.8 Jiné 
275.9 NS 

276 Poruchy rovnováhy tekutin, elektrolytů a acidobazické rovnováhy 
Nepatří sem: diabetes insipidus (253.5) 

rodinná periodická par alyza (359.3) 
276.0 Hyperosmolalita a (nebo) hypernatrémie 
Přebytek sodíku 
276.1 Hypoosmolalita a (nebo) hyponatrémie 
Karence sodíku 
276 .2 Acidóza 
Acidóza : metabolická 

mléčná 

respiratorní 
NS 

Nepatří sem: diabetická acidóza (250.1) 
276.3 Alkalóza 
Alkalóza: metabolická 

respiratorní 
NS 

276.4 Smíšená porucha acidobazické rovnováhy 
276.5 Snížení objemu 
Dehydratace 
Hypovolémie 
Snížení objemu plazmy nebo mimobuněčné tekutiny 
Nepatří sem : hypovolémický šok: pooperační (998.0) 

traumatický (958.4) 



276.6 Přetížení tekutinou 
Zadržování tekutiny 
276. 7 Hyperpotasémie 
Přebytek draslíku 
276.8 Hypopotasémie 
Karence draslíku 
276.9 Poruchy elektrolytů a tekutin, nezařazené jinde 
Hyperchlorémie 
Hypochlorémie 
Nerovnováha elektrolytů 
Nepatří sem: nerovnováha elektrolytů: 
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po potratu a mimoděložním nebo molárním těhotenství 
(634-638 se čtvrtou číslicí .4, 639.4) 
sdružená s hyperemesis gravidarum (643.1) 

277 Jiné a NS poruchy metabolismu 
277.0 Cystická fibróza 
Fibrocystická nemoc slinivky břišní 
Mukoviscidóza 
Mekoniový ileus+ (777.0*) 
Perinatální žloutenka sdružená s mukoviscidózou + (77 4.5*) 
277.1 Poruchy metabolismu porfyrinu 
Porfyrie 
Porfyrinurie 
Polyneuropatie při porfyrii + (357.4*) 
277.2 Jiné poruchy metabolismu purinu a pyrimidinu 
Karence hypoxanthin-guanin-fosforibosyltransferázy [karence HG-PRT] 
Leschův-Nyhanův syndrom 
Nepatří sem: dna (274.-) 

orotacidurická anémie (281.4) 
277 .3 Amyloidóza 
Amyloidóza: nefropatická 

neuropatická (portugalská) (švýcarská) 
sekundární 
zděděná celková 
NS 

Dědičná srdeční amyloidóza 
Rodinná středozemská horečka 
Artropatie sdružená s amyloidózou nebo rodinnou středozemskou horečkou+· 
(713.7*) 
Autonomní neuropatie při amyloidóze+ (337.1 *) 
Chronický zánět ledvin při amyloidóze+ (582.8*) 
Myopatie při amyloidóze+ (359.6*) 
Nefritis nebo nefropatie při amyloidóze+ (583.8*) 
Nefrotický syndrom při amyloidóze+ (581.8*) 
Plicní amyloidóza+ (517.8*) 
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Polyneuropatie při amyloidóze+ (357.4*) 
277.4 Poruchy vylučování bilirubinu 
Syndrom: Crigglerův-Najjarův 

Dubinův-J ohnsonúv 
Gilbertův 

Rotorů v 
Žloutenka novorozenců sdružená s Crigglerovým-Najjarovým nebo Gilber
tovým syndromem+ (77 4.3*) 
Nepatří sem: hyperbilirubinémie specifické pro perinatální období (774.-) 
277.5 Mukopolysacharidóza 
Gargoylismus 
Syndrom: Hunterův 

Hurlerův 

Kardiopatie při mukopolysacharidóze+ (425.7*) 
Mozková degenerace při mukopolysacharidózách nebo Hunterově nemoci+ 
(330.3*) 
277.6 Jiné karence cirkulujících enzymů 
Dědičný angioedém 
Karence alfa-1-antitrypsinu 
277.8 Jiné 
277.9 NS 

278 Otylost - obesitas - a jiné hyperalimentace 
Nepatří sem: hyperalimentace NS (783.6) 

otrava vitamínovými přípravky (963.5) 
278.0 Otylost 
Nepatří sem: adipozogenitální dystrofie (253.8) 

otylost endokrinního původu NS (259.9) 
278.1 Lokalizovaná adipozita 
Tukový polštář 
278.2 Hypervitaminóza A 
278.3 Hyperkarotinémie 
278.4 Hypervitaminóza D 
278.8 Jiné 

279 Poruchy postihující mechanismus imunity 
279.0 Nedostatek humorální imunity 
Agamaglobulinémie 
Hypogamaglo bulinémie 
Artropatie sdružená s hypogamaglobulinémií+ (713.0*) 
279.1 Nedostatek imunity zprostředkované buňkami 
Syndrom: Di Georgeův 

Nezelofův 

Wiskottův-Aldrichův 

Nepatří sem: ataxie-telangiektázie (334.8) 
279.2 Kombinovaný nedostatek imunity 



Agamaglobulinémie švýcarského typu 
Retikulární dysgeneze 
Syndrom kombinovaného nedostatku imunity 
Thymická: alymfoplazie 

aplazie nebo dysplazie s imunodeficiencí 
279.3 NS nedostatek imunity 
279.4 Autoimunní nemoc, pokud nepatří jinam 
Autoimunní nemoc NS 
279.8 Jiné 
279.9 NS 
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IV NEMOCJI KRVE A KRVOTVORNÝCH ORGÁNŮ 

Nepatří sem: anémie komplikl.< )cí těhotenství nebo šestinedělí (648.2) 

280 Chudokrevnost - anémie - z nedostatku železa 
Anémie: asiderotická [ sideropenická] 

hypochromní 
posthemoragická [po ztrátě krve] (chronická) 

Syndrom: Kellyho-Pattersonův 
Plummerův-Vinsonův 

Sideropenická dysfagie 
Nepatří sem: akutní posthemoragická anémie (285.1) 

281 Jiné karenční anémie 
281.0 Zhoubná chudokrevnost - anaemia perniciosa 
Anémie: Addisonova 

Biermerova 
vrozená zhoubná 

Vrozený nedostatek vnitřního faktoru 
Subakutní kombinovaná degenerace míchy+ (336.2*) 
281.l Jiná anémie z nedostatku vitamínu B12 

Anémie: veganská 
ze selektivní malabsorpce vitamínu B12 s proteinurií 
z nedostatku vitamínu B12 (nutriční) 

Imerslundův(-Grasbeckův) syndrom 
Subakutní kombinovaná degenerace míchy+ (336.2*) 
281.2 \ Anémie z nedostatku kyseliny listové 
Anémie z nedostatku kyseliny listové nebo jejích solí: 

nutriční 

vyvolaná léky 
NS 

Nutriční megaloblastická anémie 
K vyznačení léku lze použít dodatkového kódu E. 
281.3 Jiné určené megaloblastické anémie, pokud nepatří jinam 
281.4 Anémie z nedostatku proteinů 
Anémie z nedostatku aminokyselin 
281.8 Anémie sdružená s jinou určenou nutriční karencí 
Anémie při skorbutu [kurdějová] 
281.9 NS 
Anémie: megaloblastická NS 

nutriční NS 
prostá chronická 

282 Dědičné hemolytické anémie 
Artropatie sdružená s hemoglobinopatií 282.4-282.7+ (713.2*) 
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Perinatální žloutenka z dědičných hemolytických anémií 282.-+ (774.0*) 
282.0 Dědičná sférocytóza 
Acholurická (vrozená) žloutenka 
Syndrom Minkowského-Chauffardův 
V rozená sf érocytóza 
282.1 Dědičná eliptocytóza 
Eliptocytóza (vrozená) 
Ovalocytóza (vrozená) (dědičná) 
282.2 Anémie z poruch metabolismu glutationu 
Anémie: hemolytická nesf érocytická (dědičná), typu I 

Favismus 

z nedostatku: enzymů, vyvolaného léky 
erytrocytárního glutationu 
glukózo-6-fosfa todehydrogenázy 
glu ta tionreduktázy 

282.3 Jiné hemolytické anémie z nedostatku enzymů 
Anémie: hemolytická nesf érocytická (dědičná), typu II 

z nedostatku: hexokinázy 
pyruvatkinázy [PK] 
triozof osf atizomerázy 

282.4 Thalasémie 
Cooleyova anémie 
Nemoc Hb-H 
Srpkovitá thalasémie 
Středozemní anémie (s jinou hemoglobinopatií) 
Thalasémie (alfa) (beta) (intermedia) (maior) (minor) (smíšená) (s jinou he
moglobinopatií) 
282.5 Srpkovitá hemoglobinopatie 
Genotyp Hb-AS 
Typ hemoglobin S [Hb-S] (heterozygotní) 
Nepatří sem: s thalasémií (282.4) 

s jinou hemoglobinopatií (282.6) 
282.6 Srpkovitá anémie 
Nemoc: Hb-S 

Hb-S/Hb-C 
Hb-S/Hb-D 
Hb-S/Hb-E 
srpkovitá: Hb-C 

Hb-D 
Hb-E 

Proliferativní srpkovitá retinopatie+ (362.2*) 
Nepatří sem: srpkovitá thalasémie (282.4) 
282. 7 Jiné hemoglobinopatie 
Abnormální hemoglobin NS 
Dědičná persistence fetálního hemoglobinu [HPFH] 
Hemolytická nemoc s nestálým hemoglobinem 
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Nemoc: Hb-C 
Hb-D 
Hb-E 

V rozená anémie s Heinzovými tělísky 
Nepatří sem: hemoglobin s vysokou afinitou na k yslík (289.0) 

nemoc Hb-M (289. 7) 

282.8 Jiné 
S tom a tocytóza 
282.9 NS 

vrozená polycytémie (289.6) 

Dědičná hemolytická anémie NS 

283 Získané hemoly tick é anémie 
283.0 Autoimunní hemolytické anémie 
Autoimunní hemolytická nemoc (chladový typ) (tepelný typ) 
Hemolytická anémie (sekundární) (symptomatická): chladový typ 

Chron ické onemocnění s chladovými aglutininy 
Nepatří sem: Evansův syndrom (287.3) 

tepelný typ 

hemolytická nemoc novorozenců (773.--) 
283 .1 Neautoimunní hemolytické anémie 
Hemolyt ická anémie: mechanická 

mikroangiopatická 
toxická 

Hem olyticko-uremický syndrom 
K vyznačení příčiny lze použít dodatkového kódu E. 
283.2 Hemoglobinurie způsobená hemolýzou z vnějších příčin 

Hemoglobin urie: paroxysmální 
chladová 
noční 

pochodová 
z námahy 
z jiné hemolýzy 

Marchiafavův-Micheliho syndr om 
K vyznačení příčiny lze p oužít dodatkového kódu E. 
283.9 NS 
Chronická idiopatická hemolytická anémie 
Získaná hemolytická anémie NS 

284 Aplastická anémie 
284.0 Konstituční [idiopatická] aplastická anémie 
(Čistá) aplazie červených krvinek: dětská 

Blackfanův-Diamondův syndrom 
Fanconiho anémie 

primární 
vrozená 



Pancytopenie s malformacemi 
Vrozená hypoplastická anémie 
284.8 Jiné 
Aplastická anémie (způsobená): infekcí 

léky 
toxická 
zářením 
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Aplazie červených krvinek (získaná) (u dospělých) (čistá) (s thymomem) 
Pancytopenie (získaná) 
K vyznačení příčiny lze použít dodatkového kódu E. 
284.9 NS 
Anémie: aplastická (idiopatická) NS 

hypoplastická 
Medulární hypoplazie 

285 
285.0 

Jiné a NS anémie 
Sideroblastická anémie 

Anémie: pyridoxinoresponsívní 
sideroachrestická 

Sideroblastická anémie: dědičná 
primární 
reagující na vitamín B6 
refraktérní 
sekundární (vyvolaná léky) (způsobená nemocí) 
vrozená 
získaná 

Je-li vyvolána lékem, lze k vyznačení příčiny použít dodatkového kódu E. 
285.1 Akutní posthemoragická ·anémie 
285.8 Jiné určené anémie 
Anémie : leukoerytroblastická 

(vrozená): dyserytropoietická 
dyshemopoietická 

Infantilní pseudoleukémie 
285.9 Anémie NS 

286 Koagulační vady 
Artropatie sdružená s hemofilií 286.0-286.2+ (713.2*) 
286.0 Vrozená porucha faktoru V III 
(Funkční) nedostatek faktoru VIII 
Hemofilie: A 

NS 
Nepatří sem: nedostatek faktoru VIII s vaskulární poruchou (286.4) 
286.1 Vrozená porucha faktoru IX 
Hemofilie B 
Christmasova nemoc 
Nedostatek: faktoru IX (funkční) 

PTC [plazma-tromboplastin-komponentu] 
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286.2 Vrozený nedostatek faktoru XI 
Hemofilie C 
Nedostatek PTA [plazma-tromboplastin-antecedentu] 
286.3 V rozený nedostatek jiných koagulačních faktorů [faktorů krevního 

srážení] 
Dysfibrinogenémie (vrozená) 
Hypoprokonvertinémie 
Nedostatek: faktoru: I - fibrinogenu 

II - protrombinu 
V - labilního 
VII - stabilního 
X - Stuartova-Prowerové 
XII - Hagemanova 
XIII - stabilizujícího fibrin 

globulinu AC 
proakcelerinu 

Nemoc: Owenova 
Stuartova-Prowerové 

Vrozená afibrinogenémie 

286.4 Von Willebrandova nemoc 
Angiohemofilie 
Nedostatek faktoru VIII s vaskulární poruchou 
Vaskulární hemofilie 
Nepatří sem: nedostatek faktoru VIII: s funkční vadou 

NS 
vrozená fragilita kapilár (287.8) 

} (286.0) 

286.5 Krvácivé stavy způsobené cirkulujícími antikoagulancii 
Hyperheparinémie 
Inhibitor při generalizovaném lupus erythematosus 
Rozmnožení: antitrombinu 

faktoru an ti-: VIIIa 
IX a 
Xa 
Xla 

K vyznačení podaného antikoagulancia lze použít dodatkového kódu E. 

286.6 Defibrinační syndrom 
Difúzní nebo roztroušená nitrocévní koagulace 
Fibrinolytické krvácení, získané 
Konsumpční koagulopatie 
Purpura: fibrinolytická 

fulminans 
Získaná afibrinogenémie 
Nepatří sem: komplikuje-li potrat, těhotenství nebo šestinedělí (634-638 se 

čtvrtou číslicí .1, 639.1, 641.3, 666.3) 
roztroušená nitrocévní koagulace u novorozence (776.2) 
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286. 7 Získaný nedostatek koagulačního faktoru 
Nedostatek koagulačního faktoru následkem: jaterní nemoci 

' karence vitamínu K 
Nepatří sem: karence vitamínu K u novorozence (776.0) 
286.9 Jiné a NS poruchy koagulace [krevního srážení] 
Nedostatečná koagulace NS 
Nedostatek koagulačního faktoru NS 
Opožděná koagulace 
Porucha: hemostázy 

koagulace 
Prodloužení doby: koagulace 

krvácení 
Nepatří sem: komplikuje-li potrat, těhotenství nebo šestinedělí (634-638 

se čtvrtou číslicí .1, 639.1, 641.3, 666.3) 

287 Purpura a jiné krvácivé stavy 
Nepatří sem: hemoragická trombocytopenie (238. 7) 

purpura fulminans (286.6) 
287.0 Alergická purpura 
Purpura: anafy laktoidní 

Henochova(-Schonleinova) 
netrombocytopenická: hemoragická 

idiopatická 
vaskulární 

V asculi tis allergica 
Artropatie sdružená s Henochovou{-Schonleinovou) purpurou + (713.6*) 
287.1 Kvalitativní poruchy trombocytů 
Tromboastenie {hemoragická) {dědičná) 
Trombocytopatie 
Nepatří sem: Von Willebrandova nemoc {286.4) 
287.2 Jiné netrombocytopenické purpury 
Purpura: prostá 

stařecká 

NS 
287.3 Primární trombocytopenie 
Megakaryocytární hypoplazie 
Purpura, trombocytopenická: dědičná 

Trombocytopenie: dědičná 
primární 
vrozená 

idiopatická 
vrozená 

287.4 Sekundární trombocytopenie 
Trombocytopenie vyvolaná: léky 

masivní transfúzí krve 
mimotělním krevním oběhem 
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trombocytovou aloimunizací 
zředěním 

K určení příčiny lze použít dodatkového kódu E. 
287.5 Trombocytopenie NS 
287.8 Jiné určené krvácivé stavy 
Fragilita kapilár (dědičná) 
Vaskulární pseudohemofilie 
287.9 Krvácivé stavy NS 

288 Nemoci bílých krvinek 
288.0 Agranulocytóza 
Agranulocytární angína 

•Infantilní genetická agranulocytóza 
Kostmanova nemoc 
N eutropenická splenomegalie 
Neutropenie: cyklická 

periodická 
splenická (primární) 
toxická 
vyvolaná léky 
NS 

K vyznačení léku lze použít dodatkového kódu E 
288.1 Funkční poruchy neutrofilních polymorfonukleárních leukocytů 

[granulocytů] 

Chronická granulomatózní nemoc (v dětství) 
Progresivní septická granulomatóza 
V rozená dysfagocytóza 
288.2 Genetické anomalie leukocytů 
Anomálie (granulace) (granulocytů) nebo syndrom: 

Alderův 

Chediakův-Steinbrinkův 

Mayův-Hegglinův 

Pelgerův-Huětův 

Dědičná: hypersegmentace 
hyposegmentace 
leukomelanop~tie 

288.3 Eozinofilie 
Eozinofilie: alergická 

dědičná 

Nepatří sem: plicní eozinofilie (518.3) 
288.8 Jiné 
Leukémoidní reakce: lymfocytární 

monocytární 
myelocytární 

Leukocytóza 
Lymfocytóza (symptomatická) 



Lymfopenie 
Monocytóza (symptomatická) 
Plazmocytóza 
Nepatří sem: poruchy imunity (279.-) 
288.9 NS 

289 Jiné nemoci krve a krvotvorných orgánů 
289.0 Sekundární polycytémie 
Polycytémie: emoční 

erytropoietinová 
hypoxémická 
nefrogenní 
relativní 
stresová 
vyvolaná: poklesem objemu plasmy 

velkou nadmořskou v ýškou 
získaná 

Nepatří sem: polycythaemia vera (238.4) 
polycytémie novorozenecká (776.4) 

289 .1 Chronická lymfadenitis 

Adenitis } h . k, kt 'k 1. , , 1. · t · 'l , 
. 

c ron1c a, ere o i m1zn1 uz in y mimo mezen ena n1 
Lymfadenitis 
Nepatří sem: lymfa.denitis akutní (683) 

mezenteriální (289.2) 
zvětšené uzliny NS (785.6) 

289 .2 Nespecifická mezenteriální lymfadenitis 
Mezenteriální lymfadenitis (akutní) (chronická) 
289.3 Lymfadenitis NS, mimo mezenteriální 
289.4 Hypersplenismus 
289.5 Jiné nemoci sleziny 
Atrofie } . 
Cysta sleziny 

Fibróza sleziny: při bilharziáze* (120 .- +) 
NS 

Infarkt sleziny 
Ruptura sleziny, neúrazová 
Nepatří sem: splenomegalie NS (789.2) 
289.6 Vrozená polycytémie 
V rozená: benigní polycytémie 

erytrocytóza 
289.7 Methemoglobinémie 
Methemoglobinémie: dědičná 

toxická 
získaná (se sulfhemoglobinémií) 
NS 

Nemoc s hemoglobinem M 
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Vrozený nedostatek NADH-methemoglobin-reduktázy 
K vyznačení příčiny lze použít dodatkového kódu E. 
289.8 Jiné 
289.9 NS 
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V-DUSEVNf PORUCHY 

Tento oddíl Klasifikace se liší od ostatních tím, že obsahuje glosář, vypracovaný po 
konzultacích s odborníky z mnoha různých zemí a definující obsah položek. Tento rozdíl 
se považuje za odůvodněný zvláštními problémy, které klade psychiatrům poměrný 
nedostatek nezávislých laboratorních informací, o něž by mohli své diagnózy opřít. 
Diagnózy mnoha důležitých duševních poruch stále záleží do velké míry na popisech 
abnormálních zážitků a chování; bez nějakého vodítka v podobě glosáře, který by 
mohl sloužit jako společný referenční rámec, se psychiatrická vyjádření snadno stávají 
neuspokojivými na úrovni klinické i statistické. 
Mnohé dobře známé termíny mají v běžném používání různé významy; až bude 
použivatel Klasifikace hledat příslušný termín, nejlépe vystihující onemocnění, které 
se bude pokoušet kódovat, bude důležité, aby používal popisů v glosáři a ne jen názvů. 
položek. Zvláště důležité to bude v případě, že bude existovat také samostatný národní 
glosář. 
Pokyny „K vyznačení ... použijte dalšího kódu" jsou důležité vzhledem k povaze 
mnoha psychiatrických onemocnění, při nichž k popisu onemocnění a přidružených 
nebo příčinných faktorů jsou nutné dva kódy nebo více. Mělo by se jich používat~ 
kdykoli je to možné. 

PSYCHÓZY (290-299) 

Duševní poruchy, při kterých se poškození duševní funkce rozvinulo do takové míry~ 
že hrubě zasahuje do osobnosti, do schopnosti vyrovnat se s některými běžnými poža
davky života a do přiměřeného kontaktu se skutečností. Termín není přesný ani dobře 
definovaný. Nepatří sem duševní zaostalost. 

ORGANICKÁ PSYCHOTICKÁ ONEMOCNĚNÍ (290-294) 

Syndromy, při nichž je zasažena orientace, paměť, myšlení, schopnost učení a úsudek. 
To jsou podstatné rysy, může se však objevit také citová plochost nebo nestálost, trva
lejší porucha nálady, snížení etických norem, zvýrazňování rysů osobnosti a zmenšená 
schopnost samostatného rozhodování. 
Psychózy typů zařaditelných pod 295-298 bez rysů výše uvedených sem nepatří, i když 
jsou někdy sdruženy s organickými onemocněními. 
Termínem „demence" se v tomto glosáři rozumějí organické psychózy, jak byly právě 
popsány, povahy chronické nebo progresívní, které, nejsou-li léčeny, jsou obyčejně 
nezvratné a terminální. 
Termínem „delirium" se v tomto glosáři rozumějí organické psychózy s krátkým prů
během, při nichž výše uvedené rysy jsou zastíněny zastřeným vědomím, zmateností~ 
dezorientací, bludy, iluzemi a často živými halucinacemi. 

Patří sem: organický psychosyndrom 
Nepatří sem: nepsychotické syndromy organické etiologie (viz 310.-) 

psychózy patřící pod 295-298 bez rysů uvedených výše, ale 
sdružené se somatickou nemocí, poraněním nebo onemoc
něním postihujícím mozek [např. po porodu]; kódujte na 
295-298 a k vyznačení přidružené somatické nemoci použijte 
dalšího kódu 

290 Senilní a presenilní organická psychotická onemocnění 
Nepatří sem: demence nezařazená jako senilní, presenilní nebo arterio

sklerotická (294.1) 
přechodná organická psychotická onemocnění (293.-) 
psychózy patřící pod 295-298.8, vyskytnuvší se ve stáří, bez 
demence a deliria (295-298) 
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290.0 Senilní demence, simplexní typ 
Demence vyskytující se obyčejně po 65. roce věku, při které lze důvodně vyloučit 
jakoukoli mozkovou patologii mimo senilní atrofické změny. 

Nepatří sem: mírné poruchy paměti, nedosahující demence, sdružené se 
senilními mozkovými změnami (310.1) 
senilní demence: depresívního nebo paranoidního typu (290.2) 

se zmateností nebo deliriem (290.3) 
290.1 Presenilní demence 
Demence vyskytující se obyčejně před 65. rokem věku u pacientů s poměrně vzácnými 
formami difúzní nebo lobární mozkové atrofie. K vyznačení přidruženého nervového 
onemocnění použijte dalšího kódu. 

Demence při: Alzheimerově nemoci 
Pickově nemoci mozku 

Mozkový syndrom s presenilní nemocí mozku 
Ohraničená atrofie mozku 
Nepatří sem: demence: arteriosklerotická (290.4) 

sdružená s jinými onemocněními mozku (294.1) 
290.2 Senilní demence depresívního nebo paranoidního typu 
Typ senilní demence, charakterizovaný rozvojem v pokročilém věku, povahou progre
sívní, při němž se vyskytují také různé bludy a halucinace persekučního, depresívního 
a somatického charakteru. často zvlášť vynikají poruchy . cyklu spánku a bdění a za
měření zájmu na zemřelé osoby. 

Senilní psychóza NS 
Nepatří sem: senilní demence: se zmateností nebo deliriem (290.3) 

NS (290.0) 
290.3 Senilní demence s akutním stavem zmatenosti 
Senilní demence s nadstavbou zvratné epizody akutního stavu zmatenosti 
Nepatří sem: senilní: demence NS (290.0) 

psychóza NS (290.2) 
290.4 Arteriosklerotická demence 
Demence, kterou, vzhledem k somatickým příznakům na podkladě vyšetření centrální 
nervové soustavy, lze přičíst degenerativní cévní nemoci mozku. Obvyklé jsou příznaky 
poukazující na fokální poškození mozku. Může ji provázet také kolísavá nebo částečná 
porucha intelektu; intermitující průběh je běžný. Klinické rozlišení od senilní nebo 
presenilní demence, která může existovat současně, je někdy velmi nesnadné až n12-
možné. K vyznačení mozkové arteriosklerózy použijte dalšího kódu (437.0). 

Nepatří sem: suspektní případy bez jasně zjištěné arteriosklerózy (290.9) 
290.8 Jiné 
290.9 NS 

291 Alkoholické ·psychózy 
Organické psychotické stavy způsobené hlavně nadměrným požíváním alkoholu; má se 
za to, že významnou úlohu při nich hrají závady ve výživě. Při některých z těchto 
stavů může mít etiologický význam odnětí alkoholu. 

Nepatří sem: alkoholismus bez psychózy (303) 
291.0 Delirium tremens 
Akutní nebo subakutní organické psychotické stavy u alkoholiků, charakterizované 
zastřeným vědomím, dezorientací, strachem, iluzemi, bludy, halucinacemi jakéhokoli 

. druhu, zejména zrakovými a hmatovými, neklidem, třesem a někdy horečkou. 

Alkoholické delirium 
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291.1 Korsakovova psychóza, alkoholická 
Syndrom výrazného a trvalého zmenšení rozsahu paměti, zahrnující nápadnou ztrátu 
paměti pro nedávné události, porušení hodnocení času a konfabulace; vyskytuje se 
u alkoholiků jako následek akutní alkoholické psychózy (zejména deliria tremens) 
nebo - řidčeji - v průběhu chronického alkoholismu. Je obyčejně provázen periferní 
neuritidou a může být sdružen s Wernickeovou encefalopatií. 

Alkoholická polyneuritická psychóza 
Nepatří sem: Korsakovova psychóza: nealkoholická } 

NS (294.0) 

291.2 Jiná alkoholická demence 
Nehalucinogenní demence vyskytující se ve sdružení s alkoholismem, ale bez charak
teristických rysů ať deliria tremens nebo Korsakovovy psychózy. 

Alkoholická demence NS 
Chronický alkoholický organický psychosyndrom 
291.3 Jiná alkoholická halucinóza 
Psychóza trvající obyčejně méně než šest měsíců, s mírným zastřením vědomí n ebo 
bez poruchy vědom'í, ale se silným úzkostným neklidem, při němž převládají sluchové 
halucinace, nejčastěji hlasů, pronášejících urážky a h r ozby. 

Nepatří sem: schizofrenie (295.-) a paranoidní stavy (297.-), n abývající 
formy chronické halucinózy s jasným vědomím u alkoholika 

291.4 Patologická opilost 
Akutní psychotické epizody vyvolané poměrně malými dávkami alkoholu. Považuj í se 
za individuální idiosynkratické reakce na alkohol, nezpůsobené nadměrným požíváním, 
a bez nápadných neurologických známek intoxikace. 

Nepatří sem: prostá opilost (305.0) 
291.5 Alkoholická žárz.ivost 
Chronická paranoidní psychóza, charakterizovaná bludnou žárlivostí a sdružená s a lko
holismem. 

Alkoholická paranoia 
Nepatří sem: nealkoholické paranoidní stavy (297.-) 

schizofrenie, paranoidní typ (295.3) 
291.8 Jiné 
Abstinenční syndrom po odnětí alkoholu 
Nepatří sem: delirium tremens (291.0) 
291.9 NS 
Alkoholická: mánie NS 

psychóza NS 
(Chronický) alkoholismus s psychózou 

292 Toxické psychózy 

Syndromy, které se nehodí pod popisy uvedené pod 295-.298 [neorganické psychózy] 
a které jsou následkem nadměrného požívání návykových [psychoaktivních] látek, 
zejména amfetaminů, barbiturátů, látek ze skupiny opiátů, · LSD a rozpustidel. Některé 
ze syndromů v této skupině nejsou tak závažné, jako většina onemocnění, označova
ných jako „psychotická", ale jsou sem zahrnuty z praktických důvodů. K vyznačení 
látky použijte dalšího kódu E a kódujte také závislost na návykových látkách (304.-:), 
pokud existuje 

292.0 Abstinenční syndromy 
Stavy sdružené s odnětím n ávykové látky, sahající od těžkých, jak jsou uvedeny 
u alkoholu pod 291.0 [delirium tremens], po lehčí stavy, charakterizované jedním nebo 
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více příznaky, jako jsou křeče, třes, úzkost, neklid, gastrointestinální a svalové sub
jektivní potíže, mírn,á dezorientace a poruchy paměti. 

Nepatří sem: abstinenční syndrom po odnětí alkoholu (291.8) 

292.1 Paranoidní a halucinogenní stavy vyvolané návykovými látkami 
Stavy trvající déle než několik dní, obvykle však ne déle než několik měsíců, sdružené 
s požíváním návykové látky ve velkém množství nebo po delší dobu, a to zejména 
látek ze skupiny amfetaminů a LSD. Obyčejně převládají sluchové halucinace, vy
skytuje se i úzkost a neklid. 

Nepatří sem: popsaná onemocnění se zmateností nebo deliriem (293.-) 
stavy po LSD nebo jiných halucinogenech, trvající jen ně
kolik dnů nebo méně (305.3) 

292.2 Patologická intoxikace návykovými látkami 
Individuální idiosynkratické reakce na poměrně malá množství látky, které se podobají 
akutním, krátkodobým psychotickým stavům kteréhokoli typu. 

Nepatří sem: fyziologické vedlejší účinky návykové látky (např. dystonie) 
očekávané krátkodobé psychotické reakce na halucinogeny 
(305.3) 

292.8 
292.9 

293 

Jiné 
NS 

Přechodná organická psychotická onemocnění 
Stavy charakterizované zastřeným vědomím, zmateností, dezorientací, iluzemi a často 
živými halucinacemi. Obvykle jsou následkem toxické, infekční nebo metabolické po
ruchy mozku nebo celého organismu nebo jiné celkové poruchy a jsou zpravidla re
versibilní. Někdy se vyskytují i depresívní a paranoidní příznaky, avšak nejsou hlav
ním rysem onemocnění. K vyznačení přidruženého tělesného nebo nervového onemoc
nění použijte dalšího kódu. 

Nepatří sem: demence způsobená: alkoholem (291.-) 
arteriosklerózou (290.4) 
stařeckou sešlostí (290.0) 

stav zmatenosti nebo delirium při senilní demenci (290.3) 
29'3.0 Akutní stav zmatenosti 
Krátkodobé stavy výše uvedeného typu, trvající jen hodiny nebo dny. 

Akutní: delirium 
organická reakce 
psychoorganický syndrom 
psychóza: infekční 

poúrazová organická 
sdružená s endokrinní, metabolickou nebo . cerebrovas
kulární poruchou 

Epileptický stav: zastřeného vě.domí 
zmatenosti 

293.1 Subakutní stav zmatenosti 
Stavy výše popsaného typu, při nichž příznaky, obvykle méně výrazné, trvají několik 
týdnů nebo déle a někdy jeví nápadné kolísání intenzity. 

Subakutní: delirium 
.organická reakce 
psychoorganický syndrom 
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psychóza: infekční 
poúrazová organická 
sdružená s endokrinní nebo metabolickou poruchou 

293.8 
293.9 

294 
294.0 

Jiné 
NS 

Jiná organická psychotická onemocnění (chronická) 
Korsakovova psychóza nebo syndrom (nealkoholický) 

Syndromy, které jsou popsány pod 291.1, nezpůsobené alkoholem. 

294.1 Demence při onemocněních zařazených jinde 
Demence, která se nedá zařadit jako senilní, presenilní nebo arteriosklerotická (290.-), 
ale je sdružena s jinými základními onemocněními. 

Demence při: epilepsii 
hepatolentikulární degeneraci 
Huntingtonově chorei 
mozkové lipidóze 
polyarteri tis nodosa 
progresívní paralýze 
sclerosis multiplex 

K vyznačení základního tělesného onemocnění použijte dalšího kódu. 
294.8 Jiné 
Stavy, které splňují kritéria organické psychózy, ale nejsou provázeny stavem zmate
nosti · (293.-), nealkoholickou Korsakovovou psychózou (294.0) ani demencí (294.1) 

Epileptická psychóza NS (kódujte také 345.-) 
Smíšené paranoidní a afektivní organické psychotické stavy 
Nepatří sem: mírné poruchy paměti, nedosahující stupně demence (310.1) 
249.9 NS 

JINE PSYCHÓZY (295-299) 

295 Schizofrenní psychózy 

Skupina psychóz, při nichž se objevuje hluboká porucha a narušení osobnosti, charak
teristická deformace myšlení, často pocit, že člověk je ovládán cizími silami, bludy, 
někdy bizarní, porušené vnímání, abnormální afekty neodpovídající skutečné situaci 
a autismus. Obvykle je však zachováno jasné vědomí a intelektuální schopnosti. Po
rucha osobnosti zasahuje její nejzákladnější funkce, které dávají normální osobě její 
cítění individuality, jedinečnosti a sebeovládání. Pacient má často pocit, že jiní znají 
nebo sdílejí jeho nejintimnější myšlenky, city a činy; v souvislosti s tím se mohou 
vyvíjet bludy v tom smyslu, že přirozené nebo nadpřirozené síly se snaží působit na 
myšlenky a činy schizofrenika způsoby, které jsou často bizarní. Někdy vidí sebe jako 
osu všeho, co se děje. Halucinace, zejména sluchové, jsou běžné; někdy mluví o pa
cientovi, jindy jej oslovují. Vnímání je často porušeno jinými způsoby; někdy jde 
o zmatenost, bezvýznamné rysy se mohou stát nejdůležitějšími; provázeny pocity pasi
vity, mohou vést pacienta k víře, že všední předměty a situace mají zvláštní, obyčejně 
zlověstný význam, určený pro něj. Při charakteristické schizofrenické poruše myšlení 
se okrajové a bezvýznamné rysy celkového pojmu, které jsou při normálně řízené 
duševní činnosti drženy v pozadí, dostávají do popředí a nastupují na místo prvků 
odpovídajících a vyhovujících situaci. Myšlení se tak stává matným a nejasným a jeho 
vyjádření řečí někdy nesrozumitelným. V proudu za sebou jdoucích myšlenek se často 
objevují mezery a vsuvky a pacient bývá přesvědčen, že nějaká síla, působící zvenčí, 
mu myšlenky odnímá\ Nálada bývá oploštělá, rozmarná nebo nepřiměřená. Dvojakost 
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a porucha vůle se jeví jako netečnost, negativismus a strnulost. Vyskytuje se i kata
tonie. Diagnóza „schizofrenie" by se neměla stanovit, pokud nejsou nebo během téhož 
onemocnění se neobjevily charakteristické poruchy myšlení, vnímání, nálady, chování 
nebo osobnosti - nejraději aspoň ve dvou z těchto oblastí. Diagnóza by se neměla vy
hrazovat pro onemocnění s protahovaným, horšícím se nebo chronickým průběhem. 
Kromě stanovení diagnózy podle právě uvedených kritérií by měla být snaha o určení 
jednoho z následujících typů schizofrenie podle převládajících příznaků. 

Patří sem: schizofrenie typů popsaných pod 295.0-295.9, i když se vysky,.
tuje u dětí 

Nepatří sem: infantilní autismus (299.0) 
schizofrenie dětského typu (299.9) 

295.0 Simplexní typ 
Psychóza, při které se vyvíjejí nápadnosti v chování, neschopnost vyhovět požadavkům 
společnosti a pokles celkové výkonnosti. Bludy a halucinace se neobjevují a onemoc
nění není tak zřejmě psychotické jako jiné typy schizofrenie - hebefrenický, katato
nický a paranoidní. S rostoucím sociálním ochuzením docházívá k tuláctví a pacient 
se stává zaujatým sám sebou, zahálčivým a bezcílným. Poněvadž schizofrenní příznaky 
nejsou vyhraněné, měla by se diagnóza této formy stanovit zdrženlivě nebo vůbec ne. 

Schizophrenia simplex 
Nepatří sem: latentní schizofrenie (295.5) 

295.1 Hebefrenický typ 
Forma schizofrenie, při které vystupují do popředí afektivní změny, bludy a halucinace 
jsou prchavé a zlomkovité, chování nezodpovědné a nepředvídatelné, manýrování běž
né. Nálada je oploštělá a nepřiměřená, provázená chichotáním, samolibým, sebou za
ujatým úsměvem nebo povzneseným chováním, grimasami, manýrováním, nezbednost
mi, hypochondrickými stížnostmi a opakováním vět. Myšlení je dezorganizováno. 
Objevuje se sklon zůstávat osamělý a chování se zdá být bez účelu a citu. Tato forma 
schizofrenie obyčejně začíná ve věku mezi 15 a 25 lety. 

Hebefrenie 
295.2 Katatonický typ 
Podstatným rysem jsou význačné psychomotorické poruchy, často kolísající mezi extré
my, jako je hyperkineze a strnulost nebo automatická poslušnost a negativismus. 
Někdy pacient zůstává po dlouhá období ve vnucených postojích; dají-li se jeho kon
četiny do nějaké nepřirozené polohy, zústanou tak ještě nějakou dobu po odstranění 
vnější síly. Nápadným rysem onemocnění bývá silné vzrušení. Vyskytují se i složky 
depresívní a hypomanické. 

Katatonická(-ý): agitovanost 
excitace [podráždění, rozrušení] 
stu por 

Schizofrenická: flexi bili tas cerea 
katalepsie 
katatonie 

295.3 Paranoidní typ 
Forma schizofrenie, při níž klinický obraz ovládají poměrně stabilní bludy, které bý
vají provázeny halucinacemi. Bludy jsou často persekuční, ale nabývají i jiných forem 
(např. žárlivost, vznešený původ, vykupitelské poslání nebo tělesná proměna). Vysky
tují se i halucinace a výstřední chování; v některých případech je chování od začátku 
vážně narušeno, v myšlení bývají značné poruchy, někdy dochází i k citovému oploštění 
se zlomkovitými bludy a halucinacemi. 

Parafrenická schizofrenie 
Nepatří sem: paranoia (297 .1) 

involuční paranoidní stav (297 .2) 
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295.4 Akutní schizofrenní epizoda 
Schizofrenní poruchy jiné než výše popsané; zde je stav podobný snem, s mírným 
zastřením vědomí a zmateností. Vnější věci, lidé a události nabývají někdy osobního 
významu pro pacienta. Vyskytují se i vztahovačné myšlenky a emoční zmatek. V mno
ha případech dochází během několika týdnů nebo měsíců k remisi i bez léčení. 

Oneirofrenie 
Schizofreniformní: psychóza (konfuzního typu) 

záchvat 
Nepatří sem: akutní formyschizofrenie typu: 

hebefrenického (295.1) 
katatonického (295.2) 
paranoidního (295.3) 
simplexního (295.0) 

295.5 Latentní schizofrenie 
Všeobecně přijatelný popis tohoto · onemocnění se nepodařilo vypracovat. Předkládá 
se popis pro ty, kteří by jej považovali za účelný, aniž by byl doporučován ke všeobec
nému používání: Onemocnění s výstředním nebo nedůsledným chováním a citovými 
anomáliemi, které budí dojem schizofrenie, ačkoli se v minulosti ani v přítomnosti 
neob jevily žádné určit~ a charakteristické schizofrenní příznaky. 
Inkluzní termíny naznačují, že je to nejlep~í místo pro zařazení některých jiných ne
dostatečně definovaných typů schizofrenie. 

Latentní schizofrenní reakce 
Schizofrenie: hraniční 

prepsychotická 
prodromální 
pseudoneurotická 
pseudopsychopatická 

Nepatří sem: schizoidní osobnost (301. 2) 

295.6 Reziduální schizofrenie 
Chronická forma schizofrenie, při které příznaky, přetrvávající z akutní fáze, většinou 
už ztratily svou prudkost. Emocionální reakce je otupena a poruchy myšlení bývaj í 
někdy značné, ale nebrání výkonu rutinní p ráce. 

Chronická nediferencovaná ·schizofrenie 
Schizofrenický reziduální stav 
295. 7 Schizoafektivní typ 
Psychóza, při které výrazné manické nebo depresivní rysy jsou smíšeny s rysy schizo
frenními a která mívá remise bez trvalého defektu se sklonem k návratnosti. Diagnóza 
by se měla stanovit jen tehdy, jsou-li přítomny výrazné příznaky afektivní i schizo
frenní. 

Cyklická schizofrenie 
Schizoafektivní psychóza 
Schizofreniformní psychóza, afektivní typ 
Smíšená schizofrenní a afektivní psychóza 
295.8 Jiné 
Schizofrenie určeného typu, nepatř-ící pod 295.0-295.7. 

Schizofrenie: akutní (nediferencovaná) 
atypická 
cenestopa tická 

Nepatří sem: infantilní autismus (299.0) 
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295.9 NS 
Tato diagnóza by se měla používat jen jako poslední možnost. 

Schizofrenie NS 
Schizofrenická reakce NS 
Schizofreniformní psychóza NS 

296 Afektivní psychózy 
Duševní poruchy, obvykle rekurentní, při nichž jsou vážné poruchy nálady - zpra
vidla se mísí deprese s úzkostí, ale objevuje se i povznesená nálada a motorické vzru
šení - což je provázeno jedním nebo několika z těchto jevů: bludy, zmatenost, poruše
ný postoj k vlastnímu „já", poruchy vnímání a chování; všechny tyto jevy jsou v sou
lad u s náladou, kterou pacient právě má - stejně tak halucinace, pokud se vyskytují. 
Je přítomen silný sklon k sebevraždě. Z praktických důvodů se sem mohou zahrnovat 
i mírné poruchy nálady, jestliže se příznaky těsně blíží uvedeným popisům; to platí 
zejména o mírné hypománii. 

Nepatří sem: neurotická deprese (300.4) 
reaktivní: depresívní psychóza (298.0) 

excitace (298.1) 
296.0 Maniodepresívní psychóza, manický typ 
Duševní poruchy charakterizované stavy povznesené nálady nebo motorického vzrušení, 
které nejsou v souladu s pacientovou situací a kolísají od zvýšené živosti [hypomanie] 
po prudké, skoro neovladatelné vzrušení. Běžná je útočnost a hněv, prchavost představ, 
roztržitost, porušený úsudek a velikášské [megalomanické] představy. 

Hypomanická psychóza 
Hypománie 
Manická: porucha 

psychóza 
Mánie (monopolární) NS 
Maniodepresívní psychóza nebo reakce: hypomanická 

manická 
Nepatří sem: cirkulární typ, předcházel-li záchvat deprese (296.2) 
296.1 Maniodepresívní psychóza, depresívní typ 
Afektivní psychóza charakterizovaná hlubokým poklesem nálady se zádumčivostí 
a zoufalstvím a s větší nebo menší úzkostí. Aktivita je často snížena, ale vyskytuje 
se také neklid a rozčilení. Objevuje se výrazný sklon k opakování atak, ke kterému 
docházívá v pravidelných intervalech. 

Deprese: endogenní 
monopolární 
psychotická 

Depresívní psychóza 
Involuční melancholie 
Maniodepresívní reakce, depresívní 
Nepatří sem: cirkulární typ, byl-li předchozí záchvat manického typu 

(296.3) 
deprese NS (311) 

296.2 Maniodepresívní psychóza, cirkulární typ, ale v současné době ma-
nická 

Afektivní psychóza, která se už projevila stavy deprese i mánie, buď střídavými nebo 
přerušovanými intervaly normálního stavu, která však v současné době má formu 
manickou. Manická fáze je daleko méně častá než depresívní. 
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Bipolární porucha, nyní manická 
Nepatří sem: krátkodobé kompenzační nebo reaktivní výkyvy nálady 

(296.8) 
296.3 Maniodepresívní psychóza, cirkulární typ, ale v současné době de-

presívní 
Cirkulární typ (viz 296.2), který má v současné době formu depresívní. 

Bipolární porucha, nyní depresívní 
Nepatří sem: krátkodobé kompenzační nebo reaktivní výkyvy nálady 

(296.8) 
296.4 Maniodepresívní psychóza, cirkulární typ, smíšená 
Afektivní psychóza, při níž jsou současně přítomny manické i depresívní příznaky. 

296.5 Maniodepresívní psychóza, cirkulární typ, bez bližšího určení sou-
časného stavu 

Cirkulární typ (viz 296.2), o němž není udáno, zdali současný stav je manický či de
presívní. 

296.6 Maniodepresívní psychóza, jiná nebo NS 
Tohoto kódu se používá v případech, kdy není po ruce žádná informace kromě ne
dostatečně určeného termínu „maniodepresívní psychóza", nebo pro syndromy, které 
odpovídají popisu typu depresívního (296.1) nebo manického (296.0), které však z jiných 
důvodů nelze zařadit pod 296.0-296.5. 

Maniodepresívní: psychóza: smíšeného typu 
NS 

reakce NS 
syndrom NS 

296.8 Jiné 
Nepatří sem: psychogenní afektivní psychózy (298.-) 
296.9 NS 
Afektivní psychóza NS 
Melancholie NS 

297 Paranoidní stavy -
Nepatří sem: akutní paranoidní reakce (298.3) 

alkoholická žárlivost (291.5) 
paranoidní schizofrenie (295.3) 

297.0 Paranoidní stav, prostý 
Akutní nebo chronická psychóza, nezařaditelná jako schizofrenie nebo afektivní psy
chóza, při níž hlavními příznaky jsou bludy, zejména toho druhu, že pacient je ovliv
ňován, pronásledován nebo se s ním nakládá zvláštním způsobem. Bludy bývají velmi 
ustálené, propracované a uspořádané. 

297.1 Paranoia 
Vzácná chronická psychóza, při níž se postupně vyvinuly logicky uspořádané bludy bez 
přidružených halucinací nebo schizofrenního typu poruch myšlení. Bludy mají nej
častěji ráz velikášství [paranoický prorok nebo vyn~1ezce], pronásledování nebo soma
tické abnormity. 
Nepatří sem: paranoidní porucha osobnosti (301.0) 
297 .2 Parafrenie 
Paranoidní psychóza s nápadnými halucinacemi, často několika smyslů. Afektivní 
příznaky a poruchy myšlení se někdy také vyskytují, ale neovládají klinický obraz; 
osobnost je dobře zachována. 
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lnvoluční paranoidní stav 
Pozdní parafrenie 
297 .3 Indukovaná psychóza 
Většinou psychóza s bludy, obyčejně chronická a často bez floridních rysů, která se 
zřejmě vyvinula jako následek blízkého vztahu, popř. závislosti na jiné osobě, u které 
už byla zjištěna podobná psychóza. Bludy jsou aspoň částečně sdíleny. Patří sem 
i vzácné případy, kdy je postiženo více osob. 

Folie a deux 
Indukovaná paranoidní porucha 
297.8 Jiné 

Paranoidní stavy, které jsou sice v mnoh,a směrech příbuzné stavům schizofrenním 
nebo afektivním, ale nedají se snadno zařadit do žádné z předchozích položek ani 
pod 298.4. 

Paranoia querulans 
Nepatří sem: senilní paranoidní stav (290.2) 
297.9 NS 
Paranoidní: psychóza NS 

reakce NS 
stav NS 

298 Jiné neorganické psychózy 
Položky 298.0-298.8 by měly být vyhrazeny malé skupině psychotických onemocnem, 
která lze do velké míry nebo úplně přičíst nedávným zážitkům. Nemělo by se jich 
používat pro širší okruh psychóz, při nichž jistou, ale nikoliv hlavní úlohu v etiologií 
hrají vlivy prostředí. 

298.0 Depresívní typ 
Depresívní psychóza, která muze být ve svých příznacích podobná maniodepresívní 
psychóze, depresívnímu typu (296.1), ale je zřejmě vyvolána bolestným zážitkem, např. 
ztrátou blízké osoby, těžkým zklamáním nebo frustrací. Denní variace příznaků bývá 
menší než při 296.1 a bludy jsou častěji pochopitelné v souvislosti se zážitky. Obvykle 
se vyskytuje závažná porucha chování, např. vážný pokus o sebevraždu. 

Depresívní psychóza: psychogenní 
reaktivní 

Nepatří sem: maniodepresívní psychóza, depresívní typ (296.1) 
neurotická deprese (300.4) 

298.1 Excitativní typ 
Afektivní psychóza, podobná ve svých příznacích maniodepresívní psychóze, manic
kému typu, ale zřejmě vyvolaná emočním stresem. 

Nepatří sem: maniodepresívní psychóza, manický typ (296.0) 
298.2 Reaktivní zmatenost 
Duševní poruchy se zastřeným vědomím, dezorientací (i když není tak výrazná jako při 
organické zmatenosti) a zmenšenou přístupností, často provázené nadměrnou aktivitou 
a zřejmě vyvolané emočním stresem. 

Mrákotný stav 
Psychogenní stav zastřeného vědomí 
Nepatří sem: akutní stav zmatenosti (293.0) 
298.3 Akutní paranoidní reakce 
Paranoidní stavy zřejmě vyvolané nějakým emočním stresem. Stres je často mylně 
vykonstruován jako útok nebo hrozba. Takové stavy se zvlášť snadno vyskytnou . u věz
ňů nebo jako akutní reakce na nezvyklé a hrozivé prostředí, např. u přistěhovalců. 



Bouffée délirante 
Nepatří sem: paranoidní stavy (297 .-) 
298.4 Psychogenní paranoidní psychóza 
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Psychogenní nebo paranoidní reaktivní psychóza kteréhokoli typu, která se protahuje 
více než akutní reakce, patřící pod 298.3. Sem by se měly zařazovat případy s diagnó-:
zou psychogenní paranoidní psychózy, u nichž není výslovně řečeno „akutní". 

Protrahovaná reaktivní paranoidní psychóza 
298.8 Jiné a NS reaktivní psychózy 
Psychogennístupor 
Psychóza: hysterická 

psychogenní NS 
298.9 Psychóza NS 
Použijte jen jako poslední možnost, když se nedá aplikovat žádný jiný termín. 

299 Psychózy vznikající specificky v dětství 
Této položky se má používat jen pro psychózy, které vždy začínají před pubertou. 
Psychózy typické pro dospělost, jako schizofrenie nebo maniodepresívní psychózy, 
i když se vyskytnou v dětství, se mají zařadit jinam pod příslušná záhlaví, tj. pro uve
dené příklady 295 a 296. 

299.0 Infantilní autismus 
Syndrom buď existující od narození, nebo začínající skoro bez výjimek v prvních 
30 měsících věku. Reakce na sluchové a někdy i zrakové podněty jsou abnormální 
a obyčejně vázne chápání mluvené řeči. Mluvení je opožděné, a vyvine-li se vůbec, je 
charakterizováno echolalií, převracením zájmen, nezralou gramatickou strukturou 
a neschopností používat abstraktních výrazů. Obyčejně je poškozeno společenské po
užívání slovní i posunkové mluvy. Problémy ve společenských vztazích jsou nejtěžší 
ve věku do pěti let; patří k nim poruchy vývoje pohledu z očí do očí, společenských 
náklonností a schopnosti spoluhry. Běžné je ritualistické chování, k němuž se někdy 
přidružují neobvyklé způsoby, odpor proti změně, příchylnost k podivným předmětům 
a stereotypní způsoby hry. Schopnost abstraktního nebo symbolického myšlení a ima
ginativní hry je zmenšena. Inteligence může sahat od těžce podnormální až po normál
ní i výše. Lépe jsou obyčejně plněny úkoly, k nimž stačí návyková paměť nebo zrako
prostorová dovednost než ty, které vyžadují symbolické nebo jazykové dovednosti. 

Dětský autismus 
Infantilní psychóza 
Kannerův syndrom 
Nepatří sem: dezintegrační psychóza (299.1) 

Hellerův syndrom (299.1) 
schizofrenní syndrom v dětství (299.9) 

299.1 Dezintegrační psychóza 
Poruchy, při kterých po normálním nebo skoro normálním vývoji v prvních několika 
letech následuje ztráta společenských návyků a řeči, provázená těžkými poruchami 
emocí, chování a vztahů. Tato ztráta řeči a společenské způsobilosti obyčejně trvá 
několik měsíců a je provázena výskytem hyperaktivity a stereotypií. Ve většině případů 
je také poškozen intelekt, ale toto poškození nebývá nezbytnou složkou poruchy. One
mocnění někdy následuje po zjevné nemoci mozku - jako např. po spalničkové ence
falitidě - jindy se však vyskytne bez jakéhokoli známého organického onemocnění 
nebo poškození mozku. K vyznačení jakékoli přidružené neurologfcké poruchy použijte 
dalšího kódu. 

Hellerův syndrom 
Nepatří sem: infantilní autismus (299.0) 

schizofrenní syndrom v dětství (299.9) 
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299.8 Jiné 
Různé atypické infantilní psychózy, které mívají některé z rysů infantilního autismu, 
nikoliv však všechny. Mezi příznaky bývají stereotypní opakované pohyby, hyperki
neze, sebezraňování, opožděný vývoj řeči, echolalie a porušené společenské vztahy. 
Takové poruchy se vyskytují u dětí s jakýmkoliv stupněm inteligence, zvlášť běžné 
jsou u dětí duševně zaostalých. 

Atypická dětská psychóza 
Nepatří sem: prosté stereotypie bez psychotické poruchy (307.3) 
299.9 NS 
Dětská psychóza NS 
Schizofrenní syndrom v dětství NS 
Schizofrenie, dětský typ NS 
Nepatří sem: obraz schizofrenie obvyklý v dospělosti, když se vyskytne 

v dětství (295.0-295.8) 

NEUROTICKÉ PORUCHY, PORUCHY OSOBNOSTI A JINÉ 
NEPSYCHOTICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY (300-316) 

300 Neurotické poruchy 
Rozlišení mezi neurózou a psychózou je obtížné a zůstává předmětem diskuse. Bylo 
však podrženo vzhledem k svému rozšířenému používání. 
Neurotické poruchy jsou duševní poruchy bez jakéhokoli prokazatelného organického 
podkladu, při nichž pacient mívá značný přehled a má nepoškozenou kontrolu skuteč
nosti v tom smyslu, že si obvykle neplete své chorobné subjektivní zážitky a fantazie 
s vnější skutečností. Chování bývá někdy silně postiženo, ale obvykle zůstává ve spo
lečensky přijatelných mezích a osobnost není dezorganizována. Mezi hlavními projevy 
jsou: nadměrná úzkost, hysterické příznaky, fobie, obsedantní a nutkavé příznaky 
a deprese. 

300.0 Úzkostné stavy 
Různé kombinace fyzických a duševních projevů úzkosti, kterou nelze přičíst skuteč
nému nebezpečí; vyskytují se buď jako záchvaty nebo jako trvalý stav. Úzkost je 
obyčejně difúzní a může přejít v paniku: Někdy se vyskytují i jiné neurotické rysy 
jako obsedantní nebo hysterické příznaky, které však v klinickém obraze nepřevládají. 

Panická(-ý): porucha 
stav 
záchvat 

Úzkostná(-ý): neuróza 
reakce 
stav (neurotický) 

Nepatří sem: neurastenie (300.5) 
psychofyziologické poruchy (306.-) 

300.1 Hysterie 
Duševní poruchy, při kterých motivy, jež si pacient zdánlivě neuvědomuje, působí buď 
zúžení pole vědomí nebo poruchy hybné nebo smyslové funkce, které zdánlivě přiná
šejí psychologickou výhodu nebo mají symbolickou hodnotu. Dají se charakterizovat 
buď jako jevy konverzní nebo disociační. Při konverzní formě záleží hlavní nebo jedi
né příznaky v psychogenní poruše funkce některé části těla, např. obrně, třesavce, sle
potě, hluchotě, záchvatech. Při disociační variantě je nejvýraznějším rysem zúžení 
pole vědomí, které zdánlivě slouží podvědomému účelu a je obvykle provázeno nebo 
následováno selektivní amnézií. Vyskytují se dramatické, ale v podstatě povrchní změ
ny osobnosti, které někdy nabývají formy fugy. Chování někdy imituje psychózu 
nebo spíše pacientovu představu psychózy. 

Astazie-abazie, hysterická 



Disociační reakce nebo stav 
Ganserův syndrom~ hysterický 
Hysterie NS 
Konverzní: hysterie 

reakce 
Rentová neuróza 
Rozdvojená osobnost 
Nepatří sem: adaptační reakce (309.-) 

é(lnorexia nervosa (307.1) 
hysterická osobnost (301.5) 
psychofyziologické poruchy (306.-) 
těžká stresová reakce (308.-) 

300.2 Fobický stav 
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Neurotické stavy s abnormálně intenzivním strachem z některých předmětů nebo 
situací, které by normálně tento účinek neměly. Má-li úzkost tendenci šířit se z ur
čité situace nebo předmětu na širší okruh okolností, stává se příbuznou nebo totožnou 
s úzkostným stavem a má se zařazovat jako takový (300.0). 

Agorafobie 
Fobie NS 
Klaustrofobie 
úzkostná hysterie 
Zoofobie 
Nepatří sem: obsedantní fobie (300.3) 

úzkostný stav (300.0) 
300.3 Obsedantně kompulsívní poruchy 
Stavy, při nichž nejvýznačnějším příznakem je pocit subjektivního nutkání - jemuž 
se musí vzdorovat - provést nějaký čin, zabývat se nějakou představou, vzpomínat na 
nějaký zážitek nebo přemýšlet o nějakém abstraktním tématu. Pacient si uvědomuje, 
že nechtěné myšlenky, které se mu vtírají, naléhavost slov nebo představ, ruminace 
nebo řetězy myšlenek jsou nevhodné nebo nesmyslné. Obsedantní puzení nebo před
stavy pociťuje jako cizí osobnosti„ které však přicházejí z nitra vlastního „já". 
Obsedantní jednání bývá jakýmsi rituálním výkonem, který má zmírnit úzkost, např. 
umýváním rukou se má odstranit poskvrnění. Pokusy rozptýlit nevítané myšlenky nebo 
puzení vedou někdy k těžkému vnitřnímu zápasu s intenzivní úzkostí. 

Neuróza: anankastická 
nutkavá 

Nepatří sem: obsedantně nutkavé příznaky vyskytující se při: 
endogenní depresi (296.1) 
organických stavech, např. encefalitidě 
schizofrenii (295.-) 

300.4 Neurotická deprese 
Neurotická porucha charakterizovaná nadměrně silnou depresí, která obvykle zřetelně 
navazuje na nějaký bolestný zážitek; mezi její rysy nepatří bludy ani halucinace; 
často se pacient nadměrně zabývá psychickým traumatem, které předcházelo nemoci, 
např. ztrátou milované osoby nebo majetku. Casto je přítomna i úzkost; mají se sem 
zařazovat i smíšené stavy úzkosti a deprese. Mezi depresívní nerózou a psychózou se 
nemá rozlišovat jen podle stupně deprese, nýbrž i podle přítomnosti nebo nepřítom
nosti jiných neurotických a psychotických poruch a podle stupně narušení pacientova 
chování. 
Deprese: reaktivní 

úzkostná 
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Neurotický depresívní stav 
Nepatří sem: adaptační reakce s depresívnímj přízp.aky (309.0) 

deprese NS (311) 
maniodepresívní psychóza, depresívní typ (296.1) 
reaktivní depresívní psychóza (298.0) 

300.5 Neurastenie 
Neurotická porucha, charakterizovaná únavou, dráždivostí, bolením hlavy, depresí, ne
spavostí, obtížností soustředění a nedostatkem schopnosti radovat se · [anhedonií]. 
Někdy sleduje nebo provází infekci, vyčerpání; nebo vzniká z trvalého emočního 
stresu. Je-li neurastenie sdružena s fyzickou. poruchou, má se kódovat i tato. 

Nepatří sem: neurotická deprese (300A), 
psychosomatické poruchy (306.-) 
specifické nepsychotické duševní poruchy po organickém 
poškození mozku (310.-) 
úzkostný stav (300.0) 

300.6 Depersonalizační syndrom 
Neurotická porucha s nepříjemným stavem porušeného vnímání, při níž pacient po
ciťuje, že vnější předměty nebo části jeho vlastního těla jsou změněny co . do své kva
lity, neskutečné, vzdálené nebo zautomatizované. Pacient si je vědom subjektivní po
vahy změny, kterou prožívá. Depersonalizace bývá příznakem různých duševních 
poruch včetně deprese, obsedantní neurózy, úzkosti a schizofrenie; v tom případě se 
onemocnění nemá zařazovat sem, nýbrž pod příslušnou hlavní položku. · 

Depersonalizace (neurotická) 
300. 7 Hypochondrie 
Neurotická porucha, jejímž význačným rysem je přehnaný zaJem pacienta o jeho 
vlastní zdraví vcelku nebo o integritu a funkci některé části jeho těla nebo, řidčeji, 
jeho psychiky. Obyčejně je sdružena s úzkostí a depresí. Někdy se vyskytuje jako pří
znak těžké duševní poruchy a v tom případě se nemá zařazovat sem, nýbrž do pří
slušné hlavní položky. 

Nepatří sem: hysterie (300.1) 
maniodepresívní psychóza, depresívní typ (296.1) 
neurastenie (300.5) 
obsedantní porucha (300.3) 
schizofrenie (295.-) 

300.8 Jiné neurotické poruchy 
Neurotické poruchy nepatřící jinam, např. neuróza z povolání. Pacienti se smíšenými 
neurózami nemají být zařazováni do této položky, nýbrž podle svých nejvýraznějších 
příznaků. 

Briquetova porucha 
Neuróza: psychastenická 

z povolání, včetně písařské křeči 
Psychastenie 
300.9 NS 
Používá se jen jako poslední možnost. 

Neuróza NS 
Psychoneuróza NS 

301 Poruchy osobnosti 
Hluboko zakořeněné maladaptivní způsoby chování, obvykle rozpoznatelné v době 
dospívání nebo dříve; trvají pak po větší část dospělého věku, i když se často ve 
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středním nebo stařeckém věku stávají méně nápadnými. Osobnost je abnormální buď 
co do rovnováhy svých složek, jejich kvality a vyjádření, nebo ve svém celku. Pro 
tuto úchylku nebo psychopatii trpí pacient nebo musí trpět jiní, takže nepříznivý 
účinek pociťuje jednotlivec nebo společnost. Patří sem i to, čemu se někdy říká psy
chopatická osobnost; pokud však je způsobena . primárně nenormální mozkovou čin
ností, nemá se zařazovat sem, nýbrž mezi nepsychotické organické mozkové syndromy 
(310). Jde-li o anomálii osobnosti, přímo souvislou s neurózou nebo psychózou, např. 
o schizoidní osobnost a schizofrenii nebo anankastickou osobnost a obsedantní nut
kavou neurózu, má se navíc diagnostikovat příslušná zjištěná neuróza nebo psychóza. 

Charakterová neuróza 

301.0 Paranoidní osobnost 
Porucha osobnosti projevující se nadměrnou citlivostí na křivdu nebo na domnělé po
nižování a odbývání, tendencí zkreslovat zážitek tím, že se neutrální nebo přátelské 
jednání jiných vykládá jako nepřátelské nebo pohrdavé, a bojovým a úporným zdůraz
ňováním osobních práv. Bývá tu i sklon k žárlivosti nebo ke zdůrazňování vlastní 
důležitosti. Takové osoby se cítívají bezmocné proti ponižování a týrání; jiné, rovněž 
nadmíru citlivé, jsou agresívní a svéhlavé. Ve všech případech je tu vztahovačnost 
k vlastní osobě. 

Fanatická osobnost 
Paranoidní: porucha 

rysy 
Nepatří sem: akutní paranoidní reakce (298.3) 

alkoholická paranoia (291.5) 
paranoidní: schizofrenie (295.3) 

stavy (297 .-) 
301.1 Hypotymní, hypertymn·í a cyklotymní osobnost 
Porucha osobnosti charakterizovaná celoživotním převládáním výrazné nálady, která 
bývá někdy v některých případech trvale depresívní, jindy trvale povznesená nebo 
střídavá. V obdobích povznesené nálady je tu neotřesitelný optimismus a přehnaná 
chuť do života a činnosti, zatímco období deprese se vyznačují ustaraností, pesimis
mem, nízkou energií a pocitem marnosti. 

Osobnost: cykloidní 
depresívní 

Nepatří sem: afektivní psychóza (296.-) 
cyklotymie (296.2-296.5) 
neurastenie (300.5) 
neurotická deprese (300.4) 

301.2 Schizoidní osobnost 
Porucha osobnosti, při níž se pacient vzdaluje citových, společenských a jiných kon
taktů a autisticky dává přednost fantazii a introspekci. Chování bývá mírně výstřední 
nebo naznačuje vyhýbání soutěživým situacím. Nápadná chladnost a stažení někdy 
maskuje neschopnost vyjádřit cit. 

Nepatří sem: schizofrenie (295.-) 
301.3 Explozívní osobnost 
Porucha osobnosti charakterizovaná nestálostí nálady a podléháním prudkým výbu
chům hněvu, nenávisti, hrubosti nebo náklonnosti. útočnost bývá . vyjadřována slovy 
nebo i fyzickým násilím. Postižená osoba není schopna ovládnout výbuchy, ačkoliv jinak 
nemá sklon k antisociálnímu chování. 

Agresivita 
Agresívní: osobnost 

reakce 
Emoční nestálost (nadměrná) 
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Patologická emocionálnost 
Svárlivost 
Nepatří sem: asociální osobnost (301.7) 

hysterická neuróza (300.1) 
301.4 Anankastická osobnost 
Porucha osobnosti charakterizovaná pocity osobní nejistoty, pochybností a nedokona
losti, vedoucí k nadměrné svědomitosti, nedůvěřivosti, zatvrzelosti a opatrnosti. Vysky
tují se i naléhavé a nevítané myšlenky nebo popudy, které však nedosahují stupně 
obsedantní neurózy. Je provázena puntičkářstvím a potřebou neustálého přezkoumá
vání za účelem zjištění naprosté přesnosti. Nápadná bývá neústupnost a nadměrné 
pochybnosti. 

Osobnost: kompulsívní 
obsedantní 

Nepatří sem: fobický stav (300.2) 
obsedantně kompulsívní porucha (300.3) 

301.5 Hysterická osobnost 
Porucha osobnosti charakterizovaná mělkou, labilní citovostí, závislostí na jiných, 
dychtěním po uznání a pozornosti, sugestibilitou a teatrálností. často se vyskytuje 
sexuální nezralost, např. chladnost a přehnaná reakce na podněty. Pod stresem se 
mohou vyvinout hysterické příznaky [neuróza]. 

Osobnost: histrionská 
nevyzrálá 

Nepatří sem: hysterická neuróza (300.1) 
301.6 Astenická osobnost 
Porucha osobnosti charakterizovaná pasívním podřizováním se přání starších a jiných 
osob a slabou, nepřiměřenou reakcí na požadavky denního života. Nedostatek energie 
se může projevovat v intelektuální i emoční sféře; existuje malá schopnost se radovat. 

Osobnost: inadekvátní 
pasívní 
závislá 

Nepatří sem: neurastenie (300.5) 
301.7 Osobnost s projevy převážně sociopatickými nebo asociálními 
Porucha osobnosti charakterizovaná zanedbáváním společenských závazků, nedostat
kem citu pro jiné a útočnou hrubostí nebo necitelným nezájmem. Bývá tu hrubý ne
soulad mezi chováním a platnými společenskými normami. Chování se nedá snadno 
napravit zkušeností, a to ani trestem. Lidé s touto osobností jsou často citově chladní 
a bývají abnormálně útoční nebo nezodpovědní. Jejich tolerance pro neúspěch je nízká; 
svádějí jej na jiné nebo nabízejí přijatelná odůvodnění pro chování, které je přivádí 
do konfliktů se společností. 

Osobnost: amorální 
asociální 
dyssociální 

Nepatří sem: explozívní osobnost (301.3) 
poruchy chování bez zjistitelné poruchy osobnosti (312.-) 

301.8 Jiné struktury osobnosti 
Osobnost: nezralá 

pasívně agresívní 
psychoneurotická 
nezdrženlivá 
výstřední 



Nepatří sem: nevyzrálá osobnost (301.5) 
301.9 NS 
Patologická osobnost NS 
Porucha osobnosti NS 
Psychopatický(-á): konstituční stav 

osobnost, porucha osobnosti 

302 Sexuální úchylky a poruchy 
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Abnormální sexuální sklony nebo chování. Meze a rysy normálnosti sexuálních sklonů 
a chování nejsou v jednotlivých společnostech a kulturách stanoveny absolutně, ale 
zhruba tak, aby sloužily uznávaným společenským a biologickým účelům. Sexuální 
aktivita postižených osob je primárně zaměřena buď vůči lidem, kteří nejsou opač
ného pohlaví, nebo k pohlavním aktům, které normálně nepatří k souloži, nebo k sou
loži prováděné za abnormálních okolností. Jestliže se anomální chování objevuje jen 
při psychóze nebo jiné duševní nemoci, má být zařazeno pod hlavní nemoc. Bývá běžné, 
že u téhož jednotlivce se objevuje společně více než jedna anomálie; v takovém pří
padě se klasifikuje převládající úchylka. Nedoporučuje se zařazovat do této položky 
jedince, kteří provádějí úchylné pohlavní akty tehdy, když normální sexuální ukojení 
není pro ně dosažitelné. 
302.0 Homosexualita 
Výhradní nebo převládající sexuální vábení k osobám téhož pohlaví, ať již s fyzickým 
stykem nebo bez něho. Homosexualitu sem zařazujte, ať již se považuje za duševní 
poruchu nebo nikoliv. 

Lesbismus 
Nepatří sem: homosexuální pedofilie (302.2) 
302.1 Bestiofilie 
Pohlavní nebo řitní styk se zvířaty. 

302.2 Pedofilie 
Sexuální úchylky, při nichž se dospělý oddává sexuální aktivitě s dítětem téhož nebo 
opačného pohlaví. 

302.3 Transvestismus 
Sexuální úchylka, při níž pohlavní rozkoš vzniká oblékáním do šatů opačného pohlaví. 
Neobjevuje se stálá snaha přisvojit si totožnost nebo chování opačného pohlaví. 

Nepatří sem: transsexualismus (302.5) 
302.4 Exhibicionismus 
Sexuální úchylka, při které hlavní pohlavní rozkoš a uspokojení vzniká ukazováním 
pohlavních orgánů osobě opačného pohlaví. 

302.5 Transsexualismus 
Sexuální úchylka, jejíž podstatou je utkvělá víra, že na zjevném tělesném pohlaví je 
něco zlého. Výsledkem je chování zaměřené buď na změnu pohlavních orgánů operací 
nebo na úplné utajení tělesného pohlaví přijetím oděvu i chování opačného pohlaví. 

Nepatří sem: transvestismus (302.3) 
302.6 Poruchy psychosexuální identity 
Chování vyskytující se u osob s nezralou psychosexualitou před dospíváním a podobné 
tomu, které bylo popsáno při transvestismu (302.3) a transsexualismu (302.5). Přestro
jování je občasné, někdy však bývá časté a ztotožnění s chováním a zjevem opačného 
pohlaví není ještě ustáleno. Nejběžnější formou je feminismus u hochů. 

Porucha pohlavní role 
Nepatří sem: homosexualita (302.0) 

transsexualismus (302.5) 
transvestismus (302.3) 
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302. 7 Frigidita a impotence 
Frigidita - nechuť nebo odpor psychologického původu k pohlavnirnu styku takové 
intenzity, že vedou k výrazné úzkosti, znechucení nebo bolesti, ne-li až k aktivnímu 
-0dmítání, pokud k normálnímu pohlavnímu styku dojde. Mají 'se serri zařazovat i mír-
nější stupně této poruchy, pokud vedou k poradě s lékařem. ' 
Impotence - trvalá, z psychologických příčin vyplývající neschopnost uciržet erekci, 
která by umožnila normální heterosexuální penetraci a ejakulaci. 

Psychogenní dyspareunie 
Nepatří sem: impotence organického původu 

.302.8 Jiné 
Fetišismus 
Masochismus 
Sadismus 
302.9 NS 

normální přechodné příznaky po protržení panenské blány 
přechodné nebo občasné selhání erekce následkem únavy, 
úzkosti, alkoholu nebo toxických látek 

.303 Závislost na alkoholu 
Stav, psychický a obvykle i fyzický, vyplývající z požívání alkoholu, charakterizovaný 
změnami v chování i jinými reakcemi, mezi něž vždy patří nutkání požívat alkohol 
stále nebo občas pro jeho psychické účinky a někdy i proto, aby se člověk vyhnul 
nepříjemnostem z jeho chybění; tolerance je někdy přítomna, jindy není. Člověk může 
být závislý na alkoholu a současně i na jiných návykových látkách; takové případy 
se zařadí pod příslušnou podpoložku položky 304. Je-li závislost sdružena s alkoholic
kou psychózou nebo s fyzickými komplikacemi, má se kódovat obojí. 

Akutní opilost při alkoholismu 
Dipsománie 
Chronický alkoholismus 
Cerebelární ataxie při alkoholismu+ (334.4*) 
Mozková degenerace při alkoholismu+ (331. 7*) 
Nepatří sem: alkoholické psychózy (291.-) 

komplikace vlivu alkoholu jako: cirhóza jater (571.2) 
epilepsie (345.-) 
gastritis (535.3) 

opilost NS (305.0) 

.304 Závislost na návykových látkách 

.Stav, psychický a někdy i fyzický, vyplývající z požívání návykové látky, charakteri
zovaný změnami v chování i jinými reakcemi, mezi něž · vždy patří nutkání požívat 
látky stále nebo občas pro její psychické účinky a někdy i proto, aby se člověk vyhnul 
nepříjemnostem z jejího chybění. Tolerance je někdy přítomna, jindy není. Jedna 
.osoba může být závislá na více než jedné látce. 

Nepatří sem: požívání návykových látek bez závislosti (305.-) 
304.0 Látky .typu morfinu 
Alkaloidy opia a jejich deriváty 
Heroin 
Methadon 
Op1um 

I 



Syntetika s účinky podobnými jako morfin 
304.1 Látky typu barbiturátů 
Barbituráty 
Sedativa a trankvilizéry s účinky podobnými jako bé!:rbituráty: 

diazepam 
glutethimid 
chlordiazepoxyd 
meprobamat 

304.2 Kokain 
Kokové listy a deriváty 
304.3 Cannabis 
Hašiš 
Konopí 
Marihuana 
304.4 Psychostimulancia typu amfetaminu i jiná 
Fenmetrazin 
Metylfenidát 
304.5 Halucinogeny 
LSD a deriváty 
Meskalin 
Psilocybin 
304.6 Jiné 
Cichání rozpustidel a prchavých látek 
Návyk na absint 
Nepatří sem: závislost na tabáku (305.1) 
304.7 Kombinace látky typu morfinu s jakoukoli jinou 
:304.8 Kombinace látek mimo látky typu morfinu 
304.9 NS 
Návyk na látky NS 
Závislost na návykových látkách NS 

:305 Zneužívání návykových látek bez závislosti 
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Patří sem případy, kdy osoba, pro kterou není možná jiná diagnóza, se dostala do 
lékařské péče pro maladaptivní účinek návykové látky, na které není závislá (jak je 
to definováno pod položkou 304.-) a kterou požívala ze své vlast11í iniciativy na škoqu 
svého zdraví nebo společenské funkce. Pokud je zneužívání látky sekundárním jevem 
při psychické poruše, zařaďte pod tuto poruch u. 

Nepatří sem: abstinenční syndrom po odnětí návykové látky (292.0) 
ostrava chemickými látkami nebo léky (960-979) 
závislost na: alkoholu (303) 

návykových látkách (304.-) 
305.0 Alkohol 
Případy akutní intoxikace nebo „kocoviny". 

„Kocovina" (alkoholická) 
Nadměrné pití alkoholu NS 
Opilost NS 
N,ep.atří sem: alkoholické psychózy (291.-) 
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305.1 Tabák 

fyzické komplikace alkoholu jako: 
cirhóza jater (571.2) 
epilepsie (345.-) 
gastritis (535.3) 

Případy, kdy člověk užívá tabáku na úkor svého zdraví nebo společenské funkce nebo 
kdy existuje závislost na tabáku. Závislost se zařazuje sem a ne pod 304.-, protože 
tabák se svými psychotoxickými účinky liší od ostatních látek, vytvářejících závislost. 
Závislost na tabáku 
305.2 Cannabis 
305.3 Halucinogeny 
Případy akutní intoxikace. 
Reakce na LSD 
305.4 Barbituráty a trankvilizéry 
Případy, kdy člověk bral návykovou látku na škodu svého zdraví nebo společenské 
funkce v dávkách větších nebo v obdobích kratších, než se běžně považují za terapeu
tická. 
305.5 Látky typu morfinu 
305.6 Látky typu kokainu 
305. 7 Látky typu amfetaminu 
305.8 Antidepresíva 
305.9 Jiné, smíšené a NS 
Návyk na projímadla 
Nepopsané užívání chemických látek nebo speciálních léků 
Zneužívání návykových látek NS 

306 Somatické funkční poruchy vyvolané duševními faktory 
Různé fyzické příznaky nebo typy funkčních poruch duševního původu bez poškození 
tkání, obvykle zprostředkované autonomní nervovou soustavou. Poruchy jsou sesku
peny podle tělesných systémů. Kódů 306,0-306.9 se nemá používat, je-li fyzický příznak 
sekundárním jevem psychické poruchy zařazené jinde. Je-li poškozena tkáň, zařaďte 
pod 316. 
Nepatří sem: hysterie (300.1) 

psychické poruchy, sdružené s fyzickými onemocněními s po
škozením tkání, zařazenými jinde (316) 
specifické nepsychotické duševní poruchy po organickém 
poškození mozku (310.-) 

306.0 Svalové a kosterní 
Psychogenní torticollis 
Nepatří sem: Gilles de la Touretteův syndrom (307.2) 

Tiky (307.2) 
306.1 Dýchací 
Hlad po vzduchu 
Hyperventilace 
Psychogenní kašel 
Škytání (psychogenní) 
Zívání 
Nepatří sem: psychogenní astma (316 a 493.9) 
306.2 Kardiovaskulární 



Kardiovaskulární neuróza 
N eurocirkulační astenie 
Psychogenní kardiovaskulární onemocnění 
Srdeční neuróza 
Nepatří sem: psychogenní paroxysmální tachykardie (316 a 427.9) 
306.3 Kožní 
Psychogenní pruri tus 
Nepatří sem: psychogenní: alopecie (316 a 704.0) 

dermatitis (316 a 692.-) 

306;4 Žaludeční a střevní 
Aerofagie 

ekzém (316 a 691.9 nebo 692.-) 
kopřivka (316 a 708.-) 

Psychogenní periodické zvracení 
Nepatří sem: colitis mucosa (316 a 564.1) 

cyklické zvracení NS (536.2) 
psychogenní: kardiospasmus (316 a 530.0) 

306.5 Močové a genitální 
Psychogenní dysmenorea 

vřed: dvanáctníkový (316 a 532.-) 
peptický (316 a 533.-) 
žaludeční (316 a 531.-) 

Nepatří sem: dyspareunie (302. 7) 
enuresis (307 .6) 
frigidita (302.7) 
impotence (302. 7) 

306.6 Endokrinní 
306. 7 Smyslových orgánů 
Nepatří sem: hysterická slepota nebo hluchota (300.1) 
306.8 Jiné 
Skřípání zuby 
306.9 NS 

Psychofyziologická } porucha NS 
Psychosomatická 

307 Zvláštní příznaky a syndromy, nezařazené jinde 
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Onemocnění, při nichž nejvýznačnější příznak nebo skupina příznaku není zřejmou 
součástí základnějšího klasifikovatelného onemocnění. 

Nepatří sem: jsou-li: následkem duševní poruchy zařazené jinam 
organického původu 

307 .O Koktání a zajíkání 
Poruchy rytmu řeči, při nichž pacient ví přesně, co chce · říci, ale je v daném oka
mžiku neschopen vyjádření pro bezděčné repetitivní prodlužování nebo vynechání 
zvuku. 
Nepatří sem: dysfázie (784.5) 

opožděný vývoj řeči (315.3) 
šišlání (307 .9) 
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307.1 Anorexia nervosa 
Porucha, při které jsou hlavními rysy stálé odmítání jídla a výrazná ztráta na váze. 
úroveň aktivity a pohotovosti je charakteristicky vysoká ve srovnání se stupněm vy
hublosti. Porucha je typická u děvčat ve věku 13-19 let, někdy však už před puber
tou; u osob mužského pohlaví se vyskytuje zřídka. Běžná je amenorea, k ní se mohou 
družit různé jiné fyziologické příznaky, mj. pomalý tep a dech, nízká teplota těla 
a následný otok. Neobvyklé způsoby při jídle a postoje k potravě jsou typické; někdy 
hladovění následuje po obdobích přejídání nebo se s nimi střídá. Doprovázející psy
chické příznaky jsou různé. 

Nepatří sem: poruchy jídla NS (307.5) 
ztráta chuti k jídlu (783.0) 

neorganického původu (307.5) 
307.2 Tiky 
Poruchy bez známého organického původu, jejichž hlavním rysem jsou rychlé, bezděčné, 
napohled bezúčelné a často opakované pohyby, které nejsou následkem žádného neuro
logického onemocnění. Mohou se týkat kterékoli části těla, nejčastěji bývá postižen 
obličej. Někdy se vyskytuje jen jedna forma tiku, jindy kombinace tiků, které jsou pro
váděny současně, střídavě nebo po sobě. Gilles de la Touretteův syndrom je vzácná 
porucha, vyskytující se u lidí jakékoliv úrovně inteligence, při níž se obličejové tiky 
a tikovité hrdelní zvuky stávají nápadnějšími a více generalizovanými a jsou při nich 
později spasmodicky a bezděčně vyrážena celá slova a krátké věty, často neslušného 
obsahu. Do jisté míry se překrývá s jinými druhy tiku. 

Nepatří sem: kousání nehtů a cucání prstů (307.9) 
stereotypie vyskytující se v izolaci (307 .3) 
tiky organického původu (333.3) 

307.3 Stereotypní opakované pohyby 
Poruchy, jejichž hlavní rys představují vědomě opakové;\né stereotypní pohyby, které 
nejsou následkem žádného psychického ani nervového onemocnění. Patří sem tlučení 
do hlavy, spasmus nutans, houpání, kroucení, luskání prsty a rypání v očích. Takové 
pohyby jsou běžné zejména v případech duševní zaostalosti nebo při jednotvárnosti 
prostředí. 

Stereotypie NS 
Nepatří sem: tiky: organického původu (333.3) 

NS (307.2) 
307.4 Specifické poruchy spánku 
Této položky se má používat jen tehdy, nelze-li určit přesnější diagnózu. 

Hypersomnie 
Insomnie 
Inverze spánkového rytmu 
Noční: děsy 

můry 

Somnambulismus 

l 
l neorganického původu 
j 

Nepatří sem: narkolepsie (347) 

307.5 
není-li určena příčina (780.5) 

Jiné a blíže neurčené poruchy jídla 
Této položky se má používat jen tehdy, když nelze určit přesnější diagnózu. 

Pica ) 
Poruchy jídla u dětí -
Přejídání neorganického původu 
Psychogenní zvracení 
Ztráta chuti k jídlu 



Nepatří sem: anorexia: nervosa (307.1) 
z neurčené příčiny (783.0) 

přejídání z neurčené příčiny (783.6) 
zvracení: cyklické (536.2) 

307 .6 Enuresis 

psychogenní (306.4) 
NS (787.0) 

159 

Porucha, při které hlavním projevem je trvalý bezděčný odchod moči ve dne nebo 
v noci, který se považuje za abnormální vzhledem k věku pacienta. Někdy dítě vůbec 
nezískalo schopnost ovládat měchýř, v jiných případech ji získalo a opět ztratilo. 
Patří sem i enuresis občasná nebo střídavá. Tato porucha se zpravidla nediagnostikuje 
před dosažením věku čtyř let. 

Enuresis (primární) (sekundární) neorganického původu 
Nepatří sem: enuresis z neurčené příčiny (788.3) · 
307.7 Enkopresis 
Porucha, při které hlavním projevem je trvalý bezděčný odchod vytvořené stolice nor
mální nebo skoro normální konzistence v místech, která v pacientově společenskokul
turním prostředí nejsou určena pro tento účel. Někdy dítě vůbec nezískalo schopnost 
ovládat konečník, jindy ji získalo, ale později se opět stalo enkopretickým. Bývají 
přidruženy různé psychické příznaky, také rozmazávání výkalů. Onemocnění se zpra
vidla nediagnostikuje před dosažením věku čtyř let. 

Enkopresis (stálá) (nestálá) neorganického původu 
Nepatří sem: enkopresis z neurčené příčiny (787.6-) 
307 .8 Psychalgie 
Případy, při nichž se vyskytují bolesti duševního 
v zádech, a kdy se nedá stanovit přesnější diagnóza. 

Bolest hlavy z napětí 
Psychogenní bolest v zádech 
Nepatří sem: migréna (346.-) 

bolesti: beder (724.2) 
hlavy (784.0) 
kloubu (719.4) 
končetiny (729.5) 
revmatické (729.0) 
zad (724.5) 

307.9 Jiné a NS 

původu, např . bolesti hlavy nebo 

které nelze specificky při
číst žádné psychologic
ké příčině 

Používání této položky se nedoporučuje. Většina uvedených inkluzních termínů ne
svědčí o psychické poruše; uvádějí se pouze proto, že se ještě občas vyskytnou jako 
diagnózy. 

Cucání prstů 
Kousání nehtů 
Masturbace 
Šišlání 
Trhání vlasů 

308 Akutní reakce na stres [přechodné situační poruchy] 
Velmi přechodné poruchy libovolné závažnosti a povahy, které se vyskytují u osob bez 
jakékoli zjevné d~ševní poruchy jako reakce na výjimečný fyzický nebo duševní stres, 
např. přírodní katastrofu nebo bitvu, a které obyčejně přejdou v několika hodinách 
nebo dnech. 
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Bojová únava 
Delirium z vyčerpání 
Stres při katastrofách 
Nepatří sem: adaptační reakce (309.-) 
308.0 S převládajícími poruchami emocí 
Panické stavy, vzrušivost, strach, deprese a úzkost splňující výše uvedená kritéria. 

308.1 S převládajícími poruchami vědomí 
Fugy splňující výše uvedená kritéria. 

308.2 S převládajícími psychomotorickými poruchami 
Stavy vzrušení nebo strnulost splňující výše uvedená kritéria. 

308.3 Jiné 
Akutní situační poruchy 
308.4 Smíš~né 
Mnoho vážných stresových reakcí se skládá z několika prvků, ale mají se kódovat, 
pokud je to možné, pod .O, .1, .2 nebo .3 podle převládajícího typu poruchy. Podpoložky 
smíšených poruch se má použít jen tehdy, je-li smíšení takového druhu, že převláda
jící poruchu nelze určit. 

308.9 NS 

309 Adaptační reakce 
Mírné nebo přechodné poruchy trvající déle než akutní stresové reakce (308.-), které 
se vyskytují u osob kteréhokoli věku bez zjevné duševní poruchy trvající od dří
vějška. Takové poruchy jsou často poměrně ohraničené nebo vázané na určitou situaci, 
až na výjimky jsou zvratné a obvykle trvají jen několik měsíců. časově a obsahově 
většinou těsně souvisí s úmrtím, migrací nebo odloučením blízké osoby. Patří sem 
i reakce na vážný stres, které trvají déle než několik dní. U dětí nejsou takové poruchy 
sdruženy s významným narušením vývoje. 

Nepatří sem: akutní reakce na závažný stres (308.-) 
neurotické poruchy (300.-) 

309.0 Krátkodobá depresívní reakce 
Stavy deprese, které se nedají určit jako maniodepresívní, psychotické nebo neuro
tické, všeobecně přechodné, při nichž depresívní příznaky obyčejně těsně souvisí ča
sově i obsahově s nějakou stresovou událostí. 

Reakce na zármutek 
Nepatří sem: afektivní psychózy (296.-) 

neurotická deprese (300.4) 
prodloužená depresívní reakce (309.1) 
psychogenní depresívní psychóza (298.0) 

309.1 Prodloužená depresívní reakce 
Stavy deprese, které se nedají určit jako maniodepresívní, psychotické nebo neurotické, 
všeobecně dlouho trvající; obvykle se vyvíjejí ve sdružení s prodlouženým vystavením 
stresové situaci. 
Nepatří sem: afektivní psychózy (296.-) 

krátkodobá depresívní reakce (309.0) 
neurotická deprese (300.4) 
psychogenní depresívní psychóza (298.0) 

309.2 S převládajícími poruchami jiných emocí 
Stavy splňující obecná kritéria pro adaptační reakci, při nichž jsou hlavní příznaky 
emoční co do typu (úzkost, ustaranost, strach atd.), ale nejsou vyloženě depresívní. 
Abnormální úzkost z odloučení 
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Adaptační šok 
309.3 S převládajícími poruchami chování 
Mírné nebo přechodné poruchy splňující obecná kritéria pro adaptační reakci, pn 
kterých převládá porucha chování. Sem patří např. reakce na zármutek u dospívají
cího, vedoucí k agresívní nebo antisociální poruše. 

Nepatří sem: antisociální chování bez zjevné psychi~ké poruchy (V71.0) 
porucha: chování NS (312.-) 

osobnosti s pře.vážně sociopatickými a asociálními 
projevy (301. 7) 

309.4 Se smíšenými poruchami emocí a chování 
Poruchy vyhovující obecné definici, při nichž jsou převládajícími rysy jak emoční 
poruchy, tak poruchy chování. 

309.8 Jiné 
Adaptační reakce s elektivním mutismem 
Hospitalismus u dětí NS 
309;9 NS 

310 Specifické nepsychotické duševní poruchy po organickém poško
zení mozku 

Poznámka: Této položky se má používat jen pro onemocnění, u kterých je 
mozkovou patologií určena forma poruchy. 

Nepatří sem: neurózy, poruchy osobnosti a jiná nepsychotická onemocnění, 
vyskytující se v podobné formě, jakou pozorujeme 
u funkčních poruch, ale ve sdružení s fyzickým onemoc
něním; tato onemocnění zařaďte pod 300.-, 301.- atd. 
a použijte dalšího kódu k určení fyzického onemocnění. 

310.0 Syndrom čelního laloku 
Změny v chování po poškození čelních oblastí mozku nebo po zásahu do spojů těchto 
oblastí. Bývá to všeobecné zeslabení sebeovládání, předvídavosti, tvořivosti a spontán
nosti, které se může projevovat jako zvýšená dráždivost, sobeckost, neklid a nedostatek 
zájmu o druhé. Svědomitost a schopnost soustředění jsou často zmenšeny, ale nemusí 
být přítomno měřitelné zhoršení intelektu ani paměti. V celkovém obraze často pře
vládá emoční otupělost, nedostatek průbojnosti a pomalost; může však nastat - ze
jména u osob, které dříve měly rysy energické, neklidné nebo agresívní - změna 
k impulsívnosti, vychloubavosti, výbuchům hněvu, pošetilému humoru a vývoji ne
reálných ambicí; směr změny obyčejně závisí na dřívější osobnosti. Značná míra 
reparace je možná a může pokračovat po několik let. 

Stav [syndrom] po: leukotomii 
lobotomii 

Nepatří sem: syndrom po zhmoždění mozku (310.2) 
310.1 Jiné typy změn poznávacích schopností a změn osobnosti 
Chronické, mírné stavy poruch paměti a zhoršení intelektu, často provázené zvýšenou 
dráždivostí, svárlivostí, malátností a stesky na fyzickou slabost. Tyto stavy jsou často 
sdruženy se stářím a někdy předcházejí vážnějším stavům po poškození mozku, zařa
ditelným pod demenci kteréhokoli typu (290.- a 294.-) nebo pod kterékoliv onemoc"'.' 
nění z položky 293.- - přechodná organická psychotická onemocnění. 

Mírné poruchy paměti 
Organický psychosyndrom nedosahující vážnosti psychózy 
310.2 Syndrom po otřesu mozku 
Stavy vyskytující se po celkovém zhmoždění mozku, které co do obrazu příznaků bývají 
podobny syndromu čelního laloku (310.0) nebo některé z neurotických poruch (300.0 až 
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300.9), pfl kterých však kromě toho obyčejně vystupuje bolest hlavy, závrať, únava, 
nespavost a subjektivní pocit poškození intelektuální schopnosti. Nálada bývá kolísavá 
a zcela běžný stres může způsobit přehnaný strach a obavy. Vyskytuje se i výrazná 
intolerance vůči duševní i fyzické námaze, přílišná citlivost na hluk a hypochondrické 
starosti. Příznaky jsou běžnější u osob, které už dříve trpěly neurotickými poruchami 
nebo poruchami osobnosti, a v případech, kdy je možná kompenzace. Tento . syndrom 
je zvlášť často sdružen s uzavřeným typem poranění hlavy, při němž jsou známky 
lokalizovaného poškození mozku mírné nebo vůbec chybí, ale může se vyskytnout i při 
jiných onemocněních. 
Syndrom [encefalopatie]: postkomoční 

postkontuzní 
Nepatří sem: postencefalitický syndrom (310.8) 

syndrom čelního laloku (310.0) 

310.8 Jiné 

žádné organické psychotické onemocnění po poranění hlavy 
(290.:- až 294.0) 

Sem patří poruchy podobající se syndromu po zhmoždění (310.2), sdružené s infekčními 
nebo jinými nemocemi mozku nebo okolních tkání. 
Jiné fokální (parciální) organické psychosyndromy ~ 

310.9 NS 

311 Depresívní poruchy nezařazené jinde 
Stavy deprese s intenzitou obvykle mírnou, občas i výraznou, které nemají specificky 
maniodepresívní ani jiné psychotické depresívní rysy a které se nejeví jako sdružené 
se stresovými událostmi nebo jinými rysy uvedenými pod neurotickou depresí. 

Deprese } 
Depresívní: porucha NS 

stav 
Nepatří sem: afektivní: porucha osobnosti (301.1) 

psychózy (296.-) 
akutní reakce na závažný stres s depresívními příznaky 
(308.0) 
krátkodobá depresívní reakce (309.0) 
neurotická deprese (300.4) 
poruchy emocí specifické pro dětství a dospívání, s pocity 
méněcennosti a neštěstí (313.1) 
prodloužená depresívní reakce (309.1) 
psychogenní depresívní psychóza (298.0) 
smíšená adaptační reakce s depresívními příznaky (309.4) 

312 Poruchy chování nezařazené jinde 
Poruchy, které spočívají hlavně v útočném a ničivém chování nebo delilwenci. Položky 
se má používat pro abnormální chování osob jakéhokoli věku, které budí nesouhlas 
společnosti, ale nepatří k žádnému jinému psychickému onemocnění. Bývají pří
tomny i menší emoční poruchy. Má-li sem být chování zahrnuto, musí být abnormální 
ve svých souvislostech - posuzováno podle frekvence, vážnosti a způsobu sdružení 
s jinými příznaky. Porucha chování se rozlišuje od adaptační reakce delším trváním 
a tím, že nemá těsný časový a obsahový vztah k nějakému stresu. Od poruchy osob
nosti se liší nepřítomností hluboce zakořeněných maladaptivních typů chování, přítom
ných od dospívání nebo ještě dříve. 
Nepatří sem: adaptační reakce s poruchou chování (309.3) 

disociální chování bez zjevné psychické poruchy (V71.0) 
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porucha osobnosti s projevy převážně sociopatickými nebo 
asociálními (301. 7) 
sexuální úchylky (302.-) 
závislost na návykových látkách (304.-) 

312.0 Nesocializované poruchy chování 
Poruchy charakterizované takovým chováním, jako je vzdor, neposlušnost, svárlivost, 
útočnost, ničivost, výbuchy vzteku, samostatně páchané krádeže, lhaní, dráždění, tero
rizováni a porušené vztahy k jiným. Vzdor někdy nabývá povahy sexuální nevázanosti. 
Nesocializovaná agresívní porucha 
312.1 Socializované poruchy chování 
Poruchy u jednotlivců, kteří si osvojili vlastnosti nebo chování tlupy sobě rovných 
delikventů, které jsou věrni a se kterou kradou, chodí za školu a zústávají do noci 
venk u. Casto bývá i promiskuita. 
Skupinová delikvence 
Nepatří sem: účast v tlupách bez zjevné psychické poruchy (V71.0) 
312.2 Nutkavá porucha chování 
Poruchy chování nebo delikvence, které jsou svým původem specificky nutkavé. 
Kleptománie 
312.3 Smíšené poruchy chování a emocí 
Poruchy, při kterých se vyskytuje chování uvedené pod 312.0 a 312.1, avšak také značná 
porucha emocí, např. úzkost, pocit méněcennosti nebo obsedantní projevy. 
Neurotická delikvence 
Nepatří sem: nutkavá porucha chování (312.2) 
312.8 Jiné 
312.9 NS 

313 Poruchy emocí specifické pro dětství a dospívání 
Méně dobře diferencované emoční poruchy charakteristické pro období dětství. Tam, 
kde emoční porucha nabývá formy neurotické poruchy popsané pod 300.~, má se 
kódovat příslušná podpoložka položky 300.-. Od položky 308.- se tato položka liší 
delším trváním a tím, že nemá těsný časový ani obsahový vztah k žádnému stresu. 
Nepatří sem: adaptační reakce (309.-) 

masturbace, kousání nehtů, cucání prstů a jiné izolované pří
znaky (307.-) 

313.0 S úzkostí a bázllvostí 
Nedostatečně definované emoční poruchy charakteristické pro dětství, při nichž hlav
ními příznaky jsoú úzkost a bázlivost. Patří sem i mnoho případů odmítání školy 
a elektivního mutismu. 

Přehnaně úzkostné reakce v dětství nebo dospívání 
Nepatří sem: abnormální úzkost z odloučení (309.2) 

fobický stav (300.2) 
hospitalismus u dětí (309.8) 
úzkostné stavy (300.0) 

313.1 S pocity méněcennosti a neštěstí 
Emoční poruchy charakteristické pro dětství, jejichž hlavními příznaky jsou pocity 
méněcennosti a neštěstí. Bývají tu i poruchy jídla a spánku. 
Nepatří sem: depresívní neuróza (300.4) 
313.2 S citlivostí, plachostí a vyhýbáním se společnosti 
Emoční poruchy charakteristické pro dětství, jejichž hlavními příznaky jsou citlivost, 
plachost a vyhýbání se společnosti. Patří sem i některé případy odmítání školy a elek.,. 
t ivního mutismu. 
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Vyhýbavá reakce v dětství nebo dospívání 
Nepatří sem: infantilní autismus (299.0) 

schizofrenie (295.-) 
schizoidní osobnost (301.2) 

313.3 Problémy v rodině 
Emoční poruchy charakteristické pro dětství, jejichž hlavními příznaky jsou problémy 
s příbuzenstvem. 
Žárlivost na sourozence 
Nepatří sem: příbuzenské problémy v rodině, sdružené s útočností, niči-

vostí nebo jinými formami poruch chování (312.-) 
313.8 Jiné nebo smíšené 
Mnoho emočních poruch v dětství zahrnuje několik prvků; všude, kde je to mozne, 
má se však kódovat specificky .O, .1, .2 nebo .3 podle převládajícího typu poruchy. Po
ložky smíšených poruch se má používat jen tehdy, když je smíšení takového druhu, 
že případ nelze jinak kódovat. 
313.9 NS 

314 Hyperkinetický syndrom v dětství 
Poruchy, jejichž podstatnými rysy jsou krátké rozpětí pozornosti a roztržitost. V raném 
dětství je nejnápadnějším příznakem nezvládnutá, špatně organizovaná a špatně regu
lovaná nadměrná činnost; v dospělosti bývá nahrazena ochabnutím činnosti. Impul
sívnost, výrazné kolísání nálady a útočnost jsou také běžnými příznaky. často se vy
skytují zpoždění ve vývoji určitých dovedností; běžné jsou porušené, oslabené 
příbuzenské city. Je-li hyperkineze příznakem nějaké základní poruchy, kódujte místo 
ní základní poruchu. 
314.0 Prostá porucha aktivity a pozornosti 
Případy, kde hlavními projevy jsou krátké rozpětí pozornosti, roztržitost a nadměrná 
činnost bez významné poruchy chování nebo opoždění specifických dovedností. 
Hyperaktivita NS 
314.1 Hyperkineze se zpožděním vývoje 
Případy, kde hyperkinetický syndrom je sdružen s opožděním řeči, neohrabaností, po
tížemi ve čtení nebo jinými opožděními specifických dovedností. 
Vývojová hyperkinetická porucha 
K určení jakékoli přidružené nervové poruchy použijte dalšího kódu. 
314.2 Hyperkinetická porucha chování 
Případy, kdy je hyperkinetický syndrom sdružen s výraznou poruchou chování, n ikoliv 
s opožděním vývoje. 
Nepatří sem: hyperkineze s významným opožděním určitých dovedností 

(314.1) 
314.8 Jiné 
314.9 NS 
Hyperkinetická reakce v dětství nebo dospívání NS 
Hyperkinetický syndrom NS 

315 Specifická opožďování ve vývoji 
Skupina poruch, jejichž hlavním rysem je specifické opožďování ve vývoji. Vývoj 
v každém případě souvisí s biologickým dozráváním, ale je ovlivňován i nebiologic
kými faktory; kódování nenaznačuje žádné etiologické předpoklady. 
Nepatří sem: opožďování ve vývoji, je-li důsledkem nervové poruchy (320 

až 389) 
315.0 Specifické opožďování ve čtení 
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Poruchy, jejichž hlavním rysem je vážné postižení vývoje dovednosti ve čtení nebo 
hláskování, které se nedá vysvětlit celkovou intelektuální zaostalostí nebo nevhodným 
způsobem učení. Casto jsou přidruženy potíže s řečí nebo jazykem, vadné rozlišení 
pravé a levé strany a percepčně motorické problémy. Casto se vyskytují podobné 
problémy i u jiných členů rodiny. Bývají přítomny i nepříznivé psychosociální faktory. 
Specifická potíž s hláskováním 
Vývojová dyslexie 
315.1 Specifické opožďování v počítání 
Poruchy, jejichž hlavním rysem je vážné postižení vývoje dovednosti v počítání, které 
se nedá vysvětlit celkovou intelektuální zaostalostí nebo nevhodným způsobem učení. 
Dyskalkulie 
315.2 Jiné specifické potíže v učení 
Poruchy, jejichž hlavním rysem je vážné postižení vývoje jiných dovedností, které se 
nedá vysvětlit celkovou intelektuální zaostalostí nebo nevhodným způsobem učení. 
Nepatří sem: specifické opožďování: ve čtení (315.0) 

v počítání (315.1) 
315.3 Vývojová porucha řeči nebo jazyka 
Poruchy, jejichž hlavním rysem je vážné postižení vývoje řeči nebo jazyka [syntaxe 
nebo sémantiky], které se nedá vysvětlit celkovou intelektuální zaostalostí. Nejčastěji 
jde o opoždění ve vývoji normálního tvoření slov a zvuků, vedoucí k závadám v arti
kulaci. Nejvíce se vyskytuje vypouštění nebo záměna souhlásek. Průvodním zjevem 
bývá opoždění v používání mluveného jazyka ; vzácně také vývojové opoždění v chá
pání významu zvuků. Patří sem i případy, kdy je opoždění převážně důsledkem ne
dostatku vhodného prostředí. 
Dyslalie 
Vývojová afazie 
Nepatří sem: elektivní mutismus (309.8, 313.0 nebo 313.2) 

koktání a zajíkání (307 .O) 
šišlání (307.9) 
získaná afazie (784.3) 

315.4 Specifické pohybové opožďování 
Poruchy, jejichž hlavním rysem je vážné postižení vývoje pohybové koordinace, které 
se nedá vysvětlit celkovou intelektuální zaostalostí. Neohrabanost je obyčejně sdružena 
s potížemi při vnímání. 
Syndrom: dyspraxie 

neohrabanosti 
315.5 Smíšená vývojová porucha 
Opoždění vývoje jedné specifické dovednosti, např. čtení, počítání, řeči nebo koordi
nace, je často spojeno s menšími opožděními v jiných dovednostech. V takových pří
padech se má kódovat podle dovednosti postižené nejvážněji. Smíšené položky se má 
používat jen tehdy, je-li smíšení opožděných dovedností takové, že žádná z nich není 
postižena převážně. 
315.8 Jiné 
315.9 NS 
Vývojová porucha NS 

316 Psychické faktory sdružené s nemocemi zařazenými jinde 
Duševní poruchy nebo psychické faktory jakéhokoli typu, zařazeného jinde, o nichž se 
má za to, že hrály hlavní úlohu v etiologii fyzického onemocnění, obyčejně spojeného 
s poškozením tkání; mohou být přítomny i psychické faktory - trápení, strach, kon
flikt atd. - bez zjevné psychické poruchy. K určení fyzického onemocnění použijte 
dalšího kódu. Ve vzácných případech, kdy se má za to, že fyzické onemocnění způso
bila zjevná psychická porucha, použijte druhého dalšího kódu k zachycení psychiatric
ké diagnózy. 
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Příklady použití této položky: 
psychogenní: astma 316 a 493.9 

colitis mucosa 316 a 564.1 
colitis ulcerativa 316 a 556 
dermatitis 316 a 692.-
ekzém 316 a 691.- nebo 692.
kopřivka 316 a 708.
žaludeční vřed 316 a 531.-

psychosociální trpaslictví 316 a 259.4 
Nepatří sem: fyzické příznaky a fyziologické dysfunkce duševního původu 

bez poškození tkání (306.-) 

DUŠEVNÍ ZAOSTALOST (317-319) 
Chorobné stavy vzniklé opožděným nebo neúplným duševním vývojem, které jsou zvlášť 
charakterizovány subnormálností inteligence. Kódovat se mají podle současné funkční 
úrovně osoby bez ohledu na povahu této úrovně a její příčiny - jako např. psychóza, 
kulturní deprivace, Downův syndrom atd. V případech, u kterých se vyskytuje speci
fické kognitivní postižení - např. řeči - by mělo být čtyřmístné k.ódování opřeno 
o hodnocení kognice mimo oblast specifického postižení. Hodnocení intelektuální 
(irovně by mělo být opřeno o jakékoli dosažitelné informace, včetně klinických zjištění, 
adaptivního chování a psychometrických nálezů. Uvedené úrovně IQ jsou opřeny 
o test s průměrem 100 a směrodatnou odchylkou 15 - jako Wechslerovy stupnice. Jsou 
uvedeny jen jako vodítko a nemají se aplikovat rigorózně. Duševní zaostalost je často 
spojena s psychickými poruchami a často se vyvíjí jako následek fyzické nemoci nebo 
poranění. V těchto případech se má použít dalšího kódu k vyznačení přidruženého 
onemocnění, ať psychického nebo tělesného. Má se také nahlédnout do Klasifikace tě
lesných a duševních vad a omezení. 

Oligofrenie 
Slabomyslnost 

317 Lehká duševní zaostalost 
Debilita 
Mírná duševní subnormalita 
IQ 50-70 

318 J iná přesně určená duševní zaostalost 
318.0 Středně těžká duševní zaostalost 
Imbecilita 
Středně těžká duševní subnormalita 
IQ 35-49 
318.1 Těžká duševní zaostalost 
Těžká duševní subnormalita 
IQ 20-34 
318.2 Hluboká duševní zaostalost 
Hluboká duševní subnormalita 
Idiocie 
IQ pod 20 

319 Duševní zaostalost NS 
Duševní subnormalita NS 



VI - NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY 
A SMYSLOVÝCH ORGANů 

167 

ZÁNĚTLIVÉ NEMOCI CENTRALNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY (320-326) 

320 Bakteriální zánět mozkových nebo míšních plen - bakteriální me
ningitis 

Patří sem: bakteriální: arachnoiditis 
leptomeningi tis 
meningitis 
meningoencefali tis 
meriingomyeli tis 
pachymeningitis 

320.0 Hemofilová meningitis 
Meningitis vyvolaná Haemophilus influenzae 
320.1 Pneumokoková meningitis 
320.2 Streptokoková meningitis 
320.3 Stafylokoková meningitis 
320.4* Tuberkulózní meningitis (013.0+) 
320.5* Meningokoková meningitis (036.0+) 
320.7* Meningitis při jiných bakteriálních nemocech zařazených jinde 
Meningitis (při): břišním tyfu (002.0+) 

gonokoková (098.8+) 
listerióze (027.0+) 
neurosyfilidě (094.2 +) 
salmonelóze (003.2+) 
syfilidě: sekundární (091.8+) 

vrozené (090.4 +) 
320.8 Meningitis vyvolaná jinými určenými baktériemi 
Escherichia coli 
Friedlanderův bacil 
320.9 Meningitis vyvolaná NS baktérií 
Meningi tis NS : bakteriální 

purulentní 
pyogenní 
supurativní 

321 * Meningitis vyvolaná jinými organismy 
Patří sem: arachnoiditis } 

leptomeningitis vyvolaná jinými organismy než 
meningitis baktériemi 
pachymeningi tis 

321.0* Fungózní meningitis (110-118+) 
Kryptokoková meningitis (117.5+) 
321.1 * Meningitis vyvolaná virem Coxsackie (047.0+) 
321.2* Meningitis vyvolaná ECHO-virem (047.1 +) 
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Meningoeruptivní syndrom 
32L3* Meningitis vyvolaná virem pásového oparu - herpes zoster (053.0+) 
321.4* Meningitis vyvolaná virem prostého oparu - herpes simplex 

(054.7+) 
321.5* Meningitis vyvolaná virem zánětu příušnic - parotitidy (072.1 +) 
321.6* Meningitis vyvolaná virem lymfocytární choriomeningitidy (049.0+) 
321.7* Meningitis vyvolaná jinými a NS viry 
Meningitis: arbovirová (060-066+) 

aseptická NS (047.9+) 
virová NS (047.9+) 
adenovirová (049.1 +) 
vyvolaná jiným enterovirem (047.8+) 

321.8* Jiné 
Meningitis: při trypanosomiáze (086.- +) 

vyvolaná leptospirou (100.8 +) 

322 Meningitis z blíže neurčené příčiny 
Patří sem: arachnoiditis 

leptomeningitis 
meningitis 
pachymeningitis 

} 
není-li žádný organismus určen 

jako příčina 

322.0 Nepyogenní meningitis 
Meningitis s čirým mozkomíšním mokem 
322.1 Eozinofilní meningitis 
322.2 Chronická meningitis 
322.9 M eningitis NS 

323 Zánět mozku, míchy nebo mozku i míchy - encefalitis, myelitis 
nebo encefalomyelitis 

Patří sem: akutní diseminovaná encefalomyelitis 
meningoencefalitis } b kt . ,1 , . 1.t. a a eria n1 memngomye i is 
myelitis (akutní): ascendens 

transversa 
Nepatří sem: bakteriální: meningoencefalitis } (320.-) 

meningomyeli tis 
323.0* Kuru (046.o+) 
323.1 * Subakutní sklerózující panencefalitis (046.2+) 
Dawsonova encefalitis 
Van Bogaertova subakutní sklerózující panencefalitis 
323.2* Poliomyelitis (045.-+) 
Polioencefalitis (akutní) (bulbární) (045.0+) 
Polioencefalomyelitis (akutní) (přední) (bulbární) (045.0+) 
323.3* Virová encefalitis přenášená členovci (062-064 +) 
Přenášená komáry (062.-+): 

japonská (062.0+) 



západní koňská (062.1 +) 
východní koňská (062.2+) 
St. Louis (062.3+) 
au~tralská (062.4 +) 
vyvolaná virem California (062.5+) 
jiná (062.8+) 
NS (062.9+) 

Přenášená klíšťaty (063.-+): 
ruská jaroletní (tajga) (063.0+) 
skotská (louping ill) (063.1 +) 
středoevropská (063.2+) 
jiná (063.8+) 
NS (063.9+) 

Přenášená jinými a NS členovci (064 +) 
323.4* Jiná encefalitis způsobená infekcí 
Encefalitis (při): herpetická (054.3+) 

meningokoková (036.1 +) 
syfilidě (094.8+) 

vrozené (090.4 +) 
trypanosomiáze (086.-+) 
tuberkulóze (013.8 +) 
virová NS (049.9+) 
zánětu příušnic (072.2+) 
zarděnkách (056.0+) 
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Meningoencefalitis vyvolaná volně žijícími amébami [Naegleria] (136.2+) 
Encefalitis: akutní: inkluzní (049.8+) 

nekrotizující (049.8+) 
epidemická (049.8+) 
letargická (049.8+) 
Rio Bravo (049.8+) 

Meningoencefalitis při získané toxoplazmóze (130+) 
323.5 Encefal i tis po imunizačních výkonech 
Encefalitis } . . . b vk , , 
E f 1 l ·t· po imun1zac1 ne o oc ovan1 nce a omye i is 
Pro určení očkovací látky lze použít dalšího kódu E. 
323.6* Encefalitis po infekci 
Encefalitis po: planých neštovicích (052+) 

spalničkách (055.0+) 
323. 7* Toxická encefalitis 
Encefalitis z olova (984.-+) 
323.8 Jiné 
323.9 Z NS příčiny 

324 Nitrolební nebo nitropáteřní hlíza - intrakraniální nebo intraspi
nální absces 

324.0 Nitrolební hlíza 
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(Embolická) hlíza: cerebelární 
cerebrální 
mozku [kterékoli části]: 

epidurální 
extradurální 
otogenní 
subdurální 
tuberkulózní* (013.8+) 

324.1 Nitropáteřní hlíza 
(Embolická) hlíza míchy [kterékoli části] : epidurální 

324.9 NS umístění 

extrad urální 
subdurální 
tuberkulózní* (013.8 +) 

Extradurální nebo subdurální hlíza NS 

325 Flebitis nebo tromboflebitis nitrolebních žilních splavů 
Embolie 
Endoflebitis 
Flebitis, septická nebo supurativní 
Tromboflebi tis 
Trombóza 
Nepatří sem: je-li určena jako: 

) 

nitrolebních žilních splavů: 
kavernózního, laterálního, 
jiného nebo NS 

nepyogenního původu (437.6) 
komplikace těhotenství, porodu nebo · šestinedělí (671.5) 

326 Pozdní následky nitrolební hlízy nebo pyogenní infekce 
Poznámka: Této položky se používá pro vyznačení onemocnění, která se 

primárně zařazují pod 320-325, tj. mimo ta, která jsou ozna
čena hvězdičkou(*) jako příčiny pozdních následků, které samy 
jsou zařazeny jinam. Mezi „pozdní následky" patří onemocnění 
výslovně takto označená nebo trvající rok a déle po začátku 
onemocnění, které .je příčinou. 

DĚDICNÉ A DEGENERATIVNÍ NEMOCI CENTRALNf NERVOVÉ 
SOUSTA VY (330-337) 

Nepatří sem: hepatolentikulární degenerace (275.1) 
mnohočetná skleróza (340) 
jiné demyelinizující nemoci centrální nervové soustavy 
(341.-) 

330 Mozkové degenerace, obyčejně se projevující v dětství 
K vyznačení přidružené duševní zaostalosti lze použít dalšího kódu. 
330.0 Leukódystrofie 
Krabbeho nemoc 



Leukodystrofie: globoidních buněk 
metachroma tická 
sudanofilní 
NS 

330.1 Mozkové lipidózy 
Amaurotická (rodinná) idiocie 
Gangliosidóza 
Nemoc: Battenova 

J anského-Bielschowského 
Kufsova 
Spielmeyerova-Vogtova 
Tayova-Sachsova 

Dědičná dystrofie sítnice při cerebroretinálních lipidózách + (362. 7*) 
330.2* Mozková degenerace při generalizovaných lipidózách (272.7+) 
Mozková degenerace při: nemoci: Fabry ho 

Gaucherově 

Niemannově-Pickově 

sfingolipidóze 
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330.3* Mozkové degenerace v dětství při jiných nemocech zařazených jinde 
Mozková degenerace při: Hun .. terově nemoci } 

mukopolysacharidózách (277 ·5 +) 
330.8 Jiné mozkové degenerace v dětství 
Alpersova nemoc neboli degenerace šedé hmoty 
Leighova nemoc neboli subakutní nekrotizující encefalopatie 
330.9 NS 

331 Jiné mozkové degenerace 
K vyznačení přidružené duševní poruchy lze použít dalšího kódu. 
331.0 Alzheimerov a nemoc 
331.1 Pickova nemoc 
331.2 Stařecká degenerace mozku 
Nepatří sem: stařecká sešlost NS (797) 
331.3 Komunikující hydrocefalus 
Nepatří sem: vrozený hydrocefalus (741.0, 742.3) 
331.4 Obstrukční hydrocefalus 
Získaný hydrocefalus NS 
Nepatří sem: vrozený hydrocefalus (7 41.0, 7 42:3) 
331.5* Jakobova-Creutzfeldtov<;L nemoc (046.1 +) 
Subakutní spongioformní encefalopatie 
331.6* Progresívní multifokální leukoencefalopatie (046.3+) 
331.7* Mozková degenerace při jiných nemocech zařazených jinde 
Mozková degenerace při: alkoholismu (303+) 

beri-beri (265.o+) 
cerebrovaskulární nemoci (430-438+) 
karenci vitamínu B12 (266.2+) 
myxedému (244.-+) 



172 

331.8 
331.9 

neoplastické nemoci (140-239+) 
vrozeném hydrocefalu (741.0, 742.3+) 

Jiná mozková degenerace 
NS 

332 Parkinsonova nemoc 
332.0 Paralysis agitans 
Parkinsonismus neboli Parkinsonova nemoc: idiopatická 

primární 
NS 

332.1 Sekundární parkinsonismus 
Parkinsonismus: 'Syfilitický* (094.8+) 

vyvolaný chemickou látkou 
Je-li vyvolán chemickou látkou, lze k vyznačení látky použít dalšího kódu E. 

333 Jiné extrapyramidové nemoci a poruchy s abnormálními pohyby 
Patří sem: jiné formy extra pyramidových nemocí, nemocí bazálních ganglií 

a striatopalidárních nemocí 
Nepatří sem: mimovolné pohyby hlavy NS (781.0) 
333.0 Jiné degenerativní nemoci bazálních ganglií 
Hallervordenova-Spatzova nemoc neboli pigmentární palidární degenerace 
Oli vopontocerebelární degenerace 
Parkinsonský syndrom sdružený s ortostatickou hypotenzí: 

idiopatickou 
symptomatickou 

Progresívní supranukleární oftalmoplegie 
Shyův-Dragerův syndrom 
Strionigrální degenerace 
333.1 Esenciální a jiné specifické formy třesu 
Třes: benigní esenciální 

rodinný 
Je-li vyvolán chemickou látkou, lze k vyznačení látky použít dalšího kódu E. 
Nepatří sem: třes NS (781.0) 
333.2 Myoklonus 
Progresívní myoklonická epilepsie 
Rodinný esenciální myoklonus 
Unverrichtova-Lundborgova nemoc 
Je-li vyvolán chemickou látkou, lze k vyznačení látky použít dalšího kódu E. 
333.3 Tiky organického původu 
Nepatří sem: Gilles de la Touretteův syndrom (307.2) 

habituální spasmus (307.2) 
tik NS (307 .2) 

Je-li vyvolán chemickou látkou, lze k vyznačení látky použít dalšího kódu E. 
333.4 Huntingtonova chorea 
333.5 Jiné chorey 
Hemibalismus 
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P aroxyzmální choreoa tetóza 
Nepatří sem: Sydenhamova neboli revmatická chorea (392.-) 
Je-li vyvolána chemickou látkou, lze k vyznačení látky použít dalšího 
kódu E. 
333.6 Idiopatická torzní dystonie 
Dystonia musculorum deformans neboli (Schwalbeova-)Ziehenova-Oppen
heimova nemoc 
333. 7 Symptomatická torzní dystonie 
Atetózní mozková obrna neboli Vogtova nemoc 
Athetosis duplex 
Je-li vyvolána chemickou látkou, lze k vyznačení látky použít dalšího 
kódu E. 
333.8 Fragmenty torzní dystonie 
Blefarospasmus 
Organická písařská křeč 
Orofaciální dyskinezie 
Spastická torticollis 
Je-li vyvoláno chemickou látkou, lze k vyznačení látky použít dalšího 
kódu E. 
333.9 Jiné a NS 
„N eklidné nohy" 
Stiff man syndrome 

334 Spinocerebelární nemoci 
Nepatří sem: olivopontocerebelární degenerace (333.0) 

peroneální atrofie svalů (356.1) 
334.0 Friedreichova ataxie 
334.1 Dědičná spastická paraplegie 
334.2 Primární mozečková degenerace 
Primární degenerace mozečku: dědičná 

sporadická 
NS 

334.3 Jiná ataxie mozečku 
Mozečková ataxie NS 
Je-li vyvolána chemickou látkou, lze k vyznačení látky použít dalšího 
kódu E. 
334.4* Mozečková ataxie při nemocech zařazených jinde 
Mozečková ataxie při: alkoholismu (303+) 

myxedému (244.-+) 
neoplastické nemoci (140-239+) 

334.8 Jiné 
Ataxia-telangiectasia neboli Louisův-Barův syndrom 
334.9 NS 

335 
335.0 

Nemoci buněk předních rohů 
W erdnigova-H offmannova nemoc 
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Infantilní spinální svalová atrofie 
335.1 Spinální atrofie svalů 
Kugelbergova"'.' W elanderova nemoc 
Spinální atrofie svalů u dospělých 
335.2 Nemoci motoneuronu 
Amyotrofická laterální skleróza 
Nemoc motoneuronu (bulbární) (smíšeného typu) 
Progresívní atrofie svalů (čistá) 
335.8 Jiné 
335.9 NS 

336 Jiné nemoci míchy 
336.0 Syringomyelie a syringobulbie 
336.1 Vaskulární myelopatie 
Akutní infarkt míchy ( embolický) (neembolický) 
Arteriální trombóza míchy 
Edém míchy 
Hematomyelie 
Subakutní nekropatická myelopatie 
336.2* Subakutní kombinovaná degenerace míchy (266.2, 281.0, 281.1 +) 
336.3* Myelopatie při jiných nemocech zařazených jinde 
Myelopatie při: neoplastické nemoci (140-239+) 

onemocnění meziobratlové ploténky (722.7+) 
spondylóze (721.-+) 

Hrudní nebo bederní spondylóza s myelopatií (721.4+) 
Krční spondylóza s myelopatií (721.1 +) 
Spondylogenní komprese míchy NS (721.9+) 
336.8 Jiná myelopatie 
Myefopatie vyvolaná: chemickou látkou 

zářením 

Je-li vyvolána chemickou látkou, lze k vyznačení látky použít dalšího 
kódu E. 
336.9 Nemoci míchy NS 
Komprese míchy NS 
Myelopatie NS 
Nepatří sem: myelitis (323.-) 

337 Nemoci autonomní nervové soustavy 
Patří sem: nemoci periferní, autonomní, sympatické, parasympatické nebo 

vegetativní soustavy 
Nepatří sem: rodinná dysautonomie (Rileyův-Dayův syndrom) (742.8) 
337.0 Idiopatická periferní autonomní neuropatie 
337.1 * Periferní autonomní neuropatie při nemocech zařazených jinde 
Autonomní (periferní) neuropatie při: amyloidóze (277.3+) 

diabetu (250.5+) 
337.9 NS 



JINÉ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY (340-349) 

340 Mnohočetná skleróza - sclerosis multiplex 
Roztroušená nebo mnohočetná skleróza: generalizovaná 

míchy 
mozkového kmene 
NS 

341 Jiné demyelinizující nemoci centrální nervov~ soustavy 
341.0 Neuromyelitis optica 
341.1 Schilderova nemoc 
Baloova koncentrická skleróza 
Encephali tis periaxialis: concen trica 

diffusa 
341.8 Jiné 
341.9 NS 

342 Hemiplegie 
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Poznámka: Pro primární kódování se má této položky používat jen tehdy, 
když (úplná) (neúplná) hemiplegie, mimo typy uvedené pod 
343.1 a 343.4, je hlášena bez další specifikace nebo je udáno, 
že je stará nebo dlouho trvající, ale příčina není uvedena. Po
ložka je také určena pro použití při kódování podle několika 
diagnóz, a to pro vyznačení těchto , typů hemiplegie, ať jsou 
důsledkem jakékoli příčiny. 

342.0 Chabá hemiplegie 
342.1 Spastická hemiplegie 
342.9 NS 

343 Dětská mozková obrna 
Patří sem: Littleova nemoc 

obrna: mozková: spastická dětská 
NS 

spastická vrozená (mozková) 
(spastická) vyvolaná poraněním při porodu: 

nitrolebním 
páteřním 

Nepatří sem: dědičná mozková obrna, jako: 

343.0 Diplegická 
Vrozená: diplegie 

dědičná spastická paraplegie (334.1) 
Vogtova nemoc (333. 7) 

paraplegie 
343.1 Hemiplegická 
Vrozená hemiplegie 
Nepatří sem: dětská hemiplegie NS (343.4) 
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343.2 Kvadruplegická 
Tetra plegie 
343.3 Monoplegická 
343.4 Dětská hemiplegie 
Dětská (postnatální) hemiplegie NS 
343.8 Jiné 
343.9 NS 

344 Jiné paralytické syndromy 
Poznámka: Pro primární kódování se má této položky používat jen tehdy~ 

když uvedená onemocnění jsou hlášena bez další specifikace 
nebo je udáno, že jsou stará nebo dlouho trvající, ale příčina 
není udána. Položka je také určena pro použití při kódování 
podle několika diagnóz, a to pro vyznačení těchto onemocnění, 
ať jsou důsledkem jakékoli příčiny. 

Patří sem: (úplná) (neúplná) obrna kromě případů spadajících pod 342.-
a 343.-

344.0 Kvadruplegie 
344.1 Paraplegie 
Obrna obou dolních končetin 
Paraplegie (dolní) 
344.2 Diplegie horních končetin 
Diplegie (horní) 
Obrna obou horních končetin 
344.3 Monoplegie dolní končetiny 
Obrna jedné dolní končetiny 
344.4 Monoplegie horní končetiny 
Obrna jedné horní končetiny 
344.5 Monoplegie NS 
344.6 Syndrom kaudy ekviny 
Měchýř: automatický 

neurogenní 
344.8 Jiné 
344.9 NS 

345 Padoucnice - epilepsie 
Nepatří sem: progresívní myoklonická epilepsie (333.2) 
345.0 Generalizovaná nekonvulzívní epilepsie 
Absence: a tonická 

typická 
Petit mal 
Záchvaty: akinetické 

a tonické 
345.1 Generalizovaná konvulzívní epilepsie 
Epileptické záchvaty: klonické 

myoklonické 



Grand mal 
Velká epilepsie 

tonické 
tonickoklonické 

Nepatří sem: dětské křeče(345.6) 
345.2 Status petit mal 
Stav epileptické absence 
345.3 Status grand mal 
Status epilepticus NS 
Nepatří sem: epilepsia partialis continua (345.7) 
345.4 Parciální epilepsie s poruchou vědomí 
Epilepsie: parciální: sekundárně generalizovaná 

s poruchami paměti a ideace 
psychomotorická 
psychosenzorická 

Epileptický automatismus 
345.5 Parciální epilepsie bez poruchy vědomí 
Epilepsie: Bravaisova-J acksonova NS 

fokální (motorická) NS 
Jacksonova NS 
motorická (parciální) 
parciální NS 
somatomotorická 
soma to senzorická 
viscerální 
vizuální 

345.6 Dětské křeče 

Hypsarytmie 
Salaamové záchvaty 
Nepatří sem: salaamový tik (781.0) 
345. 7 Epilepsia partialis continua 
Koževnikovova epilepsie 
345.8 Jiné 
345.9 NS 
Epileptické křeče nebo záchvaty NS 

346 Migréna 
346.0 Klasická migréna 
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Migréna: předcházená nebo provázená přechodnými fokálními neurologic
kými jevy 
s aurou 

346.l Běžná migréna 
346.2 Varianty migrény 
Migréna: bazilární 

dolní poloviny 
retinální 
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Neuralgie: ciliární 
migrenózní 

346.8 Jiné 
Migréna: hemiplegická 

oftalmoplegická 
346.9 NS 

34 7 Kataplexie a narkolepsie 

348 Jiné nemoci mozku 
348.0 Mozkové cysty 
Cysta: arachnoidní 

porencefalická 
348.l Anoxické poškození mozku 
Nepatří sem: dá-li se přičíst lékařské péči při potratu, mimoděložním těho

tenství nebo porodu (634-638 se čtvrtou číslicí .7, 639.8: 
668.2, 669.4) 
jde-li o novorozence (767.0, 768.-, 772.1, 772.2) 

K vyznačení příčiny [např. anestezie] lze použít dalšího kódu E. 
348.2 Benigní nitrolební hypertenze 
348.3 Encefalopatie NS 
348.4 Komprese mozku 

Komprese } mozku nebo mozkového kmene 
Herniace 
348.5 Edém mozku 
348.8 Jiné 
Cerebrální: fungus 

kalcifikace 
Tuberkulom } 
Tuberkulóza mozku (aktivní nemoc)* (013.8+) 

348.9 NS 

349 Jiné a NS nemoci nervové soustavy 
349.0 Reakce na spinální nebo lumbální punkci 
Bolesti hlavy po lumbální punkci 
349.1 Komplikace vyvolané chirurgicky implantovanou pomůckou a po

stihující nervovou soustavu 
Nepatří sem: bezprostřední komplikace po operaci (997.0) 

mechanické komplikace zařaditelné pod 996.2 (996.2) 
349.2 Onemocnění mozkomíšních plen, nezařaditelná jinam 
Srůsty plen (mozkových) (míšních) 
Tuberkulom plen (mozkových) (míšních)* (013.1 +) 
349.8 Jiné 
349.9 NS 



NEMOCI PERIFERNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY (350-359) 
Nepatří sem: nemoci: akustického (8.) nervu (388.5) 

okulomotorických nervů (3., 4., 6.) (378.-) 
optického (2.) nervu (377.-) 

neuralgie } 
neuritis NS nebo „revmatická" (729.2) 
radikulitis , 
periferní neuritis v těhotenství (646.4) 

350 Nemoci trojklaného nervu - nervus trigeminus 
Patří sem: nemoci 5. mozkového nervu 
350.0* Postherpetická neuralgie trojklaného nervu (053.1 +) 
350.1 Jiná neuralgie trojklaného nervu 
Neuralgie trigeminu NS 
350.2 Atypická bolest obličeje 
350.8 Jiné 
350.9 NS 

351 Nemoci lícního nervu - nervus facialis 
Patří sem: nemoci 7. mozkového nervu 
351.0 Bellova obrna 
Obrna lícního nervu 
351.1 Ganglionitis geniculata 
Ganglionitis geniculata: herpetica* (053.1 +) 

NS 
351.8 Jiné 
351.9 NS 

352 Nemoci jiných mozkových nervů 
352.0 Nemoci čichového (1.) nervu - nervus olfactorius 
352.1 Glosof aryngeální neuralgie 
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352.2 Jiné nemoci jazykohltanového (9.) nervu - nervus glossopharyngeus 
352.3 Nemoci pneumogastrického (10.) nervu 
352.4 Nemoci přídatného (11.) nervu - nervus accessorius 
352.5 Nemoci podjazykového (12.) nervu - nervus hypoglossus 
352.6 Mnohočetná onemocnění mozkových nervů 
Polyneuritis cranialis 
352.9 NS 

353 Nemoci nervových kořenů a pletení 
Nepatří . sem: onemocnění: meziobratlových plotének (722.-) 

vertebrogenní (723.-, 724.-) 
spondylóza (720.-, 721.-) 

353.0 Poškození pažní pleteně - plexus brachialis 
Nepatří sem: neuritis ani radiculitis brachialis NS (723.4) 
353.1 Poškození bederní a křížové pleteně - plexus lumbosacralis 
353.2 Poškození kréních kořenů, nezařazené jinam 
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353.3 Poškození hrudních kořenů, nezařazené jinam 
353.4 Poškození bederních a křížových kořenů, nezařazené jinam 
353.5 Neuralgická amyotrofie 
Parsonageův-Aldrenův-Turnerův syndrom 
353.6 Fantomové bolesti 
353.8 Jiné 
353.9 NS 

354 Mononeuritis horní končetiny a mononeuritis multiplex 
Diabetická mononeuropatie 354.-* (250.5+) 
354.6 Syndrom karpálního tunelu 
354.1 Jiná poškození nervu medianu 
354.2 Poškození loketního nervu - nervus ulnaris 
Pomalá obrna loketního nervu 
354.3 Poškození vřetenního nervu - nervus radialis 
354.4 Kauzalgie 
354.5 Mononeuritis multiplex 
Kombinace onemocnění, jednotlivě zařaditelných pod 354.- nebo 355.-
354.8 Jiné 
354.9 NS 

355 MononeUl'itis dolní končetiny 
Diabetická mononeuropatie 355.-* (250.5+) 
355.0 Poškození sedacího nervu - nervus ischiadicus 
Nepatří ~em: ischias NS (724.3) 
355.1 Meralgia paraesthetica 
Syndrom bočního kožního stehenního nervu 
355.2 Poškození stehenního nervu - nervus f emoralis 
355.3 Poškození bočního podkolenního nervu - nervus popliteus lateralis 
355.4 Poškození středního podkolenního nervu - nervus popliteus me-

dialis 
355.5 Syndrom tarzálního tunelu 
355.6 Poškození chodidlového nervu - nervus plantaris 
Martonova metatarzalgie 
355.7 Jiné 
355.8 Mononeuritis dolní končetiny NS 
355.9 Mononeuropatie NS lokaíizace 
Diabetická mononeuropatie NS* (250.5+) 

356 Dědičná a idiopatická periferní neuropatie 
356.0 Dědičná periferní neuropatie 
Dejerineova-Sottasova nemoc 
356.1 Peroneální atrofie svalů 
Charcotova-Marieova-Toothova nemoc 
Zkřivení páteře při Charcotově-Marieově-Toothově nemoci+ (737.4*) 
356.2 Dědičná senzorická neuropatie 



356.3 Ref sumova nemoc 
356.4 Idiopatická progresívní polyneuropatie 
356.8 Jiné 
356.9 NS 

357 Zánětlivá a toxická neuropatie 
357.0 Akutní infekční polyneuritis 
Guillainův-Barréův syndrom 
357.1 * Polyneuropatie při kolagenních cévních nemocech 
Polyneuropatie při: polyarteritis nodosa (446.0+) . 

revmatoidní artritidě (714.0+) 
roztroušeném lupus erythematosus (710.0+) 

357.2* Polyneuropatie při diabetu (250.5+) 
357.3* Polyneuropatie při zhoubných novotvarech (140-208+) 
357.4* Polyneuropatie při jiných nemocech zařazených jinde 
Polyneuropatie při: amyloidóze (277.3+) 

beri-beri (265.0+) 
hypoglykémii (251.2+) 
karenci vitamínů B (266.-+') 
pásovém oparu (053.1 +) 
pelagře (265.2+) 
porfyrii (277.1 +) 
sarkoidóze (135 +) 
urémii (585+) 
zánětu příušnic (072. 7+) 
záškrtu (032.-+) 

357 .5 Alkoholická polyneuropatie 
357 .6 Polyneuropatie vyvolaná chemickými látkami 
K vyznačení látky lze použít dalšího kódu E. 
357.7 Polyneuropatie vyvolaná jinými toxickými činiteli 
K vyznačení toxického činitele lze použít dalšího kódu E. 
357.8 Jiné 
357.9 NS 

358 Myoneurální poruchy 
358.0 Myasthenia gravis 
358.1 * Myastenické syndromy při nemocech zařazených jinde 
Diabetická amyotrofie (250.5+) 
Myastenické syndromy při: tyreotoxikóze (242.-+) 

zhoubných novotvarech (140-208+) 
358.2 Toxické myoneurální poruchy 
Pro vyznačení toxického činitele lze použít dalšího kódu E. 
358.8 Jiné 
358.9 NS 

359 Svalové dystrofie a jiné myopatie 
Nepatří sem: idiopatická polymyositis (710.4) 
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359.0 Vrozená dědičná svalová dystrofie 
Myopatie: benigní vrozená 

myotubulární 
Nemoci: nemalínových tělísek 

středního jádra 
Nepatří sem: arthrogryposis multiplex congenita (755.8) 
359.1 Dědičná progresívní svalová dystrofie 
Svalová dystrofie: dietální 

Duchenneova 
Erbova 
facioskapulohumerální 
kořenového svalstva 
Landouzyho-Dejerineova 
oční 

okulofaryngeální 
NS 

359.2 Myotonické poruchy 
Dystrophia myotonica 
Myotonia congenita 
Paramyotonia congenita 
Steinertova nemoc 
Myotonický zákal+ (366.4*) 
359.3 Rodinná periodická obrna 
Hypokalemická rodinná periodická obrna 
359.4 Toxická myopatie 
K vyznačení toxického činitele lze použít dalšího kódu E. 
359.5* Endokrinní myopatie 
Myopatie při: Addisonově nemoci (255.4 +) 

Cushingově syndromu (255.0+) 
hypopituitarismu (253.2+) 
myxedému (244c +) 
tyreotoxikóze (242.-+) 

359.6* Symptomatická zánětlivá myopatie 
Myopatie při: amyloidóze (277.3+) 

359.8 Jiné 
359.9 NS 

polyarteritis nodosa (446.0+) 
revmatoidní artritidě (714.0+) 
roztroušeném lupus erythematosus (710.0+) 
sarkoidóze (135 +) 
Sjogrenově nemoci (710.2+) 
sklerodermii (710.1 +) 
zhoubném novotvaru (140-208+) 



NEMOCI OKA A OCNíCH ADNEX (360-379) 

360 Nemoci očního bulbu 
Patří sem: onemocnění postihující několik očních tkání 
360.0 Endophthalmitis purulenta 
Absces sklivce 
Panoftalmitis 
360.1 Jiná endoftalmitis 
Óphthalmia nodosa 
Parazitární endoftalmitis NS 
Sympatická uveitis 
360.2 Degenerativní nemoci bulbu 
Chalkóza 
Sideróza oka 
Zhoubná myopie 
360.3 Hypotonie oka 
360.4 Degenerované stavy bulbu 
Absolutní glaukom 
Atrofie bulbu 
Hemoftalmus 
Phthisis bulbi 
360.5 Nitrooční cizí těleso, magnetické 
Magnetické cizí těleso v: čočce 

duhovce 
přední komoře 

řasnatém tělese 

sklivci 
zadní stěně bulbu 

Nepatří sem: čerstvé zranění (871.5) 
360.6 Nitrooční cizí těleso, nemagnetické 
Cizí těleso na místech uvedených pod 360.5: nemagnetické 

NS 
Nepatří sem: čerstvé zranění (871.6) 
360.8 Jiné nemoci bulbu 
360.9 NS 

361 Odchlípení a defekty sítnice 
361.0 Odchlípení sítnice s trhlinou 
Obrovská trhlina sítnice (s odchlípením) 
361.1 Retinoschisis a cysty sítnice 
Cysta při ora serrata 
Pseudocysta sítnice 
Nepatří sem: mikrocystoidní degenerace sítnice (362.6) 

parazitární cysta sítnice (360.1) 
361.2 Serózní odchlípení sítnice 
Odchlípení sítnice bez trhliny 

183 



184 

361.3 Trhliny sítnice bez odchlípení 
Kruhovitý otvor } , . b d hl' , 
P dk .t, t h.1. s1tn1ce, ez o c ipen1 o ·· ovov1 a · r ina 
Operkulum 
Nepatří sem: chorioretinální jizvy po operaci odchlípení (363.3) 

periferní degenerace sítnice bez trhliny (362.6) 
361.8 Jiné formy odchlípení sítnice 
Trakční odchlípení sítnice 
361.9 NS 

362 Jiná onemocnění sítnice 
Nepatří sem: chorioretinitis (363.-) 

chorioretinální jizvy (363.3) 
362.0* Diabetická retinopatie (250.4 +) 
Diabetická: retinální mikroaneurysmata 

retinopatie (pozadí) (proliferativní) 
362.1 Jiná retinopatie pozadí a cévní změny sítnice 
Retinální : cévní o baly 

městky 

mikroaneurysmata NS 
neovaskularizace NS 
peri vaskuli tis 
vaskulitis 

Retinopatie: aterosklerotická* (440.8+) 
Coatsova 
exudativní 
hypertenzní 
pozadí NS 
proliferativní NS 
NS 

362.2 Jiná proliferativní retinopatie 
Proliferativní retinopatie při srpkovité anémii* (282.6+) 
Retrolentální fibroplazie 
362.3 Sítnicové cévní okluze 
Okluze (částečná) (totální) (přechodná): sítnicové: 

tepny (boční) (centrální) 
žíly (centrální) (větve) 

362.4 Oddělení vrstev sítnice 
Centrální serózní retinopatie 
Odchlípení pigmentového epitelu sítnice 
Nepatří sem: serózní odchlípení sítnice (361.2) 
362.5 Degenerace makuly 
Cysta 
Otvor 

} 
makuly 

Zvrásnění 

Drúzy (degenerativní) 



Kuhntova-J uniusova degenerace 
Senilní makulární degenerace (atrofická) (exudativní) 
Toxická makulopatie 
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Je-li vyvolána chemickou látkou, lze k vyznačení látky použít dalšího 
kódu E. 
362.6 Periferní degenerace sítnice 
Degenerace sítnice: dlaždicovitá 

mikrocystická 
mřížkovitá 

palisádová 
periferní 
síťovitá 

362. 7 Dědičné dystrofie sítnice 
Dědičná dystrofie sítnice při lipidózách: cerebroretinálních* (330.1 +) 

systémových* (272. 7+) 
Dystrofie: retinální (albipunctata) (pigmentární) (žloutkov1tá - vitelli

formis) 
tapetoretinální 
vitreoretinální 

Retinitis pigmentosa [Stargardtova nemoc] 
362.8 Jiná onemocnění sítnice 
Krvácení: pararetinální 

retinální (hluboké (povrchní) 
Retinální: edém 

exudáty 
ischémie 
vatovité infiltráty 

Nepatří sem: choríoretinální záněty a jizvy (363.-) 
362.9 NS 

363 Chorioretinální záněty a jizvy a jiná onemocnění cévnatky - cho
r ioidey 

363.0 Ložisková chorioretinitis a ložisková retinochorioiditis 
Ložisková: chorioretini tis nebo chorioidi tis 

retinochorioiditis nebo retinitis: 
při: histoplazmóze* (115.-+) 

toxoplazmóze: 
vrozené* (771.2+) 
získané* (130+) 

NS 
363.1 Roztroušená chorioretinitis a roztroušená retinochorioiditis 
Roztroušená: chorioretinitis nebo chorioiditis: syfilitická* (091.5+) 

tuberkulózní* (017.3+) 
NS 

retinochorioiditis nebo retinitis: 
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při neurosyfilidě* (094.8 +) 
NS 

Nepatří sem: retinální: perivaskulitis } 
vaskulitis <362·1) 

363.2 Jiné a NS formy chorioretinitidy a retinochorioiditidy 
Cyclitis posterior 
Pars planitis 
Nepatří sem: panoftalmitis (360.0) 

sympatická uveitis (360.1) 
363.3 Chorioretinální jizvy 
Jizvy (po zánětu) (po operaci) (po úraze): cévnatky 

makuly 
sítnice 

Solární retinopatie 
363.4 Degenerace cévnatky 
Angioidní prÚhy } . 
Atrofie cévnatky 
Skleróza 
363.5 Dědičná dystrofie cévnatky 
Dystrofie cévnatky (centrální areolární) (generalizovaná) (gyrata) (peri
papilární) 
Chorioiderémie 
363.6 Krvácení nebo ruptura cévnatky 
Krvácení cévnatky: expulsívní 

NS 
363. 7 Odchlípení cévnatky 
363.8 Jiné poruchy cévnatky 
363.9 NS 

364 Nemoci duhovky - iris - a řasnatého 
364.0 Akutní a subakutní iridocyklitis 

tělesa - corpus ciliare 

Cykli tis 
Iridocyklitis 
Iritis } (akutní) (subakutní) (rekurentní) (s hypopyem) 

Uveitis anterior 
při oparu: pásovém* (053.2+) 

prostém* (054.4+) 
364.1 Chronická iridocyklitis 
Iridocyklitis: chronická 

syfilitická* (091.5+) 
tuberkulózní* (017.3+) 

364.2 Některé typy iridocyklitidy 
Fuchsova heterochromní cyklitis 
364.3 .. Iridocyklitis NS 
364.4 Cévní onemocnění duhovky a řasnatého tělesa 



Krvácení } duhovky nebo řasnatého tělesa N eovaskularizace 
Hyphéma 
Rubeóza duhovky 
364.5 · Degenerace duhovky nebo řasnatého tělesa 
Atrofie duhovky (esenciální) (progresívní) 
Degenerace: duhovky (pigmentová) 

okraje zornice 
Iridoschisis 
Miotická pupilární cysta 
Průsvitnost duhovky 
364.6 Cysty duhovky, řasnatého tělesa a přední komory 
Cysta duhovky, řasnatého tělesa nebo přední komory: exudativní 

implantační 
Nepatří sem: cysta: miotická pupilární (364.5) NS 

parazitární (360.1) 
364. 7 Srůsty a ruptury duhovky a řasnatého tělesa 
Ektopická zornice 
Goniosynechie 
Iridodialýza 
Pupilární: membrány 

okluze 
sekluze 

Synechie (duhovky): přední 
zadní 
NS 

364.8 
364.9 

Jiná onemocnění duhovky a řasnatého tělesa 
NS 

365 Zelený zákal - glaukom 
Nepatří sem: glaukom: absolutní (360.4) 

vrozený (7 43.2) 
365.0 Hraniční glaukom 
Anatomický úzký úhel 
Glaukom otevřeného úhlu s: exkavací papil 

vyvolaný steroidy 
Oční hypertenze 

hraničním nitroočním tlakem 

365.1 Glaukom otevřeného úhlu 
Glaukom (primární) (reziduální stadium): chronický prostý 

otevřený úhel 
pigmentový 
s nízkým tlakem 

365.2 Primární glaukom otevřeného úhlu 
Glaukom uzavřeného úhlu (primární) (reziduální stadium): 

akutní 
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chronický 
in termi tentní 

365.3 Glaukom vyvolaný kortikosteroidy 
Glaukom vyvolaný kortikosteroidy (glaukomatózní stadium) (reziduální sta
dium) 
K vyznačení látky lze použít dalšího kódu E. 
365.4 Glaukom sdružený s vrozenými vadami, s dystrofiemi nebo s gene

ralizovanými syndromy 
Glaukom při: Axenfeldově anomálii* (743.4+) 

Riegerově anomálii* (743.4+) 
Sturgeově-Weberově(-Dimitriově) syndromu* (759.6+) 

365.5 Glaukom sdružený s onemocněními čočky 
Glaukom při [po] : hypermaturní kataraktě 

zadní dislokaci čočky 
365.6 Glaukom sdružený s jinými očními onemocněními 
Glaukom při: iridocyklitidě 

kontuzi bulbu 
novotvaru bulbu 
rubeóze duhovky 
uzávěru sítnicové žíly 

365.8 Jiný glaukom 
Hypersekreční glaukom 
365.9 NS 

366 Zákal čočky - cataracta 
Nepatří sem: vrozený zákal (743.3) 
366.0 Infantilní, juvenilní a presenilní katarakta 
366.1 Senilní katarakta 
Senilní zákal (počínající) (zralý) (přezrálý) 
366.2 Traumatická katarakta 
366.3 Katarakta následkem očních onemocnění 
Cataracta complicata 
Zákal při chronické iridocyklitidě 
366.4 Katarakta sdružená s jinými nemocemi 
Katarakta: diabetická* (250.4+) 

myotonická* (359.2+) 
tetanická* (275.4+) 
při hypoparatyreoidismu* (252.1 +) 
vyvolaná toxickými látkami 

Je-li vyvolána toxickou látkou, lze k vyznačení příčiny použít dalšího 
kódu 'E. 
366.5 Následky po extrakci katarakty 
Sekundární katarakta 
Soemeringův kroužek 
366.8 Jiný druh katarakty 
366.9 NS 



367 Poruchy refrakce a akomodace 
367.0 Dalekozrakost - hypermetropie 
367.1 Krátkozrakost - myopie 
367 .2 Astigmatismus 
367.3 Anisometropie a aniseikonie 
367.4 Presbyopie 
367.5 Poruchy akomodace 
Paréza } 
S . akomodace pasmus 
Vnitřní oftalmoplegie (kompletní) (totální) 
367.8 Jiné 
367.9 NS 

368 Poruchy vidění 
Nepatří sem: elektrofyziologické poruchy (794.1) 
368.0 Amblyopia ex anopsia 
Amblyopie: deprivační 

při strabismu 
supresívní 

368.1 Subjektivní poruchy vidění 
Astenopie 
~otofobie 
Metamorfopsie 
Náhlá ztráta vidění 
Scintilující skotom 
Vizuální halucinace 
368.2 Diplopie 
Dvojité vidění 
368:3 Jiné poruchy binokulárního vidění 
Abnormální retinální korespondence 
Fúze s vadnou stereopsií 
Simultánní zrakové vnímání bez fúze 
Suprese binokulárního vidění 
368.4 Poruchy zorného pole 
Hemianopsia (heteronyma) (homonyma) 
Koncentrické zúžení zorného pole 
Kvadrantová anopsie 
Skotom: Bjerrumův 

centrální 
kruhový 
prstencový 

Zvětšená slepá skvrna 
368.5 Poruchy barevného vidění 
Achromatopsie 
Deuteranomálie 
Deuteranopie 
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Protanomálie 
Protanopie 
Tri tanomálie 
Tritanopie 
368.6 Noční slepota 
Noční slepota: z karence vitamínu A* (264.5+) 

NS 
368.8 
368.9 

Jiné poruchy vidění 
NS 

369 Slepota a slabozrakost 
369.0 Slepota obou očí 
369.1 Slepota jednoho oka a slabozrakost druhého oka 
369.2 Slabozrakost obou očí 
369.3 Nekvalifikovaná zráta zraku obou očí 
369.6 Slepota jednoho oka 
369.7 Slabozrakost jednoho oka 
369.8 Nekvalifikovaná ztráta zraku jednoho oka 
369.9 Nekvalifikovaná ztráta zraku 
P oznámka : Následující tabulka udává klasifikaci vážnosti zrakových vad, 

doporučenou Studijní skupinou SZO pro prevenci slepoty, Že
neva, 6.-10. listopadu 19721): Termín „slabozrakost" v před
chozí položce "odpovídá kategoriím 1 a 2 následující tabulky~ 

termín „slepota" kategoriím 3, 4 a 5 a t ermín „nekvalifikovaná 
ztráta zraku" kategorii 9. 

Kat egor ie I Zraková ostrost s nejlepší možnou korekcí 

zrakové vady . maximum menší než \ minimum r ovné nebo lepší než 

I 6/18 6/60 
1 3/10 (0,3) 1/10 (0,1) 

20/70 20/200 

6/60 3/60 
2 1/10 (0,1) 1/20 (0,05) 

20/200 20/400 
,, 

3/60 1/60 (počítání prstů na 1 m) 
3 1/20 (0,05) 1/50 (0,02) 

20/400 5/300 (20/1200) 

1/60 (počítání prstů na 1 m) · 
4 1/50 (0,02) 

I 
Vnímání světla 

5/300 

5 Žádné vnímání světla 

9 Nezjištěna nebo neudána 

1) WHO Technical Report Series [Řada technických zpráv SZO] 518 
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Bere-li se v úvahu rozsah zorného pole, pak se pacienti s polem ne větším 
než 10°, ale větším než 5° kolEn! centrální fixace, mají zařazovat do kate
gorie 3 a pacienti s polem ne větším než 5° kolem centrální fixace se mají 
zařazovat do kategorie 4, i když centrální ostrost není postižena. 

370 Zánět rohovky - keratitis 
370.0 Vřed rohovky - ulcus corneae 
Hypopyon 
Vřed: Moorenův 

rohovky (centrální) (kruhový) (marginální) (perforovaný) 
Vřed rohovky při karenci vitamínu A*(264.3+) 
370.1 * Keratitis dendritica (054.4 +) 
370.2 Jiný povrchní zánět rohovky bez zánětu spojivky 
Fotokeratitis 
Keratitis: areolaris 

filamentaria 
nummularis 
stellata 
striata 
superficialis punctata 

370.3 Některé typy keratokonjunktivitidy 
Kera toconj uncti vi tis : neurotrophica 

phlyctenulosa 
sicca* (710.2+) 
tuberculosa (phlyctenulosa)* (017.3+) 

370.4 Jiná a NS keratokonjunktivitis 
Keratitis nebo keratokonjunktivitis (při): 

epidemická* (077.1 +) 
pásovém oparu* (053.2+) 
prostém oparu* (054.4 +) 
spalničkách* (055. 7+) 
jiných exantémech 
NS 

370.5 Intersticiální nebo hluboká keratitis 
Keratitis: disciformis* (054.4+) 

sklerózující 
interstitialis: non syphilitica 

syphilitica* (090.3+) 
tuberculosa* (017.3+) 
NS 

Rohovkový absces 
370.6 Neovaskularizace rohovky 
Pannus (corneae) 
370.8 Jiné formy zánětu rohovky 
370.9 NS 
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371 Rohovkové zákaly a jiné nemoci rohovky 
371.0 Rohovkové jizvy a zákaly 
Leucoma(adhaerens) } 
Macula .· corneae 
Nebula 
Xeroftalmické jizvy rohovky při karenci vitamínu A* (26~.6+) 
371.1 Rohovkové pigmentace a depozita 
Haernatocornea 
Kayserův-Fleischerův prstenec 
Krukenbergovo vřeténko 
Staehliho linie 
371.2 Edém rohovky 
Bulózní keratopatie 
371.3 Změny rohovkových vrstev 
Ruptura v Descemetově membráně 
371.4 Degenerace rohovky 
Arcus senilis 
Kera to malacie 

z karence vitamínu A* (264.4+) 
Recidivující eroze rohovky 
Nepatří sem: Moorenův vřed (370.0) 
371.5 Dědičné dystrofie rohovky 
Dystrofie rohovky: ( epiteliální) (mřížovitá) (skvrnitá) (zrnitá) 

Fuchsova endoteliální 
371.6 Keratokonus 
371.7 Jiné deformace rohovky 
Descemetokele 
Ektazie rohovky 
Stafylom rohovky 
371.8 Jiná onemocnění rohovky 
Anestezie } h k 
Hypestezie ro ov Y 
371.9 NS 

372 Nemoci spojivky 
Nepatří sem: keratokonjunktivitis (370.3, 370.4) 
372.0 Akutní zánět spojivky - conjunctivitis acuta 
Konjunktivitis: adenovirová folikulární (akutní)* (077.3+) 

epidemická hemoragická* (077.4 +) 
gonokoková (novorozenecká)* (098.4 +) 
inkluzorní* (077.0+) 
mukopurulentní 
newcastleská* (077 .8 +) 
pseudomembranózní 

difterická* (032.8+) 



serózní 
. virová NS* (077.9+) 

Faryngokonjunktivální horečka* (077.2+) 
Blenorrhoea } . 
Ophthalmia gonococc1ca (neonatorum)* (098.4 +) 

Nepatří sem: ophthalmia neonatorum NS (771.6) 
372.1 Chronický zánět spojivky - conjunctivitis chronica 
Postižení spojivky filariemi* (125.-+) 
V ernální katar 
372.2 Zánět spojivky a víček - blepharoconjunctivitis 
372.3 Jiný a NS zánět spojivky 
Oční pemfigoid* (694.6+) 
Reiterův zánět spojivky* (099.3+) 
372.4 Pterygium 
Nepatří sem: pseudopterygium (372.5) 
372.5 Degenerace a depozita spojivky 
Argyróza } 
Pigmentace spojivky 
Srůsty 

Pseudopterygium 
Xeróza spojivky: při karenci vitamínu A* (264.0+) 

NS 
Xeroftalmie při karenci vitamínu A* (264.7+) 
372.6 Jizvy spojivky 
Symblefaron 
372.7 Cévní onemocnění a cysty spojivky 
Aneurysma } . . k 
Chemóza spoJIV Y 
372.8 Jiná onemocnění spojivky 
372.9 NS 

373 Zánět očních víček 

373.0 Blefaritis 
Nepatří sem: blefarokonjunktivitis (372.2) 
373.1 Ječné zrno - hordeolum - a jiný hluboký zánět víčka 

Furunkl víčka 
Absces } 

Nežit 
373.2 Chalazion 
373.3 Neinfekční dermatózy víčka 
Dermatitis víčka: alergická 

ekzematózní 
kontaktní 

Diskoidní lupus erythematosus } víčka 
Xeroderma 
373.4* Infekční dermatitis víčka - typy vedoucí k deformaci 
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Lepra (030.-+) } 
Lupus vulgaris (tuberculosus) (017.0+) postihující víčko 
373.5* Jiná infekční dermatitis víčka 
Impetigo (684 +) ) 
Pásový opar (053.2+) 
Prostý opar (054.4 +) postihující víčko 
Vakcína (051.0+) 

po očkování (999.o+) 
373.6* Postižení víčka parazity 
Leishmaniasis (085.-+) } 
Loiasis (125.2+) postihující víčko 
Onchocerciasis (125.3+) 
373.8 Jiné 
373.9 NS 

37 4 Jiné nemoci víček 
374.0 Entropium a trichiáza víčka 
374.1 Ektropium 
374.2 Lagoftalmus 
374.3 Ptóza víčka 
Blepharochalasis 
374.4 Jiná onemocnění postihující funkci víčka 
Anky lo blefaron 
Blefarofimóza 
Retrakce víčka 
Nepatří sem: blefarospasmus (333.8), 

tik (psychogenní) (307 .2) 
organický (333.3) 

374.5 Degenerativní onemocnění víček a periokulární krajiny 
Hypertrichóza } 
Chloasma víčka 

Vitiligo 
Madaróza 
Xanthelasma* (272.-+) 
374.8 Jiná onemocnění víček 
Cizí těleso ve víčku [ne čerstvé zranění] 
374.9- NS 

37 5 Nemoci slzného ústrojí 
375.0 Dakryoadenitis 
Chronické zvětšení slzné žlázy 
375.1 Jiná onemocnění slzných žláz 
Atrofie } 1 , ..,1, 
C t s zne z azy ys a 
375.2 Epifora 
375.3 Akutní a NS zánět slzných cest 



Canaliculi tis lacrimRlis } 
Dacryocystitis (phl~monosa) (akutní) (subaktltní) (NS) 
Peridacryocysti tis 

. Nepatří sem: dakryocystitis novorozenců (771.6) 
375.4 Chronický zánět slzných cest 
Canaliculi tis lacrimalis } 
Dacryocysti tis chronica 
Mucocele lacrimalis 
375.5 Stenóza a insuficience slzných cest 
Dakryolit 
Eversio puncti lacrimalis 
Stenosis: canaliculi lacrimalis 

ductus nasolacrimalis 
puncti lacrimalis 
sacci lacrimalis 

375.6 Jiné změny slzných cest 
Fistula lacrimalis 
375.8 Jiná onemocnění slzného ústrojí 
375.9 NS 

376 
376.0 

Onemocnění očnice 

Akutní zánět očnice 
Abscessus 
Cellulitis 
Osteomyeli tis 
Periostitis 
Tenonitis 

I orbitae 

376.1 Chronická zánětlivá onemocnění očnice 
Granuloma } 
Myositis orbitae 
Pseudotumor 
Hydatidózní postižení očnice* (122:9+) 
Myasis orbitae* (134.o+) 
376.2* Endokrinní exoftalmus 
Tyreotoxický exoftalmus (242.-+) 
376.3 Jiná exoftalmická onemocnění 
Dislokace bulbu (laterální) NS 
Edém očnice 
Exoftalmus mimo endokrinní 
Krvácení do očnice 
376.4 Deformace očnice 
Atrofie } v • 

Exostóza ocmce 
376.5 Enoftalmus 
376.6 Cizí těleso po perforujícím poranění očnice 
Retrobulbární cizí těles0 
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.Nepatří sem: čerstvé zranění (870.4) 

.376.8 Jiná onemocnění očnice 
·Cysta očnice 
Myopatie zevních očních svalů 
376.9 NS 

.377 Nemoci zrakového nervu a zrakových drah 
,377 .O Edém terče zrakového nervu - papilloedema 
.377.1 Atrofie zrakového nervu 
Atrofie zrakového nervu: syfilitická* (094.8 +) 

NS 
'Temporální nablednutí terče zrakového nervu 
-377.2 Jiná onemocnění terče zrakového nervu - disci optici 
Kolobom } .1 Drúzy papiy 

Pseudoedém papily 
377.3 Zánět zrakového nervu - neuritis optica 
Meningokokový zánět zrakového nervu* (036.8+) 
Optická: neuropatie mimo ischemickou 

pa pili tis 
Retrobulbární neuritis: syfilitická* (094.8+) 

NS 
377.4 Jiná onemocnění zrakového nervu 
Komprese zrakového nervu 
Krvácení do pochvy zrakového nervu 
Optická neuropatie, ischemická 
377 .5 Onemocnění optického chiasinatu 
377 .6 Onemocnění jiných zrakových drah 
Onemocnění optických traktů, nuclei geniculati, poruchy radiatio optica 
377. 7 Onemocnění kortexu zrakové dráhy 
377.9 NS 

378 Šilhání - strabismus - a jiné poruchy pohybů oka 
Nepatří sem: nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka (379.5) 
378.0 Konvergentní konkomitantní strabismus 
Ezotropie (alternující) (monokulární) mimo intermitentní 

( 378.1 Divergentní konkomitantní strabismus 
Exotropie (alternující) (monokulární) mimo intermitentní 
378.2 Intermitentní heterotropie 
Intermitentní: ezotropie } ( lt ·, ') ( k l' ') 

t 
. a ernuJ1c1 mono u arn1 exo rop1e 

378.3 Jiná nebo NS heterotropie 
Cyklotropie 
Hypertropie 
Hypotropie 
Konkomitantní strabismus NS 



Mikrotropie 
Monofixační syndrom 
Vertikální heterotropie 
378.4 Heteroforie 
Alternující hyperforie 
Exoforie 
Ezoforie 
378.5 Paralytický strabismus 
Strabismus po obrně: III. - nervi oculomotorii 

IV. - nervi trochlearis 
VI. - nervi abducentis 

úplná (zevní) of talmoplegie 
378.6 Mechanický strabismus 
Brownův pochvový strabismus 
Strabismus působený srůsty 
Traumatické omezení pohybů očního svalu 
378. 7 Jiný strabismus 
Duaneův syndrom 
Progresívní zevní oftalmoplegie 
378.8 Jiné poruchy binokulárních pohybů oka 
Disociované deviace pohybů očí 
Internukleární oftalmoplegie 
Konvergence: nedostatečná 

přílišná 

Paréza nebo spasmus konjugovaného pohledu 
378.9 NS 
Oftalmoplegie NS 
Strabismus NS 

379 Jiné nemoci oka 
379.0 Skleritis a episkleritis 
Episcleritis: syphilitica* (095+) 

tuberculosa* (017.3+) 
NS 

Scleromalacia perforans 
Sclerotenonitis 
379.1 Jiná onemocnění skléry 
Ekvatoriální stafylom 
Sklerektázie 
379.2 Onemocnění sklivce - corporis vitrei 
Asteroidní tělíska 
Synchisis scintillans 
Krvácení 
Odchlípení 
Výhřez 
Zákaly (pohyblivé) 

} sklivce 
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,379.3 Afakie a jiná onemocnění čočky 
Dislokace } v vk 
Subluxace coc Y 
.379.4 Funkční vady zornice 
Addieova zornice 
.Anizokorie 
Argyllův-Robertsonův příznak nebo zornice: 

atypická (nesyfilitická) 
syfilitická nebo NS* (094.8+) 

Hip pus 
Mióza (trvalá), nevyvolaná miotiky 
Mydriáza (trvalá), nevyvolaná mydriatiky 
Reakce zornic: abnormální 

nestejná 
tonická 

379.5 Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka 
Nystagmus: deprivační 

disociovaný 
latentní 
vrozený 
NS 

379.8 Jiná onemocnění oka 
379.9 NS 

NEMOCI UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚZKU (380-389) 

380 Nemoci zevního ucha 
380.0 Perichondritis auriculae - boltce 
380.1 Infekční zánět zevního ucha - otitis externa 
Impetigo* (684 +) 
Pásový opar* (053.7+) 
Prostý opar* (054.7+) 
Růže - erysipelas* (035+) 

} zevního ucha 

Furunkulóza zevního zvukovodu* (680.0+) 
Otomykóza (při): aspergilóze* (117.3+) 

Plavecké ucho 

moniliáze* (112.8+) 
NS* (111.9+) 

· Zánět zevního ucha: difúzní 
hemoragický 
maligní 
NS 

380.2 Jiný zánět zevního ucha 
Ekzém 
Cholesteatom } zevního ucha (zvukovodu) 

Keratosis obturans 



380.3 Neinfekční nemoci boltce 
Hematom 
Získaná deformace 
380.4 Ztvrdlé cerumen 
Mazová zátka 
380.5 Získaná stenóza zevního ucha 
Zhroucení - collapsus - zevního zvukovodu 
380.8 Jiná onemocnění zevního ucha 
Dnové uzly - tophi - ucha* (274.8+) 
Exostózy zevního zvukovodu 
380.9 NS 

199 

381 Nehnisavý zánět středního ucha - otitis media non suppurativa -
a nemoci Eustachovy trubice 

381.0 Akutní nehnisavý zánět středního ucha 
Akutní tubotympanální katar 
Ušní barotrauma* (993.0+) 
Zánět středního ucha, akutní: alergický 

exudativní 
hlenovitý - mukoidní 
katarální 
sekretorický 
seromucinózní 
serózní 
s výtokem 
transudativní 

381.1 Chronický serózní zánět středního ucha 
Chronický tubotympanální katar 
381.2 Chronický hlenovitý zánět středního ucha 
Chronický mukoidní zánět středního ucha 
„Klihové ucho" 
Nepatří sem: adhezívní nemoc středního ucha (385.1) 
381.3 Jiný a NS chronický nehnisavý zánět středního ucha 
Chronický zánět středního ucha: alergický 

exudativní 
sekreční 

seromucinózní 
s výtokem 
transudativní 

381.4 Nehnisavý zánět středního ucha, neoznačený jako ·akutní nebo 
chronický 

Zánět středního ucha: alergický 
exudativní 
hlenovitý - mukoidní 
katarální 
sekreční 
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seromucinózní 
serózní 
s výtokem 
transudativní 

381.5 Zánět Eustachovy trubice 
381.6 Obstrukce Eustachovy trubice 
Komprese } 
Stenóza Eustachovy trubice 
Striktura 
381.7 Otevřená - zející - Eustachova trubice - tuba patens 
381.8 Jiná onemocnění Eustachovy trubice 
381.9 NS onemocnění Eustachovy trubice 

382 Hnisavý nebo NS zánět středního ucha - otitis media suppurativa 
seuNS 

382.0 Akutní hnisavý zánět středního ucha 
Akutní nekrotizující nebo purulentní zánět středního ucha při: 

chřipce* (487.8+) 
spále* (034.1 +) 
spalničkách* (055.2+) 

382.1 Chronický hnisavý zánět středního ucha, tubotympanický, prostý 
Benigní chronický hnisavý zánět středního ucha 
382.2 Chronický hnisavý zánět středního ucha, atikoantrální 
382.3 Chronický hnisavý zánět středního ucha NS 
Chronický purulentní zánět středního ucha 
Tuberkulóza uclia* } . 
Tuberkulózní zánět středního ucha* (Ol 7.4+) 
382.4 Hnisavý zánět středního ucha NS 
Purulentní zánět středního ucha NS 
382.9 Zánět středního ucha NS 
Zánět středního ucha: akutní NS 

chronický NS 
NS 

383 Zánět bradavkového výběžku - mastoiditis - ·a příbuzná onemoc-
nění 

383.0 Akutní mastoiditis 
Absces } 
E 

, bradavkového výběžku 
mpyem . . 

383.1 Chronická mastoiditis 

Fistula } b d k 'h . 'b""k Karies ra av ove o vy ez u 

Tuberkulózní;nastoiditis* (015.7+) 
383.2 Zánět skalní kosti - petrositis 
Zánět skalní kosti (akutní) (chronický) 
383.3 Komplikace po mastoidektomii 
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Cysta } 
Granulace dutiny po mastoidektomii 
Zánět 

383.8 Jiné 
383.9 Mastoiditis NS 

Nemoci bubínku - membranae tympani 384 
384.0 Akutní zánět bubínku - myringitis acuta - bez zánětu středního 

ucha 
Akutní tympanitis 
Bulózní myringitis 
348.1 Chronický zánět bubínku - myringitis chronica - bez zánětu střed-

ního ucha 
Chronická tympanitis 
384.2 Perforace bubínku 
Perforace bubínku: po zánětu 

384.8 Jiné 
384.9 NS 

trvalá po úraze 
NS 

385 Jiné nemoci středního ucha a bradavkového výběžku 
385.0 Tympanoskleróza 
385.1 Adhezívní nemoc středního ucha 
Oti tis adhaesi va 
Nepatří sem: „klihové ucho" (381.2) 
385.2 Jiná získaná abnormalita ušních kůstek 
Ankylóza } 
Částečná ztráta řetězu kůstek 
Porucha hybnosti 
385.3 Cholesteatom středního ucha a bradavkového výběžku 
385.8 Jiné 
385.9 NS 

386 Ve:i;tiginózní syndromy a jiná onemocnění vestibulárního ústrojí 
Nepatří sem: závrať - vertigo - NS (780.4) 
386.0 Ménierova nemoc 
Endolymfatický hydrops 
Lermoyezův syndrom 
Ménierova závrať 
Ménierův syndrom 
386.1 Jiná nebo NS periferní závrať 
Benigní paroxysmální závrať nebo nystagmus 
Vestibulární neuronitis 
Závrať: epidemická* (078.8+) 
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otogenní 
ušního původu 

386.2 Závrať centrálního původu 
Centrální polohový nystagmus 
386.3 Labyrinthitis 
386.4 Píštěl labyrintu 
386.5 Poruchy dráždivosti labyrintu 
Dráždí v o st: snížená 

zvýšená 
Nedráždivost 
386.8 Jiná onemocnění labyrintu 
386.9 NS vertiginózní syndromy a onemocnění labyrintu 

387 Otoskleróza [otospongióza] 
387.0 Otoskleróza postihující oválné okénko, neobliterující 
387.1 Otoskleróza postihující oválné okénko, obliterující 
387.2 Kochleární otoskleróza 
Otoskleróza postihující pouzdro labyrintu - capsula otica 
387.8 Jiné 
387.9 NS 

388 Jiné nemoci ucha 
388.0 Degenerativní a cévní onemocnění ucha 
Přechodná - transientní - ischemická porucha sluchu 
Stařecká nedoslýchavost - presbyacusis 
388.1 Účinky hluku na vnitřní ucho 
Akustické [zvukové] trauma (způsobené třeskem nebo výbuchem) 
Ztráta sluchu způsobená hlukem 
388.2 Náhlá ztráta sluchu NS 
388.3 Ušní šelesty - tinnitus 
388.4 Jiné abnormální sluchové vnímání 
Diplacusis 
Hyperacusis 
Porucha. diskrirr.inace 
Vyrovnávání hlasitosti 
388.5 Onemocnění sluchového nervu - nervus acusticus 
Degenerace sluch0vého neboli VIII. nervu 
Neuritis acustica: syphilitica* (094.8 +) 

388.6 Otorrhoea 
Výtok z ucha 
388. 7 Otalgia 
Bolest v uchu 
388.8 Jiné 
388.9 NS 

NS 
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389 Poruchy sluchu • 
389.0 Převodní porucha sluchu 
Převodní nedoslýchavost 
Ztráta sluchu převodního typu 
389.1 Senzorineurální porucha sluchu 
Porucha nebo ztráta sluchu: centrální 

neurální 
percepční 

senzorická 
senzorineurální 

Nepatří sem: abnormální sluchové vnímání (388.4) 
psychogenní hluchota (306. 7) 

389.2 Smíšená převodní a percepční porucha· sluchu 
Hluchota nebo ztráta sluchu typů uvedených pod 389.0 a 389.1 zároveň 
389. 7 Hluchoněmota nezařaditelná jinam 
389.8 Jiné určené formy sluchových poruch a hluchoty 
389.9 Hluchota NS 
Ztráta sluchu NS 
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VII - NEMOCI OBĚHOVÉ SOUSTAVY 

AKUTNÍ REVMATICKÁ HOREČKA (390-392) 

390 Revmatická horečka - febris rheumatica - bez postižení srdce 
Kloubový revmatismus akutní nebo subakutní 
Revmatická horečka (aktivní) (akutní) 
Revmatický zánět kloubů - arthritis rheumatica - akutní nebo subakutnf 
Revmatický zánět plic+ (517.1 *) 

391 Revmatická horečka s postižením srdce 
Nepatří sem: chronické srdeční nemoci revmatického původu (393-398),. 

pokud není současně přítomna revmatická horečka ani není 
známek rekrudescence nebo aktivity revmatického procesu .. 
V případech, kdy jsou pochybnosti co do revmatické akti-
vity v době smrti, viz Pravidla pro zařazování. 

391.0 Akutní revmatický zánět osrdečníku - pericarditis 
Revmatická perikarditis (akutní) 
Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 390, s perikarditidou 
Nepatří sem: není-li určeno jako revmatické (420.-) 
391.1 Akutní revmatický zánět srdeční nitroblány - endocarditis 
Akutní revmatická: endokarditis 

valvulitis 
Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 390, s endokarditidou nebo valvu
litidou 
391.2 Akutní revmatický zánět srdečního svalu - myocarditis 
Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 390, s myokarditidou 
391.8 Jiná akutní revmatická nemoc srdce 
Akutní revmatická pankarditis 
Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 390, s jiným nebo mnohočetným po
stižením srdce 
391.9 Akutní revmatická nemoc srdce NS 
Akutní revmatická: karditis 

nemoc srdce 
Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 390, s NS typem postižení srdce 

392 Revmatická chorea 
Patří sem: Sydenhamova chorea 
Nepatří sem: chorea: Huntingtonova (333.4) 

NS (333.5) 
392.0 S postižením srdce 
Revmatická chorea s postižením srdce některého typu zařazeného pod 391.-
392.9 Bez postižení srdce 



CHRONICKÉ REVMATICKÉ NEMOCI SRDCE (393-398) 

393 Chronická revmatická perikarditis 
Chronická revmatická: mediastinoperikardi tis 

myoperikarditis 
Revmatické srůsty osrdečníku 

Nepatří sem: není-li určena jako revmatická (423.-) 

394 Nemoci dvojcípé chlopně - valvulae mitralis 
394.0 Mitrální stenóza 
Z úžení mi trálního ústí [chlopně] 
394.1 Revmatická mitrální insuficience 
Revmatická mitrální: nedomykavost } hl v 

regurgitace c opne 
Nepatří sem: není-li určena jako revmatická (424.0) 
394.2 Mitrální stenóza s insuficiencí 
Mitrální stenóza s nedomykavostí nebo regurgitací 
394.9 Jiné a NS 
Mitrální: nemoc (chronická) 

selhání 
vada 

395 Nemoci aortální chlopně 
Nepatří sem: nejsou-li určeny jako revmatické (424.1) 
395.0 Revmatická aortální stenóza 
Zúžení aortálního ústí [chlopně] 
395.1 Revmatická aortální: nedomykavost } hl v 

regurgitace c opne 
395.2 Revmatická aortální stenóza s insuficiencí 
Revmatická aortální stenóza s nedomykavostí nebo regurgitací 
395.9 Jiné a NS 
Revmatická vada [nemoc] aortální chlopně 

396 Současné onemocnění chlopně dvojcípé i aortální 
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Postižení obou chlopní, dvojcípé i aortální, ať je určeno jako revmatické 
nebo ne 

397 J iná postižení srdeční nitroblány 
397.0 Vady trojcípé - trikuspidální - chlOpně 

Vada } Zúžení trikuspidální chlopně (revmatická(-é)) 

397.1 Revm,atické vady pulmonální chlopně 
Nepatří sem: nejsou-li určeny jako revmatické (424.3) 
397.9 Revmatické nemoci srdeční nitroblány, NS chlopně 
Chronická revmatická: eridokarditis 

valvulitis 
Nepatří sem: nejsou-li určeny jako revmatické (424.9) 
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398 Jiné revmatické nemoci srdce 
398.0 Revmatická myokarditis 
Nepatří sem: myokarditis neurčená jako revmatická (429.0) 
398.9 Jiné a NS 
Revmatická: karditis 

nemoc srdce NS 
Nepatří sem: karditis neurčená jako revmatická.(429.8) 

nemoc srdce NS neurčená jako revmatická (429.9) 

SYSTÉMOVÁ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE (401-405) 

Pro používání při položkách 401-405 je určeno toto další členění na 
čtvrtém místě: 

.O Určená jako zhoubná - maligní 

.1 Určená jako nezhoubná - benigní 

.9 Neurčená jako zhoubná nebo nezhoubná 
Nepatří sem: komplikuje-li těhotenství, porod nebo šestinedělí (642.-) 

postihuje-li koronární tepny (410-414) 

40f Esenciální hypertenze 
Viz další členění pod záhlavím „Systémová arteriální hypertenze" 
Patří sem: hypertenze (arteriální) (esenciální) (primární) (celková) 

vysoký krevní tlak 
Nepatří sem: postihuje-li tepny: mozkové (430-438) 

oční (362.1) 

402 Hypertenzní kardiopatie 
Viz další členění pod záhlavím „Systémová arteriální hypertenze" 
Patří sem: hypertenzní (nemoc) (selhání) srdce 

kterékoliv onemocnění, uvedené pod 428, 429.0-429.3, 429.8„ 
429.9 a způsobené hypertenzí 

403 Hypertenzní nefropatie 
Viz další členění pod záhlavím „Systémová arteriální hypertenze" 
Patří sem: arteriolární zánět ledvin - nephritis arteriolaris 

arterioskleróza ledvin 
arteriosklerotická nefritis (chronická) (intersticiální) · 
hypertenzní selhání ledvin 
nefroskleróza 
kterékoliv onemocnění, uvedené pod 585, 586, 587 a sdružené 
s kterýmkoliv onemocněním uvedeným pod 401 

404 Hypertenzní nefropatie a kardiopatie 
Viz další členění pod záhlavím „Systémová arteriální hypertenze" 
Patří sem: kardiorenální nemoc 

kardiovaskulární nemoc ledvin 
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kterékoliv onemocnění, uvedené pod 402.- a sdružené s kterým
koliv onemoeněním uvedeným pod 403.-

405 Sekundární hypertenze 
Viz další členění pod záhlavím „Systémová arteriální hypertenze" 
Nepatří sem: posti~uje-li tepny: mozkové (430-438) 

oční (362.1) 

ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ (410-414) 

Patří sem: i s hypertenzí (onemocněními uvedenými pod 401-405) 
K vyznačení přítomnosti hypertenze lze použít dalšího kódu. 

410 Akutní infarkt myokardu 
Infarkt: komory 

myokardu 
srdce 
subendokardiální 

Ruptura: myokardu 
srdce 

Záhať srdce 
Embolie 
Okluze l 

J 
koronárnítepny 

Ruptura 
Trombóza 
Kterékoliv onemocnění uvedené pod 414.1-414.9, je-li určeno jako akutní 
nebo je-li udáno trvání 8 týdnů nebo kratší 

411 Jiné akutní a subakutní formy ischemické choroby srdeční 
Koronární: insuficience (akutní) 

selhání 
Mikroinfarkt srdce 
Syndrom: intermediární koronární 

poinfarktový [Dresslerův] 
předinfarktový 

412 Infarkt myokardu, starší než 8 týdnů 
Infarkt myokardu: diagnostikovaný EKG nebo jiným speciálním vyšetře

ním, ale v současné době nejevící žádné příznaky 
zhojený 

413 Angina pectoris 
Angina: dekubitální

srdeční 

z námahy 
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Stenokardie 
Syndrom anginy pectoris 

414 Jiné formy chronické ischemické choroby srdeční 
Nepatří sem: kardiovaskulární arterioskleróza, degenerace, nemoc nebo 

skleróza (429.2) 
414.0 Koronární ateroskleróza 
Aterosklerotická nemoc srdce 
Koronární: aterom 

skleróza 
Skleróza věnči té - koronární - tepny 
414.1 Výduť - aneurysma - srdce 
Aneurysma: koronární 

414.8 Jiné 

murální 
ventrikulární 

Ischémie myokardu (chronická) 
Kterékoliv onemocnění uvedené pod 410, je-li určeno jako chronické nebo 
je-li udáno trvání delší než 8 týdnů 
414.9 NS 
Ischemická choroba srdeční NS 

NEMOCI PLICNÍHO OBĚHU (415-417) 

415 Akutní postižení srdce při onemocnění plic 
415.0 Akutní car pulmonale 
415.1 Vmetek - embolie - plic 
Apoplexie } 
Infarkt (hemoragický) plicní (tepny) (žíly) 
Trombóza 
Nepatří sem: komplikuje-li: 

potrat (634-638 se čtvrtou číslicí .6, 639.6) 
mimoděložní nebo molární těhotenství (639.6) 
těhotenství, porod nebo šestinedělí (673.-) 

. 416 Chronické cor pulmonale 
416.0 Primární plicní hypertenze 
Plicní hypertenze (primární) (idiopatická) 
416.1 Srdce kyfoskoliotiků 
416.8 Jiné 
416.9 NS 
Chronická kardiopulmonální nemoc 
Cor pulmonale ( chronicum) NS 

417 
417.0 

Jiné nemoci plicního oběhu 
Arteriovenózní píštěl plicních cév 



417.1 Aneurysma plicní tepny 
417.8 Jiné 
Ruptura } 
Striktura plicní tepny 

417.9 NS 

JINÉ FORMY SRDEČNÍCH NEMOCÍ ( 420-429) 

420 Akutní zánět osrdečníku - pericarditis acuta 
Patří sem: akutní: mediastinoperikarditis 

myoperikarditis 
perikardiální výpotek 
pleuroperikardi tis 
pneumoperikardi tis 

420.0* Perikarditis při nemocech zařazených jinde 
Perikarditis (akutní): meningokoková (036.4 +) 

syfilitická (093.s+) 
tuberkulózní (017.s+) 
uremická (585+) 
způsobená virem Coxsackie (074.2+) 

Nepatří sem: akutní revmatická perikarditis (391.0) 
420.9 Jiná nebo NS akutní perikarditis 
Perikarditis: hnisavá 

infekční 

pneumokoková 
stafylokoková 
streptokoková 
virová 

Pyoperikardi tis 

421 Akutní nebo subakutní zánět srdeční nitroblány - endocarditis 
acuta seu subacuta 

421.0 Akutní nebo subakutní bakteriální endokarditis 
Endokarditis (akutní) (subakutní): 

bakteriální 
infekční NS 
loudavá [lenta] 
septická , 
s vegetacemi 
vředová 

zhoubná 
Oslerova nemoc 
K určení infekčního organismu lze použít dalšího kódu [např. Streptococcus 
041.0, Staphylococcus 041.1]. 
421..1 * Akutní nebo subakutní infekční endokarditis při nemocech zařaze

ných jinde 



210 

Endokarditis (při): gonokoková (098.8+) 
kandidóze (112.8+) 
meningokoková (036.4 +) 
moniliáze (112.8+) 
tyfová (002.0+) 
způsobená virem Coxsackie (074.2+) 

421.9 Akutní endokarditis NS 
Endokarditis } 
Myoendokarditis akutní nebo subakutní 
Periendokardi tis 
Nepatří sem: akutní revmatická endokarditis (391.1) 

422 Akutní zánět srdečního svalu - myocarditis acuta 
422.0* Akutní myokarditis při nemocech zařazených jinde 
Aseptická myokarditis novorozenců (074.2+) 
Myokarditis (akutní) (při): chřipce (487.8+) 

syfilitická (093.8+) 
toxoplazmóze (130+) 
tuberkulózní (017.8+) 
záškrtu (032.8+) 
způsobená virem Coxsackie (074.2+) 

422.9 Jiná nebo NS akutní myokarditis 
Myokarditis: akutní nebo subakutní (intersticiální) 

septická 
toxická 

423 Jiné nemoci osrdečníku - perikardu 
Nepatří sem: jsou-li určeny jako revmatické (393) 
423.0 Hemoperikard 
423.1 Pericarditis adhaesiva 
Srůsty osrdečníku 
423.2 Pericarditis constrictiva 
423.8 Jiné 
423.9 NS 

424 Jiné nemoci srdeční nitroblány - endokardu 
Syfilitická endokarditis 424.-* (093.2+) 
Tuberkulóza endokardu (kterékoli chlopně) 424.-* (017.8+) 
424.0 Onemocnění dvojcípé - mitrální - chlopně 

Insuficience } ~{· · z určené příčiny mimo 
Nedomykavost mi trální chlopně revmatickou 
Regurgitace NS 
Nepatří sem: nemoc } --~, { (394.9) 

selhání mitrální chlopně (394.9) 
stenóza (394.0) 

r , 
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uvedená onemocnění: 
jsou-li určena jak0-revmatická (394.1) 
není-li příčina určena, ale je zmínka o mitrální stenóze 
nebo obstrukci (394.2) nebo o nemocech aortální chlopně 
(396) 

424.1 Onemocnění aortální chlopně 
Insuficience l 
Nedomykavost J 
Regurgi tace 
Stenóza 

·{ syfilitická* (093.2+) 
ťl , ( hl v) z určené příčiny mimo 

aor a ni c opne revmatickou 

NS , 
Nepatří sem: je-li určena jako revmatická (395.-) 

není-li příčina určena, ale je zmínka o nemocech mitrální 
chlopně (396) 
hypertrofická subaortální stenóza (425.1) 

424.2 Onemocnění trojcípé - trikuspidální - chlopně, určené jako nerev-· 
matické 

Insuficience } 
Nedomykavost 
Regurgi tace 
Stenóza 

trojcípé chlopně z určené příčiny, mimo revmatickou 

Nepatří sem: není-li určena příčina (397.0) 
424.3 Onemocnění pulmonální chlopně 
Pulmonální regurgitace: syfilitická* (093.2+) 

NS 
Nepatří sem: je-li určena jako revmatická (397.1) 
424.9 Endokarditis neurčené chlopně 
Atypická verukózní endokarditis [Libmanova-Sacksova]* (710.0+) 
Chlopenní: insuficience l ' 

nedomykavost I l tukerk:iló~ní~.~?17.S+) 
regurgitace neurčené z neurcene pncmy 
stenóza chlopně z určené příčiny, mimo 

Chronická: endokarditis JI r evmatickou 
valvulitis 

Nepatří sem: endokardiální fibroelastóza ( 425.3) 
je-li určena jako revmatická (397.9) 

425 Kardiomyopatie 
Patří sem: myokardiopatie 
Nepatří sem: kardiomyopatie vzniklá za těhotenství (648.6) nebo šestinedělí 

(674.8) 
425.0 Endomyokardiální fibróza 
425.1 Hypertrofická obstruktivní kardiomyopatie 
Hypertrofická subaortální stenóza 
425.2 Nejasná africká kardiomyopatíe 
Beckerova nemoc 
425.3 Endokardiální fibroelastóza 

~ ·. 
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425.4 Jiné primární kardiomyopatie 
Kardiomyopatie: hypertrofická, neobstruktivní 

idiopatická 
konstriktivní 
obstruktivní 
rodinná 
NS 

Kardiovaskulární kolagenóza 
425.5 Alkoholická kardiomyopatie 
425.6* Kardiomyopatie při Chagasově nemoci (086.0+) 
425. 7* Nutriční a metabolické kardiomyopatie 
Amyloidní (nemoc) srdce (277.3+) 
Dnové uzlíky - tophi - srdce (27 4.8 +) 
Mukopolysacharidózní kardiomyopatie (277 .5 +) 
Nemoc srdce při beri-beri (265.0+) 
Srdeční glykogenóza (271.0+) 
Tyreotoxická nemoc srdce (242.-+) 
425.8* Kardiomyopatie při jiných nemocech zařazených jinde 
Sarkoidóza srdce (135+) 
425.9 Sekundární kardiomyopatie NS 

426 Poruchy vedení srdečních vzruchů 
4~6.0 Atrioventrikulární blokáda, úplná 
4!6.1 Atrioventrikulární blokáda, jiná nebo NS 
Atrioventrikulární blokáda: částečná 

Wenkebachův fenomén 

neúplná 
NS 

426.2 Hemiblokáda levého raménka 
426.3 Jiná blokáda levého raménka 
426.4 Blokáda pravého raménka 
426.5 Raménková blokáda NS 
426.6 Jiná srdeční blokáda 
Blokáda: sinoatriální 

sin o a urikulární 
426. 7 Abnormální atrioventrikulární vedení 
Atrioventrikulární vedení: akcesorní 

zrychlené 
Preexcitace 
Wolffův-Parkinsonův-Whiteův syndrom 
4!6.8 Jiné 
Disociace: atrioventrikulární 

interferenční 

Lownův-Ganongův-Levineův syndrom 
4!:9.9 NS 



Srdeční blokáda NS 
Stokesův-Adamsův syndrom 

427 Srdeční arytmie 
Nepatří sem: pooperační (997.1) 
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dá-li se přičíst lékařské péči při potratu, mimoděložním nebo 
molárním těhotenství nebo porodu (634-638 se čtvrtou číslicí 
. 7, 639.8, 668.1, 669.4) 

427.0 Paroxysmální supraventrikulární tachykardie 
Paroxysmální tachykardie: atrioventrikulární 

nodální 
reciproční 

síňová 

427 .1 Paroxysmální komorová tachykardie 
427.2 Paroxysmální tachykardie NS 
Bouveretův-Hoffmanův syndrom 
427 .3 Předsíňová..fibrilace nebo flutter 
427.4 Komorová fibrilace nebo flutter 
427 .5 Zastavení srdce 
427.6 Předčasné stahy [extrasystoly] 
Ektopické stahy 
Extrasystolická arytmie 
Předčasné stahy: komorové 

427.8 Jiné 

nodální 
síňové 

su praven trikulární 

Posun zdroje vzruchů: ektopický 
koronárního sinu 
nodální 

Syndrom: chorého sinu 
tachykardie - bradykardie 

427.9 NS 
Arytmie (srdeční) NS 

428 Selhání srdce 
Nepatří sem: dá-li se přičíst lékařské péči při potratu, mimoděložním tě

hotenství nebo porodu (634-638 se čtvrtou číslicí .7, 639.8, 
668.1, 669.4) 
je-li způsobeno hypertenzí (402.-) 
pooperační (997.1) 

428.0 Městnavé selhání srdce 
Kongestivní nemoc srdce 
Selhání pravého srdce (sekundární po selhání levého srdce) 
428.1 Selhání levého srdce 



214 

Akutní plicní edém s nemocí srdce NS nebo selháním srdce 
Levé komorové selhání 
Srdeční astma 
428.9 NS 
Selhání srdce nebo myokardu NS 
Slabé srdce 

429 Nepřesně popsané srdeční nemoci a komplikace 
Nepatří sem: žádné onemocnění uvedené pod 429.0-429.3, 

je-li zaviněno hypertenzí (402.-) 
429.0 Myokarditis NS 
Myokarditis: fibroidní 

429.8, 429.9, 

chronická (intersticiální) 
stařecká } (s arteriosklerózou) 

NS 
K vyznačení přítomnosti arteriosklerózy lze použít dalšího kódu. 
429.1 Myokardiální degenerace 
Degenerace srdce nebo myokardu: murální 

svalová 
tuková 

Myokardiální: degenerace 
nemoc 

) (s arteriosklerózou) 

K vyznačení přítomnosti arteriosklerózy lze použít dalšího kódu. 
429.2 Kardiovaskulární nemoc NS 
Kardiovaskulární: arterioskleróza 

degenerace } 
nemoc (s arteriosklerózou) 
skleróza 

K vyznačení přítomnosti arteriosklerózy lze použít dalšího kódu. 
429.3 Kardiomegalie 
Hypertrofie } d 
Rozšíření sr ce 
Rozšíření komor 
429.4 Funkční poruchy po operacích srdce 
Srdeční: insuficience } po operaci srdce nebo způsobené 

selhání přítomností protézy 
Syndrom po kardiotomii 
Nepatří sem: selhání srdce v bezprostředním pooperačním období (997.1) 
429.5 Ruptura chordae tendineae 
429.6 Ruptura papilárního svalu 
429.8 Jiné 
Karc:litis 
429.9 NS 
Morbus cordis NS 
(Organická) nemoc srdce NS 

\ 
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CÉVNÍ ONEMOCNĚNÍ MOZKU (430-438) 

Patří sem: i s hypertenzí (onemocněním pod 401 nebo 405) 
K vyznačení hypertenze lze použít dalšího kódu. 
Nepatří sem: žádné onemocnění uvedené pod 430-434, 436, 437, vyskyt

ne-li se za těhotenství, porodu nebo šestinedělí, nebo je-li 
určeno jako puerperální (674.0) 

Mozkové degenerace při cévních onemocněních mozku 430-438+ (331.7*) 

430 Subarachnoidální krvácení 
Meningeální krvácení 
Ruptura (vrozené) mozkové výdutě - aneurysmatu: syfilitické* (094.8+) 

NS 

431 Mozkové - intracerebrální - krvácení 
Krvácení: bazilární 

bulbární 
cerebelární 
cerebrální 
cere brome~ingeální 
intrapontinní 
kortikální 
pontinní 
subkortikální 
ventrikulární 
vnitřního pouzdra 

Ruptura cévy v mozku 

432 Jiné nebo NS nitrolební krvácení 
432.0 Neúrazové extradurální krvácení 
N etraumatické epidurální krvácení 
432.1 Subdurální krvácení (neúrazové) 
432.9 Nitrolební krvácení NS 

433 Okluze nebo stenóza mimolebečních - · precerebrálních - tepen 
Patří sem: embolie } 

obstrukce (úplná) (částečná) tepny bazilární, krční -
trombóza carotis - nebo 
zúžení vertebrální 

Nepatří sem: NS insuficience mimolebečních tepen ( 435) 
433.0 Bazilární tepna 
433.1 Arteria carotis 
433.2 Vertebrální tepna 
433.3 Mnohočetná nebo oboustranná 
433.8 Jiné 
433.9 NS 
Mimolebeční tepna NS 
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434 Okluze mozkových tepen 
434.0 Mozková trombóza 
Trombóza mozkových tepen 
434.1 Mozková embolie 
434.9 NS 
Mozkový infarkt NS 

435 Přechodná mozková ischémie 
Cerebrovaskulární insuficience (akutní) s přechodnými fokálními neurolo

gickými projevy a příznaky 
Insuficience tepny: bazilární 

karotidy 
vertebrální 

Intermitentní [přechodná] mozková ischémie 
Spasmus mozkových tepen 
Syndrom vertebrální tepny 
Nepatří sem: jsou-li způsobeny onemocněními uvedenými pod 433.

(433.-) 
akutní cerebrovaskulární insuficience NS (437.1) 

436 Akutní, ale nepřesně určená cévní onemocnění mozku 
Apoplexie - mrtvice 
Apoplektický záchvat 
Cévní mozková přfhoda NS 
Ictus 

437 Jiná nepřesně určená cévní onemocnění mozku 
437.0 Mozková ateroskleróza 
Aterom mozkových tepen 
437.1 Jiné generalizované ischemické cévní onemocnění mozku 
Akutní cerebrální insuficience NS 
Mozková ischémie (chronická) 
437.2 Hypertenzní enc~falopatie 
437 .3 Mozkové aneurysma, neroztržené 
437.4 Mozková arteritis 
437.5 Nemoc moya-moya 
437.6 Nepyogenní trombóza nitrolebních žilních splavů 
437.8 Jiné 
437.9 NS 

438 Pozdní následky cévních onemocnění mozku 
Pozn.: Této položky se používá k označení onemocnění uvedených pod 

430-437 jako příčin pozdních následků, které jsou samy zařazeny 
jinde. „Pozdní následky" zahrnují onemocnění, výslovně takto ozna
čená nebo přítomná rok a později po začátku onemocnění, které byl@ 
příčinou. 



NEMOCI TEPEN, ~EPÉNEK A VLÁSEČNIC (440-448) 

440 Ateroskleróza 
Patří sem: arterioloskleróza 

arterioskleróza 
arteriosklerotická cévní nemoc 
aterom 
degenerace: arteriální 

arteriovaskulárn í 
cévní 

endarteritis deformans nebo obliterans 
stařecká: arteri tis 

endarteri tis 
440.0 Aorty 
440.1 Ledvinové - renální - tepny 
Nepatří sem: ateroskleróza renálních tepének (403.-) 
440.2 Končetinových tepen 
Aterosklerotická sněť - gangréna+ (785.4*) 
Monckebergova (mediální) skleróza 
440.8 Jiných určených tepen 
Arteriosklerotická retinopatie+ (362.1 *) 
Nepatří sem: koronárnf(414.0) 

mezenterická (557 .1) 
mozková (437.0) 
plicní (416.0) 

440.9 Generalizovaná nebo NS 

441 Výduť aorty - aneu rysma aortae 
441.0 Aneurysma dissecans (kterékoli části) 
441.1 Hrudní aneurysma, roztržené 
441.2 Hrudní aneurysma, bez roztržení 
441.3 Břišní aneurysma, roztržené 
441.4 Břišní aneurysma, bez roztržení 
441.5 Aneurysma aorty NS lokalizace, roztržené 
Ruptura aorty NS · 
441.6 Aneurysma aorty NS lokalizace, bez roztržení 
Hyalinní nekróza } t 
Rozšíření aor Y 
441.7* Syfilitické aneurysma aorty (093.0+) 

442 Jiné výdutě - aneurysmata 
Patří sem: aneurysma (cirsoidní) (nepravé) (roztržené) (varikózní) 

aneurysmatický varix 
Nepatří sem: získané arteriovenózní aneurysma (447.0) 
442.0 Tepny horní končetiny 
442.1 Ledvinové tepny 
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442.2 Kyčelní tepny 
442.3 Tepny dolní končetiny 
442.8 Jiné určené tepny 
Nepatří sem: koronární (414.1) 

mozková: (neroztržená) (437.3) 
(roztržená) ( 430) 

plicní (417.1) 
srdeční (414.1) 

442.9 NS lokalizace 

443 Jiné nemoci periferních tepen 
443.0 Raynaudův syndrom 
Raynaudova(-ův): fenomén (sekundární) 

nemoc 
sněť+ (785.4*) 

443.1 Thromboangiitis obliterans - Burgerova nemoc 
443.8 Jiné 
Akrocyanóza 
Akroparestezie: prostá [Schulzeova typu] 

vazomotorická [N othnagelova typu] 
Diabetická periferní angiopatie* (250.6+) 
Erytrocyanóza 
Erytromelalgie 
Nepatří sem: omrzliny (991.0-991.3, E901.0) 

oznobeniny - pernio (991.5) 
zákopová noha (991.4, E901.0) 

443.9 NS 
Claudicatio intermittens 
Periferní cévní nemoc NS 
Spasmus arterialis 
Nepatří sem: spasmus mozkové tepny (435) 

444 Tepenný vmetek - arteriální embolie - nebo trombóza 
Patří sem: infarkt: embolický 

trombotický 
okluze 

Nepatří sem: komplikuje-li: 
mimoděložní nebo molární těhotenství (639.6) 
potrat (634-638 se čtvrtou číslicí .6, 639.6) 
těhotenství, porod nebo šestinedělí (673.-) 

444.0 Břišní aorty 
Syndrom: bifurkace aorty 

Lericheův 

444.1 
444.2 

Jiné části aorty 
Tepen končetin 



Periferní arteriální embolie 
444.8 Jiné určené tepny 
Nepatří sem: tepna: bazilární (433.0) 

carotis ( 433.1) 

444.9 NS tepny 

ledvinová - renální (593.8) 
mezenterická (557.0) 
mimolebeční - precerebrální (433.-) 
mozková (434.-) 
oční (362.3) 
plicní (415.1) 
sítnicová - retinální (362.3) 
věnčitá - koronární (410) 
vertebrální ( 433.2) 

446 Polyarteritis nodosa a příbuzná onemocnění 
446.0 Polyarteritis nodosa 
.Panarteritis 
Periarteritis (nodosa) 
.Roztroušená nekrotizuj ící periarteri t is 
Myopatie ) v · 1 . . d + { (359.6*) 
P 1 t . f pn po yartentis no osa (357 l*) o yn~uropa ie . 
446.1 · Akutní horečnatý subkutánní syndrom mízních uzlin 
446.2 Hyp.ersenzitivní angiitis 
Goodpastureův syndrom 
446.3 Smrtelný granulom střední čáry 
446.4 W egenerova granulomatóza 
446.5 Gigantocelulární arteritis 
Arteri tis : cranialis 

temporalis 
Hortonova nemoc 
446.6 Trombotická mikroangiopatie 
Trombotická trombocytopenická purpura 
446. 7 Takayasuova nemoc 
Arteritis aortálního oblouku 

44 7 Jiné nemoci tepen a tepének 
447.0 Arteriovenózní píštěl, získaná 
Arteriovenózní aneurysma, získané 
Nepatří sem: koronární (414.1) 

mozková ( 437 .3) 
plicní (417.0) 
úrazová (900-904) 

447.1 Zúžení - striktura - tepny 
447.2 Roztržení - ruptura - tepny 
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Eroze } 
Píštěl . tepny 
Vřed 

Nepatří sem: úrazové roztržení tepny (900.- - 904.-) 
447.3 Hyperplazie renální tepny 
447.4 Syndrom komprese břišní tepny 
447.5 Nekróza tepny 
447.6 Arteritis NS 
Aortitis NS 
Endarteritis NS 
Nepatří sem: arteritis, endarteritis: aortálního oblouku (446.7) 

deformans (440.-) 
koronární (414.8) 
mozková (437.4) 
obliterans (440.-) 
stařecká (440.-) 

447.7* Aortitis syphilitica (093.1 +) 
447.8 Jiné 
Fibromuskulární hyperplazie tepen 
447.9 NS 

448 Nemoci vlásečnic 
448.0 Dědičná hemoragická telangiektazie 
Renduova-Oslerova-Weberova nemoc 
448.1 Névus, ne nádorový 
Névus - naevus: araneus - pavoučkový 

stařecký 

stelární 
448.9 Jiné a NS 

NEMOCI ŽIL A MÍZNÍCH CEST A JINÉ NEMOCI 
OBĚHOVÉ SOUSTAVY (451-459) 

451 Zánět žil - flebitis a tromboflebitis 
Patří sem: endoflebitis 

periflebitis 
supurativní flebitis 

Nepatří sem: komplikuje-li: 
mimoděložní nebo molární těhotenství (639.8) 
potrat (634-638 se čtvrtou číslicí .7, 639.8) 
těhotenství, porod nebo šestinedělí (671.-) 

451.0 Povrchových žil dolních končetin 
451.1 Hlubokých žil dolních končetin 
451.2 Dolních končetin NS 
451.8 Jiných lokalizací 
Je-li vyvolán chemickou látkou, lze k vyznačení látky použít dalšího kódu E. 



Nepatří sem : nitrolebních žilních splavů (325) 
nepyogenní ( 437 .6) 

vrátnice - venae portae (572.1) 
451.9 NS lokalizace 

452 Trombóza vrátnice - thrombosis ven.ae portae 
Obstructio venae portae 
Nepatří sem : flebitis vrátnice (572.1) 

453 Jiné žilní embolie a trombózy 
Nepatří sem: komplikují-li: 

mimoděložní nebo molární těhotenství (639.8) 
potrat (634-638 se čtvrtou číslicí . 7, 639.8) 
těhotenství, porod nebo šestinedělí (671.-) 

453.0 Buddův-Chiariho syndrom 
453. l Thrombophlebitis migrans 
453.2 Duté žíly - v enae cavae 
453.3 Ledvinových žil 
453.8 Jiných určených žil 
Nepatří sem: dolních končetin (451.0-451.2) 

koronární (410) 
m ezenterická (557.0) 
mozková (434.-) 
nitrolební žilní splavy (325) 

nepyogenní (437.6) 
plicní ( 415.1) 
precerebrální (433.-) 
vrátnice ( 452) 

453.9 NS lokalizací 
Trombóza (žíly) 
Žilní embolie 

454 Zilní městky - varices - na dolních končetinách 
Nepatří sem: komplikují-li těhotenství nebo šestinedělí (671.0) 
454.0 Se vředem 
Bércový - varikózní - vřed (dolní končetiny, kterékoli části) 
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Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 454.9, se vředem nebo určené jako 
vředovité 

454.1 Se zánětem 
Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 454.9,' se zánětem nebo určené jako 
zánětlivé 

454.2 Se vředem a zánětem 
Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 454.9, se zánětem a vředem 
454.9 Bez vředu nebo zánětu 
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Flebektazie } 
Městky - varices 
V arikózní žíly 

dolní končetiny [kterékoli části] nebo NS 
lokalizace 

455 Hemoroidy 
Patří sem: hemoroidy (konečníku) 

městky } řiti nebo konečníku 
varikózní žíly 

Nepatří sem: komplikují-li těhotenství, porod nebo šestinedělí (671.8) 
455.0 Vnitřní hemoroidy bez komplikace 
455.1 Vnitřní hemoroidy, trombotizované 
455.2 Vnitřní hemoroidy s jinou komplikací 
Vnitřní hemoroidy: krvácející 

vyhřezlé 

zaškrcené 
zvředovatělé 

455.3 Vnější hemoroidy bez komplikace 
455.4 Vnější hemoroidy, trombotizované 
455.5 Vnější hemoroidy s jinou komplikací 
Zevní hemoroidy: krvácející 

vyhřezlé 

zaškrcené 
zvředovatělé 

455.6 Hemoroidy NS bez komplikace 
455.7 Hemoroidy NS, trombotizované 
455.8 Hemoroidy NS s jinou komplikací 
Hemoroidy NS: krvácející 

vyhřezlé 

zaškrcené 
zvředovatělé 

455.9 Reziduální hemoroidální kožní protuberance 
Kožní protuberance řiti nebo konečníku 

456 Žilní městky jiných lokalizací 
456.0 Městky jícnu s krvácením 
456.1 Městky jícnu bez krvácení 
456.2* Městky jícnu při cirhóze jater (571.-+) 
456.3 Městky pod jazykem 
456.4 Městky šourku 
Varikokela 
456.5 Městky pánve 
456.6 Městky vulvy 
Nepatří s~: komplikují-li těhotenství, porod nebo šestinedělí (671.1) 
456.8 Jiné 
Nepatří sem: městky: sítnice (362.1) 

NS lokalizace (454.9) 



457 Neinfekční nemoci mízních cest 
457.0 Lymfedematický syndrom po mastektómii 
Elefan tiáza } po mastektómii U cpání mízní cévy 
457.1 Jiný lymfedém 
Elefantiáza (nefilariální) NS 
Lymfangiektazie 
U cpání mízní cévy 
Nepatří sem: elefantiáza (nefilariální): očního víčka (374.8) 

vrozená (757.0) 
vulvy (624.8) 

457 .2 Zánět mízních cév - lymfangitis 
Lymfangi tis: chronická 

subakutní 
NS 

Nepatří sem: akutní lymfangitis (682.-) 
457.8 Jiné neinfekční nemoci mízních cest 
Chy lokela (nefilariální) 
Nepatří sem: filariální chylokela (125.-) 

chylocele tunl'cae vaginalis (nefilariální) (608.8) 
457.9 NS 

458 Hypotenze 
Nepatří sem: kardiovaskulární kolaps (785.5) 

mateřský hypotenzní syndrom (669.2) 
Shyův-Dragerův syndrom (333.0) 

458.0 Ortostatická hypotenze 
Hypotenze: ortostatická ( chronic~á) 

posturální 
458.1 Chronická hypotenze 
Trvalá idiopatická hypotenze 
458.9 NS 
Hypotenze (arteriální) NS 

459 · Jiné nemoci oběhové soustavy 
459.0 Krvácení NS 
Nepatří sem: krvácení: gastrointestinální (578.9) 

u novorozence NS (772.9) 
459.1 Postflebitický syndrom 
459.2 Komprese žíly 
Striktura žíly 
Syndrom duté žíly - venae cavae - (dolní) (horní) 
459.8 Jiné 
459.9 NS 
Fle boskleróza 
Kolaterální oběh (žilní), jakékoli lokalizace 

• 
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·VIII - NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY 

K vyznačení infekčního organismu lze použít dalšího kódu. 
Artropatie sdružená s respiračními onemocněními 490-519+ (713.4*) 

AKUTNÍ INFEKCE DÝCHACÍCH CEST (460-466) 

Nepatří sem: zánět plic a chřipka (480-487) 

460 Akutní zánět nosohltanu - nasopharyngitis acuta 
Koryza (akutní) 
Nazofaryngitis: akutní 

infekční NS 
NS 

Nosní katar (akutní) 
Rhini tis: akutní 

infekční 

Nepatří sem: angina : akutní nebo NS (462) 
chronická (472.1) 

faryngitis: akutní nebo NS (462) 
chronická (472.1) 

nazofaryngitis: chronická (472.2) 
rhinitis: alergická (477.-) 

chronická nebo NS (472.0) 

461 Akutní zánět vedlejších nosních dutin - sinusitis acuta 
Patří sem: akutní: absces 

empyém 
infekce 
zánět 

zhnisání 
) (vedlejší) (nosní) dutiny 

Nepatří sem: chronický nebo NS (473.-) 
461.0 Čelistní dutina - sinus maxillaris 
Akutní antritis 
461.1 Celní dutina - sinus frontalis 
461.2 Cíchová dutina - sinus ethmoidalis 
461.3 Klínová dutina - sinus sphenoidalis 
461.8 Jiné 
Akutní pansinusitis 
461.9 NS 
Akutní sinusitis NS 

462 Akutní zánět hltanu - pharyngitis acuta 
Angína: akutní NS 

(virová) NS 



Faryngitis (akutní): flegmonózní 
gangrenózní 
hnisavá 
infekční 

pneumokoková 
stafylokoková 
virová 
vředová 

NS 
Nepatří sem: absces: faryngeální (478.2) 

peritonzilární (475) 
retrofaryngeální (478.2) 

chronická faryngitis (472.1) 
onemocnění označená jako (způsobená): 

chřipková (487.1) 
prostým oparem (054. 7) 
septická (034.0) 
streptokoková (034.0) 
virem Coxsackie (074.0) 

463 Akutní zánět mandlí - tonsillitis acuta 
Tonsilitis (akutní): folikulární 

gangrenózní 
hnisavá 
infekční 

pneumokoková 
septická 
stafylokoková 
virová 
vředová 

NS 
Nepatří sem: angína: akutní nebo NS (462) 

septická (034.0) 
peritonsilární absces (475) 
streptokoková tonsilitis (034.0) 
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464 Akutní zánět hrtanu nebo průdušnice - laryngitis seu tracheitis 
acuta 

Nepatří sem: je-li určen jako způsobený streptokokem (034.0) 
464.0 Akutní zánět hrtanu 
Laryngitis (akutní): edematózní 

hnisavá 
pneumokoková 
septická 
vředová 

způsobená Haemophilus influenzae 
NS 
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Nepatří sem: laryngitis: chronická (476.-) 
chřipková (487.1) 

464.1 Akutní zánět průdušnice 
Trachei tis (akutní): katarální 

virová 
NS 

Nepatří sem: chronická tracheitis (491.8) 
464.2 Akutní zánět hrtanu a průdušnice 
Laryngotrachei tis (akutní) 
Trachei tis (akutní) s laryngitidou (akutní) 
464.3 Akutní epiglotitis 
464.4 Krup 

465 Akutní infekce horních dýchacích cest na více místech nebo na NS 
místě 

465.0 Akutní laryngofaryngitis 
465.8 Jiné infekce několika míst 
465.9 Lokalizace NS 
Akutní: infekce } h , h ď h , h t 

onemocnění ormc yc ac1c ces 

Nepatří sem: infekce horních dýchacích cest způsobená: 
chřipkou (487.1) 
streptokokem (034.0) 

466 Akutní zánět průdušek nebo průdušinek - bronchitis seu bronchio
litis acuta 

Patří sem: uvedená onemocnění s obstrukcí nebo bronchospasmem i bez nich 
Nepatří sem: při kódování jediného onemocnění: akutní exacerbace 

chronické bronchitidy (491.-) 
466.0 Akutní bronchitis 
Bronchitis, akutní nebo subakutní: fibrinózní 

hnisavá 
membranózní 
pneumokoková 
septická 

Krupózní bronchitis 
Tracheobronchitis, akutní 
466.1 Akutní bronchiolitis 
Kapilární pneumonie 

s trachei tidou 
virová 

JINÉ NEMOCI HORNÍCH DÝCHACÍCH CEST (470-478) 

470 Vybočení nosní přepážky - deviatio septi nasi 
Vybočení, deflexe nebo deviace (nosní) přepážky (získané) 



4 71 Nosní polypy 
Nepatří sem: adenomatózní polypy (212.0) 
471.0 Polyp nosní dutiny 
Polyp: choánový 

nosohltanový 
471.1 Polypoidní degenerace vedlejší nosní dutiny 
Woakesův syndrom nebo etmoiditis 
471.8 Jiný polyp vedlejší nosní dutiny 
Polyp sinu: akcesorního 

etmoidálního 
maxilárního 
sf enoidálního 

471.9 NS 
Nosní polyp NS 

472 
472.0 

Chronický zánět hltanu nebo nosohltanu 
Chronická rýma - rhinitis chronica 

Ozéna 
Rhinitis: a trofická 

granulomatózní 
hnisavá 
hypertrofická 
obstruktivní 
vředová 

NS 
Nepatří sem: alergická rýma (477.-) 
472.1 Chronická faryngitis 
Faryngitis: a trofická 

granulární (chronická) 
hypertrofická 

Chronická angína 
4 72.2 Chronická nazof aryngitis 
Nepatří sem: akutní nebo NS nazofaryngitis ( 460) 

473 Chronický zánět vedlejších nosních dutin - sinusitis chronica 
Patří sem: chronický (-á, -é): absces } , 

empyém · 
infekce (vedlejší) (nosní) dutiny 

zhnisání 
Nepatří sem: akutní sinusitis (461.-) 
473.0 Celistní 
(Chronická) antritis 
473.1 Celní 
473.2 Etmoidální 
4 73.3 Sf enoidální 
473.8 Jiné 
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Pansinusitis ( chronica) 
473.9 NS 
(Chronická) sinusitis NS 

4 7 4 Chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně 
474.0 Chronický zánět mandlí - tonsillitis chronica 
Nepatří sem: akutní nebo NS tonsilitis (463) 
474.1 Hypertrofie mandlí a (nebo) adenoidní tkáně 
Hyperplazie } 
Zvětšení mandlí a (nebo) adenoidní tkáně 

4 7 4.2 Adenoidní vegetace 
474.8 Jiné chronické nemoci mandlí a adenoidní tkáně 
Amygdalolit 
Jizva mandle (nebo adenoidní tkáně) 
Kámen mandle 
Tonzilární protuberance 
Vřed mandle 
474.9 NS 
(Chronická) nemoc mandlí a (nebo) adenoidní tkáně 

475 Peritonzilární hlíza - abscessus peritonsillaris 
Absces mandle 
Peri tonzilární cel uli tis 
Nepatří sem: tonsilitis: akutní nebo NS (463) 

chronická (474.0) 

476 Chronický zánět hrtanu nebo hrtanu a průdušnice - laryngitis seu 
laryngotracheitis chronica 

476.0 Chronická laryngitis 
Laryngi tis: hypertrofická 

katarální 
suchá 

476.1 Chronická laryngotracheitis 
Chronická: laryngitis s (chronickou) tracheitidou 

tracheitis s laryngitidou 
Nepatří sem: chronická tracheitis (491.8) 

laryngitis nebo tracheitis, akutní nebo NS (464.-) 

4 77 Alergická rýma - rhinitis allergica 
Patří sem: alergická rhinitis (nesezónní) (sezónní) 

polinóza 
senná rýma 
spasmatická rhinorrhoea 

Nepatří sem: alergická rhinitis s astmatem (bronchiálním) (493.0) 
477.0 Vyvolaná pylem 
477.8 Vyvolaná jinými alergeny 
477.9 Příčina NS 



4 78 Jiné nemoci horních dýchacích cest 
478.0 Hypertrofie sliznice nosních dutin 
478.1 Jiné nemoci nosní dutiny a vedlejších dutin 
Absces } 
Nekróza nosu nebo přepážky 
Ulcerace 
Cysta nebo mukokela (nosní) dutiny 
Rhinolit 
Nepatří sem: varikózní vřed nosní přepážky (456.8) 
478.2 Jiné nemoci hltanu, nezařazené jinde 
Absces 
Celulitis 
Cysta 
Edém 

} hltanu nebo nosohltanu 

Retrofaryngeální absces 
Nepatří sem: pharyngitis ulcerativa (462) 
478.3 Obrna hlasových vazů nebo hrtanu 
Laryngoplegie 
Obrna glotidy 
478.4 Polyp hlasových vazů nebo hrtanu 
Nepatří sem: adenomatózní polypy (212.1) 
478.5 Jiné nemoci hlasových vazů 

Absces } 
Celulitis 
Granulom hlasových vazů 

Leukoplakie 
Chorditis (fibrinosa) (nodosa) (tuberosa) 
Singerovy uzly 
478.6 Edém hrtanu 
Edém: glotidy 

subglotický 
supraglotický 

478.7 Jiné nemoci hrtanu, nezařazené jinde 

Absces 1 
Celulitis 
Nekróza 
Obstrukce I 
Pachyderma r hrtanu 
Perichondritis 
Spasmus 
Stenóza I 
Vřed J 
Laryngismus (stridulus) 
Nepatří sem: laryngitis ulcerativa (464.0) 
478.8 Hyp~rsenzitivní reakce horních cest dýchacích, NS lokalizace 
478.9 Jiné a NS nemoci horních cest dýchacích 
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Absces 
Jizva } průdušnice 

ZÁNĚT PLIC - PNEUMONIE - A CHŘIPKA (480-487) 
Nepatří sem: zánět plic: alergický nebo eozinofilní (518.3) 

aspirační: u novorozence (770.1) 
z pevných látek nebo tekutin (507.-) 
NS (507.0) 

lipoidní (507.1) 
pasívní (514) 
pooperační (997.3) 
revmatický (390+, 517.1*) 
vrozený (770.0) 

480 Virový zánět plic 
480.0 Pneumonie způsobená adenovirem 
480.1 Pneumonie způsobená respiračním syncyciálním virem 
480.2 Pneumonie způsobená virem parainfluenzy 
480.8 Pneumonie způsobená jiným virem a nezařazená jinde 
Nepatří sem: chřipka s pneumonií, kterákoliv forma (487.0) 

pneumonie komplikující virové nemoci zařazené jinde 
(045-079+' 484.-*) 

vrozená zarděnková pneumonitis (771.0) 
480.9 Virová pneumonie NS 

481 Pneumokokový zánět plic 
Laloková pneumonie, původce NS 

482 Jiný bakteriální zánět plic 
482.0 Pneumonie způsobená bakterií Klebsiella pneumoniae 
482.1 Pneumonie způsobená bakterií Pseudomonas 
482.2 Pneumonie způsobená bakterií Haemophilus influenzae 
482.3 Pneumonie způsobená streptokokem 
482.4 Pneumonie způsobená stafylokokem 
482.8 Pneumonie způsobená jinou určenou bakterií 
Pneumonie způsobená bakterií: Escherichia coli 

Proteus 
Nepatří sem: pneumonie komplikující infekční nemoci zařazené jinde 

(001-136+' 484.-*) 
482.9 Bakteriální pneumonie NS 

483 Zánět plic způsobený jiným určeným původcem 
Pneumonie zpúsobená organismem: Eatonovo agens 

Mycoplasma (pneumoniae) 
typu Pleuropneumonia 



484* Zánět plic při infekčních nemocech zařazených jinde 
Nepatří sem: chřipka s pneumonií, kterákoliv forma (487.0) 
484.0* Spalničky (055.1 +) 
484.1 * Cytomegalická inkluzní nemoc (078.5+) 
484.2* Ornitóza (073+) 
484.3* Dávivý kašel (033.-+) 
484.4* Tularémie (021 +) 
484.5* Antrax (022.1 +) 
484.6* Aspergilóza (117.3+) 
484. 7* Pneumonie při jiných generalizovaných mykózách 
Histoplazmóza (115+) 
Kandidóza (112.4 +) 
Kokcidioidomykóza (114 +) 
484.8* Pneumonie při jiných infekčních nemocech 
Pneumonie při: aktinomykóze (039.1 +) 

nokardióze (039.1 +) 
planých neštovicích (052+) 
pneumocystóze (136.3+) 
Q-horečce (083.0+) 
salmonelóze (003.2+) 
toxoplazmóze (130+) 
tyfu (002.0+) 

485 Bronchopneumonie, původce NS 
Nepatří sem: bronchiolitis (466.1) 

lipoidní pneumonie (507.1) 

486 Pneumonie, původce NS 
Nepatří sem: hypostatická nebo pasívní pneumonie (514) 

chřipka s pneumonií, kterákoli forma (487.0) 

231 

inhalačni nebo inspirační pneumonie způsobená cizí látkou 
(507.-) 
pneumonitis způsobená dýmy nebo parami (506.0) 

487 Chřipka - influenza 
Nepatří sem: infekce NS } } 

m. eningiti.s způsobená Haemophilus influenzae 
pneumonie 

487.0 Se zánětem plic 
Chřipka s pneumonií, kterákoli forma 
Chřipková: bronchopneumonie 

pneumonie 
487.1 S jinými projevy na dýchacím ústrojí 
Chřipka NS 
Chřipková: faryngitis 

laryngitis 
respirační infekce (horní) (akutní) 

(041.5) 
(320.0) 
(482.2) 



232 

487.8 S jinými projevy 
Encefalopatie způsobená chřipkou 
Chřipka s postižením trávicího ústrojí 
Chřipková myokarditis (akutní)+ (422.0*) 
Otitis media, akutní, nekrózující při chřipce+ (382.0*) 

CHRONICKÉ OBSTRUKTIVNÍ NEMOCI PLIC A PŘÍBUZNÁ 
ONEMOCNĚNÍ (490-496) 

490 Zánět průdušek - bronchitis - NS jako akutní nebo chronický 
Bronchitis NS: katarální 

s tracheitidou 
Tracheobronchitis NS 
Nepatří sem: bronchitis: alergická NS (493.9) 

astmatická NS (493.9) 
způsobená dýmy nebo parami (506.0) 

491 Chronický zánět průdušek - bronchitis chronica 
Patří sem: při kódování jediného onemocnění akutní exacerbace chronické 

bronchitidy 
491.0 Jednoduchá chronická bronchitis 
Katarální bronchitis, chronická 
Kuřácký kašel 
491.1 Mukopurulentní chronická bronchitis 
Bronchitis (chronická) (rekurentní): mukopurulentní 

purulentní 
491.2 Obstruktivní chronická bronchitis 
Bronchitis: astmatická, chronická 

emfyzematická 
chronická s difúzní reverzibilní obstrukcí dýchacích cest 

491.8 Jiná chronická bronchitis 
Chronická: trachei tis 

tracheo bronchitis 
491.9 NS 

492 Rozedma plic - emphysema pulmonum 
Emfyzém (plic): bulózní 

cen triacinózní 
cen trilo bulární 
o bstrukti vní 
panacinózní 
panlobulární 
vezikulární 

Emfyzematózní buly 
MacLeodův syndrom neboli jednostranný emfyzém 



Nepatří sem: emfyzém: chirurgický (podkožní) (998.8) 
intersticiální (518.1) 

493 Astma 

u novorozence (770.2) 
kompenzační (518.2) 
mediastinální (518.1) 
úrazový (958. 7) 
způsobený dýmy nebo parami (506.4) 

493.0 Exogenní [extrinsické] astma 
Astma: alergické, příčina zjištěna 

atopické 
dětské 

senné 
z platiny 

Senná rýma s astmatem 
Nepatří sem: astma: alergické NS (493.9) 

hornické (500) 
z detergencií (507 .8) 
ze dřeva ( 495.8) 

493.1 Endogenní [intrinsické] astma 
Astma: s pozdním začátkem 

způsobené vnitřním imunologickým procesem 
493.9 Astma NS 
Astma (bronchiální) (alergické NS) 
Bronchitis: alergická 

astmatická 
Status asthmaticus 

494 Rozšíření průdušek - bronchiektázie 
Bronchiektazie (fuziformní) (poinfekční) (rekurentní) 
Bronchiolektazie 
Nepatří sem: tuberkulózní bronchiekta:t..ie, probíhající (011.5) 

495 Exogenní [extrinsická] alergická alveolitis 
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Patří sem: alergická alveolitis a pneumonitis způsobená vdechováním orga
nických prachových částeček pocházejících z hub, termofilních 
aktinomycet i jiného původu 

495.0 „Farmářské plíce" 
495.1 Bagasóza 
495.2 „Plíce chovatelů ptáků" 
Nemoc nebo „plíce" chovatelů papoušků, andulek 
495.3 Suberóza 
Nemoc nebo „plíce" lidí pracujících s korkem 
495.4 „Sladovnické plíce" 
Alveolitis způsobená organismem Aspergillus clavatus 
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495.5 „Plíce pěstitelů hub" 
495.6 „Plíce loupačů javorové kůry" 
Alveolitis způsobená organismem Cryptostroma corticale 
495. 7 „ Ventilační" pneumonitis 
Alergická alveolitis způsobená houbami, termofilními aktinomycetami a ji

nými organismy, rostoucími ve větracích zařízeních 
495.8 Jiná alergická pneumonitis 
Nemoc nebo „plíce": kožešníků 

pracovníků s: kávou 
obilím 
rybím masem 

promývačů sýrů 

Sekvojóza neboli astma z červených cedrů 
495.9 NS alergická alveolitis 
Alveolitis, alergická (exogenní) 
Hypersenzitivní pneumonitis 

496 Chronická obstrukce dýchacích cest, nezařazená jinde 
Chronická nemoc plic: nespecifická 

obstruktivní 
Nepatří sem: je-li sdružena s: alergickou alveolitidou (495.-) 

astmatem (493.-) 
bronchiektázií ( 494) 
bronchitidou (491.2) 
emfyzémem ( 492) 

ZAPRÁŠENÍ PLIC - PNEUMOKONIÓZY - A JINÉ NEMOCI 
PLIC ZPŮSOBENÉ ZEVNÍMI ČINITELI (500-508) 

500 Pneumokonióza uhlokopů 
An trakosilikóza 
Antrakóza 
Hornické astma 
Uhlokopské plíce 

501 Azbestóza 

502 Pneumokonióza způsobená jiným křemičitým prachem 
Pneumokonióza způsobená mastkem 
Silikotická (masívní) fibróza plic 
Silikóza (prostá) (komplikovaná) 

503 Pneumokonióza způsobená jiným anorganickým prachem 
Al uminóza (plic) 
Berylióza 



Fibróza (plic) z: bauxitu 
grafitu 

Siderosilikóza [svářečské plíce] 
Sideróza 
Stanóza 

504 Pneumopatie způsobená vdechováním jiného prachu 
Bysinóza 
Kanabinóza 
Nemoc zpracovatelů lnu 
Nepatří sem: alergická alveolitis (495.-) 

azbestóza (501) 
bagasóza (495.1) 
„farmářské plíce" (495.0) 

505 Pneumokonióza NS 
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506 Onemocnění dýchacího ústrojí, způsobená chemickými dýmy a pa-
rami 

K vyznačení příčiny lze použít dalšího kódu E. 
506.0 Bronchitis nebo pneumonitis, způsobená dýmy nebo parami 
Chemická bronchitis (akutní) 
506.1 Akutní edém plic, způsobený dýmy nebo parami 
Chemický edém plic (akutní) 
506.2 Zánět horních dýchacích cest, způsobený dýmy nebo parami 
506.3 Jiná akutní a subakutní onemocnění dýchacího ústrojí, způsobená 

dýmy nebo parami 
506.4 Chronická onemocnění dýchacího ústrojí, způsobená dýmy nebo 

parami 

Emfyzém (difúzní) (chronický) 
Fibróza plic (chronická) 
Obliterativní bronchiolitis (chronická) (subakutní) } 

způsobené 
vdechováním 
chemických 
dýmů nebo par 

506.9 NS 
Nemoc plničů sil 

507 Pneumonitis způsobená pevnými nebo tekutými látkami 
Nepatří sem: fetální aspirační pneumonitis (770,.1) 
507.0 Způsobená vdechnutím potravy nebo zvratků 
Aspirační pneumonie (způsobená): mlékem 

potravou (regurgitovanou) 
zvratky 
žaludečními šťávami 

NS 
Nepatří sem: pneumonie způsobená vdechnutím mikroorganismů (480.-) 

pooperační [Mendelsonův syndrom] (997 .3) 
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507.1 Způsobená vdechnutím oleje nebo esence 
Lipoidní pneumonie (exogenní) 
Nepatří sem: endogenní lipoidní pneumonie (516.8) 
507.8 Jiné 
Astma z detergencií 

508 Onemocnění dýchacího ústrojí způsobená jinými a NS vnějšími 
činiteli 

K vyznačení příčiny lze použít dalšího kódu E. 
508.0 Akutní plicní projevy vyvolané zářením 
Radiační pneumonitis 
508.1 Chronické a jiné plicní projevy vyvolané zářením 
Fibróza plic po ozáření 
508.8 Jiné 
508.9 NS 

JINÉ NEMOCI DÝCHACÍ SOUSTAVY (510-519) 

510 Empyém 
Pro vyznačení infekčního organismu lze použít dalšího kódu. 
510.0 s píštělí 
Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 510.9, s píštělí 
Píštěl: bronchokutánní 

hepatopleurální 
mediastinální 
pleurální 
torakální 

510.9 Bez píštěle 
Absces: hrudníku 

pohrudnice 
Empyém (hrudníku) (plic) (pohrudnice) 
Pyopneumotorax 
Pyotorax 
Zánět pohrudnice - pleuritis: fibrinopurulentní 

purulentní 
septický 
seropurulen tní 
supurativní 

511 Zánět pohrudnice - pleuritis 
Nepatří sem: zánět pohrudnice při probíhající tuberkulóze (012.0) 
511.0 Bez výpotku nebo probíhající tuberkulózy 
Pleuritis: diafragmatická 

fibrinózní 
interlobární 
pneumokoková 



stafylokoková 
streptokoková 
NS 

Srůsty plic nebo pohrudnice 
Ztluštění pohrudnice 
Zvápenatění pohrudnice 
511.1 S výpotkem a s bakteriální příčinou jinou než tuberkulóza 
Pleuritis: 

) l 
pneumokoková 

exudativní stafylokoková 
ser~fib,rinózní streptokoková 
serozn1 s jinou určenou bakteriální příčinou 
s výpotkem mimo tuberkulózu 

511.8 Jiné určené formy výpotku, mimo tuberkulózní 
Encystovaná pleuritis 
Hemopneumotorax 
Hemotorax 
Hydropneumotorax 
Hydrotorax 
511.9 Pleurální výpotek NS 
Pleuritis: exudativní 

serof i brinózní 
serózní 
s výpotkem NS 

512 Pneumotorax 
Pneumotorax: akutní 

chronický 
spontánní 
tenzní 
NS 

Nepatří sem: pneumotorax: tuberkulózní, při probíhající nemoci (011.7) 
úrazový (860.-) 
vrozený (770.2) . 

513 Hlíza - abscessus - plic nebo mezihrudí - mediastina 
513.0 Absces plic 
Absces plic (mnohočetný) 
Gangrenózní nebo nekrotická pneumonie 
Plicní gangréna nebo nekróza 
513.1 Absces mezihrudí 

514 Plicní překrvení nebo městnání krve v plicích - congestio seu 
hypostasis pulmonum 

Edém plic: chronický 
NS 
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Hypostatická: bronchopneumonie 
pneumonie 

Pasívní pneumonie 
Plicní kongesce (pasívní) 
Nepatří sem: akutní edém plic: 

s nemocí nebo selháním srdce (428.1) 
NS (518.4) 

515 Pozánětlivá fibróza plic 
Cirhóza plic } 
Fibróza plic (atrofická) (masívní) (perialveolární) 

(peribronchiální) (splývavá) 
Indurace plic . 

chronická 
nebo NS 

516 Jiná alveolární nebo parietoalveolární pneumopatie 
516.0 Plicní alveolární proteinóza 
516.1 * Idiopatická plicní hemosideróza (275.0+) 
Esenciální hnědá indurace plic 
516.2 Plicní alveolární mikrolitiáza 
516.3 Idiopatická fibrozující alveolitis 
Alveokapilární blokáda 
Difúzní (idiopatická) (intersticiální) fibróza plic 
Hammanův-Richův syndrom 
516.8 Jiné 
516.9 NS 

517* Postižení plic při nemocech zařazených jinde 
517.0* Revmatoidní plíce (714.8+) 
Difúzní intersticiální revmatoidní nemoc plic 
Fibrózující alveolitis, revmatoidní 
517.1 * Revmatická pneumonie (390+) 
517.2* Postižení plic při generalizované skleróze (710.1 +) 
517.8* Jiné 
Postižení plic při: generalizovaném lupus erythematosus (710.0+) 

polymyozitidě (710.4 +) 
sarkoidóze (135+) 
Sjogrenově nemoci (710.2+) 
syfilidě (095+) 

Amyloidóza plic (277.3+) 

518 Jiné nemoci plic 
518.0 Plicní kolaps 
Atelektáza 
Nepatří sem: atelektáza: tuberkulózní při probíhající nemoci (011.8) 

vrozená (770.4) 
částečná (770.5) 



518.1 Intersticiální emfyzém 
Rozedma mezihrudí - emphysema mediastinale 
Nepatří sem: emfyzém: chirurgický (podkožní) (998.8) 

u plodu nebo novorozence (770.2) 
úrazový (958. 7) 

518.2 Kompenzační emfyzém 
518.3 Plicní eozinofilie 
Eozinofilní astma 
Loefflerův syndrom 
Pneumonie: alergická 

eozinofilní 
Tropická eozinofilie 
518.4 Akutní edém plic NS 
Nepatří sem: edém plic: akutní s nemocí nebo selháním srdce (428.1) 

chronický nebo NS (514) 
způsobený vnějšími činiteli (506-508) 

518.5 Insuficience plic po úraze nebo chirurgickém zákroku 
Plicní insuficience po: chirurgickém zákroku 

šoku 
úraze 

Syndrom respirační tísně u dospělých 
Šokové plíce 
518.8 Jiné nemoci plic, nezařazené jinde 
Broncholi tiáza 
Pulmolitiáza 
Zvápenatění - kalcifikace - plic 

519 Jiné nemoci dýchací soustavy 
519.0 Spatná funkce tracheostomie 
Krvácení z } ústí tracheostomie Sepse 
Tracheoezofageální píštěl po tracheostomii 
U cpání dýchací cesty po tracheostomii 
519.1 Jiné nemoci průdušnice a průdušek, nezařazené jinde 
Stenóza } 
Vřed průdušky nebo průdušnice 
Zvápenatění 

519.2 Zánět mezihrudí - mediastinitis 
519.3 Jiné nemoci mezihrudí, nezařazené jinde 
Fibróza } 
Ký la mezihrudí 
Retrakce 
519.4 Onemocnění bránice - diafragmy 
Diafragma ti tis 
Obrna } bránice Relaxace 
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Nepatří sem: brániční kýla - hernia diaphragmatica (553.3) 
vrozená (756.6) 

vrozená vada bránice (756.6) 
519.8 Jiné nemoci dýchací soustavy, nezařazené jinde 
519.9 NS 
(Chronická) respirační nemoc NS 



IX - NEMOCI TRAVICf SOUSTAVY 

NEMOCI ÚSTNÍ DUTINY, SLINNÝCH ŽLÁZ A CELISTÍ (520~529) 

520 Poruchy vývoje a erupce zubů 
520.0 Anodoncie 
Hypódoncie 
Oligodoncie 
520.1 Přespočetné zuby 
Ctvr;tý molár 
Distorriolár 
Mesiodens 
Nadbytečné zuby 
Paramolár 
520.2 Abnormality velikosti a tvaru 
Dens: evaginatus 

in dente 
invaginatus 

Fúze - splývání } 
Geminace - zdvojení 
Konkrescence - srůstání 

Kolíkovité, konické zuby 
Makrodoncie 
Mikrodoncie 
Perly ve sklovině 
Taurodontismus 
Tuberculum paramolare 

zubů 
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Nepatří sem: tuberculum Carabelli, které se považuje za normální variaci 
520.3 Skvrnité zuby 
Fluoróza zubů 
N efluoridové stíny ve sklovině 
Skvrnitost skloviny 
520.4 Poruchy tvorby zubů 
Aplazie nebo hypoplazie zubního cementu 
Hypoplazie skloviny (novorozenecká) (postnatální) (prenatální) 
Odontodysplasia regionalis 
Roztržení zubu 
Turnerův zub 
Nepatří sem: Hutchinsonovy zuby a morušovité moláry při vrozené 

syfilidě (090.5) 
skvrnité zuby (520.3) 

520.5 Dědičné poruchy ve struktuře zubů, nezařazené jinde 
Amelogenesis } 
Dentinogenesis imperfecta 
Od on togenesis 
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Dysplazie zuboviny 
Skořápkovité zuby 
520.6 Poruchy erupce zubů 
Erupce: ·· opožděná 

předčasná 

Zuby: dočasné, mléčné: persistující 

novorozenecké 
retinované 
vrozené 
zaklíněné 

předčasně vypadávající 

Nepatří sem: exfoliace zubů (přičítatelná nemoci okolních tkání) (525.0) 
zaklíněné nebo retinované zuby s abnormální polohou vlastní 
nebo sousedních zubů (524.3) 

520. 7 Soubor příznaků při prořezávání zubů 
520.8 Jiné poruchy vývoje zubů 
Změny barvy zubů během jejich tvorby 
520.9 NS 

521 Nemoci tvrdých zubních tkání 
521.0 Zubní kaz - caries dentis 
Bílé skvrny 
Kaz : skloviny (akutní) (chronický) (počínající) 

zaražený 
zubního cementu 
zuboviny (akutní) (chronický) 

Melanodoncie 
Odontoklazie 
521.1 Ožvýkání - attritio excessiva 
Opotřebení: aproximální 

okluzní 
521.2 Abraze 
Abraze zubů: čištěním 

habituální 
rituální 
tradiční 

z povolání 
521.3 Eroze 
Eroze zubů: idiopatická 

z povolání 
způsobená: léky 

trvalým zvracením 
NS 

521.4 Pat.alogická resorpce 
Resorpce zubů (vnitřní) 
Vnitřní granulom dřeně 



521.5 Hypercementóza 
Hyperplazie zubního cementu 
521.6 Ankylóza zubů 
521.7 Posterupční změny barvy 
Zbarvení zubů 
Nepatří sem: akrece, depozity na zubech (523.6) 
521.8 Jiné nemoci tvrdých zubních tkání 
Citlivá zubovina 
Ozářená sklovina 
521.9 NS 

522 Nemoci zubní dřeně a periapikálních tkání 
522.0 Zánět dřeně - pulpitis 
Dřeňový - pulpální: absces 

Pulpitis: akutní 
hnisavá 

polyp 

chronická (hyperplastická) (vředová) 
522.1 Nekróza dřeně 
Gangréna dřeně 
522.2 Degenerace dřenP. 
Dentikly 
Kameny v dřeni 
Zvápenatění dřeně 

522.3 Abnormální tvorba tvrdé tkáně v dřeni 
Sekundární nebo nepravidelná zubovina 
522.4 „ Akutní apikální periodontitis dřeňového původu 
522.5 Periapikální absces bez dutiny 
Absces: dentoalveolární 

zubní 
522.6 Chronická apikální periodontitis 
Apikální: nebo periapikální granulom 

periodontitis NS 
522. 7 Periapikální absces s dutinou 
522.8 Kořenová cysta - cystis radicularis 
Cysta: apikální (periodontální) 

periapikální 
reziduální kořenová 

Nepatří sem: laterální vývojová cysta (526.0) 
522.9 Jiné a NS 

523 Nemoci dásní a parodontu 
523.0 Akutní zánět dásně - gingivitis acuta 
Nepatří sem: akutní nekrotizující ulcerativní gingivitis (101) 

herpetická gingivostomatitis (054.2) 
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523.1 Chronická gingivitis 
Gingivitis (chronická): deskvamativní 

hyperplastická 
prostá marginální 
ulcerativní 
NS 

523.2 ústup dásně - recese gingivy 
Recese gingivy (generalizovaná) (lokalizovaná) (poinfekční) (pooperační) 
523.3 Akutní periodontitis 
Absces: parodontální 

periodontální 
Akutní perikoroni tis 
Nepatří sem: akutní apikální periodontitis (522.4) 

periapikální absces (522.5, 522. 7) 
523.4 Chronická periodontitis 
Chronická perikoronitis 
Periodontitis: complex 

simplex 
NS 

523.5 Periodontóza 
523.6 Akrece na zubech 
Depozit na zubech: betelový 

černý 

materia alba 
oranžový 
tabákový 
zelený 

Zubní kámen: subgingivální 
supragingivální 

523.8 Jiné nemoci periodoncia 
Epulis 
Periferní granulom 
Gingivální: cysty 

} z obrovských buněk 

fibromatóza 
polyp 
zvětšení NS 

Poškození periodoncia způsobená traumatickou okluzí 
523.9 NS 

524 Dentofaciální anomálie včetně vad skusu 
524.0 Větší anomálie v rozměrech čelistí 
Hyperplazie, hypoplazie: mandibulární, maxilární 
Makrognatie, mikrognatie (mandibulární) (maxilární) 
Nepatří sem: hemifaciální atrofie nebo '.hypertrofie (754.0) 

jednostranná kondylarní , hyperplazie (526.8) , 
524.1 Anomálie polohy čelistí vůči lebeění spodině 



Nesouměrnost čelistí 

Prognatie, progenie } ( ďb 1, ') ( .1, ') 
Retrognatie man i u arm maxi arm 

524.2 Anomálie vzájemné polohy zubních oblouků 
Distokluze 
Dotyk měkkých tkání 
Mezi okluze 
N edovíravý skus (přední) (zadní) 
Předkus (nadměrný): hluboký 

svislý 
vodorovný 

úchylka střední čáry 
Zadní linguální okluze zubů dolní čelisti 
Zkřížený skus (přední) (zadní) 
Nepatří sem: hemifaciální atrofie nebo hypertrofie (754.0) 

jednostranná kondylární hyperplazie (526.8) 
524.3 Anomálie polohy zubů 
Abnormální mezery mezi zuby 
Diastema zubu nebo zubů 
Nesprávné postavení zubu nebo zubů 
Rotace } 
Stěsnání zubu nebo zubů 
Transpozice 
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Zaklíněné nebo retinované zuby s abnormální polohou vlastní nebo sou-
sedních zubů 

524.4 Vadný skus NS 
524.5 Funkční dentofaciáiní abnormality 
Abnormální uzavření čelistí 
Vadný skus způsobený: abnormálním polykáním 

dýcháním ústy 
zlozvyky (kousáním jazyka, rtů nebo prstů) 

524.6 Onemocnění temporomandibulárního kloubu 
Costenův komplex nebo syndrom 
Klapavá čelist 
Syndrom bolesti a dysfunkce } 
Vnitřní porucha temporomandibulárního kloubu 

Nepatří sem: čerstvé: vymknutí } temporomandibulárního { (830.-) 
podvrtnutí kloubu (848.1) 

524.8 Jiné dentofaciální anomálie 
524.9 NS 

525 
525.0 
525.1 

525.2 

Jiné nemoci a stavy zubů a podpůrných tkání 
Exfoliace zubů, způsobená celkovými příčinami 
Ztráta zubů následkem úrazu, extrakce nebo místní nemoci 
period on tu 
Atrofie bezzubého alveolárního hřebene 
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525.3 Zbytek kořene zubu 
525.8 Jiné 
Nepravidelný alveolární výběžek . 
Zvětšení alveolárního hřebene NS 
525.9 NS 

526 Nemoci čelistí 
526.0 Vývojové odontogenní cysty 
Cysta: dentinogerózní 

erupční 

folikulární 
laterální periodontální 
primordiální 

Keratocysta 
Nepatří sem: kořenová cysta (522.8) 
526.1 Fisurální cysty čelistí 
Cysta: globulomaxilární 

incizního kanálu 
mediopalatinální 
nazopala tinální 

Palatinální cysta papily 
526.2 Jiné cysty čelistí 
Cysta čelisti: aneurysmatická 

hemoragická 
traumatická 
NS 

526.3 Centrální granulom z obrovských buněk (reparativní) 
Nepatří sem: periferní granulom z obrovských buněk (523.8) 
526.4 Zánětlivá onemocnění 

Osteitis } 
Osteomyelitis (neonatální) čelisti (akutní) (hnisavá) (chronická) 
Periosti tis 
Sekvestr čelistní kosti 
526.5 Alveolitis čelisti 
Alveolární osteitis 
Suché lůžko 
526.8 Jiné nemoci čelisti 
Exostóza čelisti 
Fibrózní dysplazie čelistí 
Cherubismus 
Jednostranná kondylární hyperplazie nebo hypoplazie čelisti 
Latentní kostní cysta čelisti 
Osteoradionekróza čelisti 
Torus: mandibularis 

palatinus 
526.9 NS 



527 Nemoci slinných žláz 
527.0 Atrofie 
527.1 Hypertrofie 
527 .2 Sialoadenitis 
Nepatří sem: epidemická parotitis (072.9) 

uveoparotická horečka (135) 
527.3 Absces 
527.4 Píštěl 

Nepatří sem: vrozená píštěl slinné žlázy (750.2) 
527 .5 Sialolitiáza 
Kámen - calculus - slinné žlázy nebo kanálku 
527.6 Mukokela 
Mukózní (retenční) cysta slinné žlázy 
Ranula 
527.7 Poruchy sekrece slin 
Hyposekrece 
Ptyalismus 
Xerostomie 
527.8 Jiné 
Nezhoubné lymfoepiteliální poškození slinné žlázy 
Sialektázie 
Sialóza 
Stenóza nebo striktura slinného kanálku 
527.9 NS 
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528 Nemoci měkkých ústních tkání mimo specifická poškození dásně 
a jazyka 

528.0 Zánět ústní sliznice - stomatitis 
Stomatitis: ulcerativa 

vesicularis 
NS 

Nepatří sem: stomatitis: acuta necrotisans ulcerativa (101) 
aphthosa (528.2) 

528.1 Cancrum oris 
Noma 
Stomatitis gangrenosa 
528.2 ústní afty 

gangrenosa (528.1) 
herpetica (054.2) 

Periadenitis mucosa necrotica recurrens 
Stomatitis: aphthosa 

herpetiformis 
Ulcus aphthosum recurrens 
528.3 Celulitis a absces 
Celuiitis (spodiny) úst 
528.4 Cysty 
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Cysta úst: dermoidální 
epidermoidální 
lymfoepi teliální 
nazoal veolární 
nazolabiální 
palatální papily 

Epsteinova perla 
528.5 Nemoci rtů 
Cheilitis: angularis 

NS 
Cheilodynie 
Cheilóza 
Nepatří sem: cheilitis actinica (692.8) 
528.6 Leukoplakie ústní sliznice včetně jazyka 
Nepatří sem: leukokeratosis nicotinica palati (528. 7) 
528. 7 Jiná onemocnění ústního epitelu včetně jazyka 
Erytroplakie } 
Fokální epiteliální hyperplazie úst nebo jazyka 
Leukoedém 
Leukokeratosis nicotinica palati 
Nepatří sem: bílý houbovitý névus (750.2) 
528.8 Fibróza podslizničního vaziva úst včetně jazyka 
528.9 Jiné a NS 
Bolavá ústa } 
Stomatitis od umělého chrupu 

Kousání tváří nebo rtů 
Melanoplakie 
Papilární hyperplazie patra 
Granuloma: eosinophilicum } 

pyogenicum 
ústní sliznice Hyperplazie z dráždění 

Vřed (traumatický) 

529 Nemoci a jiné stavy jazyka 
529.0 Glositis 
Absces } 
Ulcerace (traumatická) jazyka 
529.1 Mapovitý jazyk 
Glossitis areata exfoliativa 
Nezhoubná stěhovavá glositis 
529.2 Glossitis rhombica mediana 
529.3 Hypertrofie jazykových papil 
Jazyk: černý chlupatý 

povleklý 
Lingua villosa nigra 
529.4 Atrofie jazykových papil 



529.5 Zbrázděný jazyk 
Jazyk: rozpukaný 

řasnatý 

Nepatří sem: vrozená trhlina jazyka (750.1) 
529.6 Glosodynie 
Bolestivý jazyk 
Gloso pyróza 
529.8 Jiné chorobné stavy jazyka 
Atrofie } 
Hypertrofie jazyka 
Zvětšení 

Vroubkovaný jazyk 
Nepatří sem: macroglossia congenita (750.1) 
529.9 NS 

NEMOCI JÍCNU, ŽALUDKU A DVANÁCTNÍKU (530~537) 

530 Nemoci jícnu 
Nepatří sem: městky jícnu (456.0, 456.1). 
530.0 Achalazie a kardiospasmus 
Achalasia (cardiae) 
Nepatří sem: vrozený kardiospasmus (750.7) 
530.1 Zánět jícnu - oesophagitis 
Absces jícnu 
Ezofagi tis: chemická 

peptická 
pooperační 

tuberkulózní* (017.8+) 
Jícnový reflux 
Je-li vyvolán chemikálií, lze k vyznačení příčiny použít dalšího kódu E. 
530.2 Vřed jícnu 
Vřed jícnu: fungální 

peptický 
způsobený polykáním: acylpyrinu nebo jiného léku 

chemikálie 
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Je-li vyvolán lékem nebo chemikálií, lze k vyznačení příčiny použít dalšího 
kódu E. 
530.3 Striktura nebo stenóza jícnu 
Komprese } jícnu 
Neprůchodnost 

Nepatří sem: vrozená striktura jícnu (750.3) 
530.4 Perforace jícnu 
Ruptura jícnu 
Nepatří sem: traumatická perforace jícnu (862.-, 874.4) 
530.5 Dyskineze jícnu 
Jícnový spasmus (difuzní) 
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Vývrtkovitý jícen 
Nepatří sem: kardiospasmus (530.0) 
530.6 Získaná vychlípenina - divertikl - jícnu 
Nepatří sem: vrozený divertikl jícnu (750.4) 
530. 7 Gastroezof ageální laceračně hemoragický syndrom 
Malloryho-W eissův syndrom 
530.8 Jiná onemocnění jícnu 
Krvácení jícnu 
530.9 NS 
Pro použití při položkách 531-534 je určeno toto další členění na 4. místě: 

.O Akutní s krvácením 

.1 Akutní s perforací 

. 2 Akutní s krvácením a perforací 

.3 Akutní bez krvácení nebo pertorace 

.4 Chronický nebo NS s krvácením 

.5 Chronický nebo NS s perforací 

.6 Chronický nebo NS s krvácením a perforací 

. 7 Chronieký bez krvácení nebo perforace 

.9 NS jako akutní nebo chronický, bez krvácení nebo perforace 

531 Žaludeční vřed - ulcus ventriculi 
(Viz další členění před položkou 531) 
Patří sem: eroze žaludku (akutní) 

vřed (peptický): vrátníku - pyloru 
žaludku 

Nepatří sem: peptický vřed NS (533.-) 
Je-li vyvolán chemickou látkou, lze k vyznačení látky použít dalšího kódu E. 

532 Dvanáctníkový vřed - ulcus duodeni 
(Viz další členění před položkou 531) 
Patří sem: eroze dvanáctníku (akutní) 

vřed (peptický): dvanáctníku 
postpy lorický 

Nepatří sem: peptický vřed NS (533.-) 
Je-li vyvolán chemickou látkou, lze k vyznačení látky použít dalšího kódu E. 

533 Peptický vřed NS umístění 
(Viz další členění před položkou 531) 
Patří sem: gastroduodenální } 

vřed NS peptický 

534 Gastrojejunální vřed 
(Viz další členění před položkou 531) 
Patří sem: vřed (peptický) nebo eroze: 

anastomotický (-á) 
gastrointestinální 



gastrojejunální 
gastrokolický (-á) 
jejunální 
marginální 
stomální 

Nepatří sem: primární vřed tenkého střeva (569.8) 

535 Zánět žaludku - gastritis --:- a zánět dvanáctníku - duodenitis 
535.0 Gastritis acuta 
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K vyznačení jakéhokoli přidruženého krvácení lze použít dalšího kódu 
(578.-). 
535.1 Gastritis atrophica 
Chronický (atrofický) zánět žaludku 
535.2 Hypertrofie žaludeční sliznice 
535.3 Gastritis alcoholica 
535.4 Jiný zánět žaludku 
Gastritis superficialis 
535.5 NS gastritis nebo gastroduodenitis 
535.6 Duodenitis 

536 Poruchy funkce žaludku 
Nepatří sem: funkční poruchy žaludku určené jako psychogenní (306.4) 
536.0 Achlorhydrie 
536.1 Akutní rozšíření - dilatace - žaludku 
Akutní roztažení - distenze - žaludku 
536.2 Habituální zvracení 
Trvalé zvracení, ne v těhotenství 
Nepatří sem: nadměrné zvracení v těhotenství (643.-) 
536.8 Dyspepsie a jiné poruchy funkce žaludku 
Achylia gastrica 
Hyperacidita 
Hyperchlorhydrie 
Hypochlorhydrie 
Indigesce 
Překyselení žaludku 
Sutkovitý žaludek - klepsydrická kontrakce žaludku 
536.9 NS 
Funkční gastrointestinální: podráždění 

porucha 

537 Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku 
537.0 Hypertrofická stenóza pyloru u dospělých 
Nepatří sem: vrozená nebo infantilní stenóza pyloru (750.5) 
537.1 . Gastrický divertikl 
Nepatří sem: vrozený divertikl žaludku (750.7) 
537 .2 Chronická neprůchodnost dvanáctníku - ileus duodeni chronicus 
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537.3 Jiná neprůchodnost dvanáctníku 
537.4 Píštěl žaludku nebo dvanáctníku 
Píštěl: gastrojejunokolická 

gastrokolická 
537 .5 Snížení žaludku - gastroptóza 
537 .6 Sutkovitá - klepsydrická - striktura nebo stenóza žaludku 
Nepatří sem: sutkovita kontrakce žaludku (536.8) 

vrozený sutkovitý žaludek (750.7) 
537.8 Jiné 
Střevní metaplazie žaludeční sliznice 
Nepatří sem: divertikl dvanáctníku (562.0) 

gastrointestinální krvácení (578.-) 
537.9 NS 

ZÁNĚT CERVOVITEHO PRÍVĚSKU - APENDICITIS (540-543) . 

540 Akutní apendicitis 
540.0 S generalizovaným zánětem pobřišnice - peritonitidou 
Apendicitis (akutní) s: perforací 

Ruptura červu 

peritonitidou (generalizovanou) 
rupturou 

540.1 S abscesem pobřišnice 
540.9 Bez peritonitidy 
Absces červu } 
Akutní apendicitis bez perforace, peritonitidy nebo ruptury 

541 Apendicitis NS 

542 Jiná apendicitis 
Apendicitis: chronická 

rekurentní 

543 Jiné nemoci červovitého přívěsku 
Apendikální nebo apendikulární: kolika 

píštěl 

srůsty 

Divertikl l 
Hyperplazie 
In tussuscepce 
Mukokela 
Sterkolit 

červu 

KÝLY BRIŠNÍ DUTINY (550-553) 

Patří sem: kýla: jednostranná 



oboustranná 
rekurentní 
vrozená [mimo brániční a hiátovou] 
získaná . 

550 Tříselná kýla - hernia inguinalis 
Patří sem: bubonokela 

kýla: šourková - hernia scrotalis 
tříselná: dvojitá 

nepřímá 

přímá 

šikmá 
NS 

550.0 Tříselná kýla s gangrénou 
550.1 Tříselná kýla s neprůchodností, bez gangrény 
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Tříselná kýla s uskřinutím - inkarcerací-, neprůchodností - obstrukcí -
nebo strangulací 
550.9 Tříselná kýla bez neprůchodnosti nebo gangrény 

551 Jiná kýla břišní dutiny, s gangrénou 
551.0 Stehenní - femoralis, s gangrénou 
551.1 Pupeční - umbilicalis, s gangrénou 
Pupeční kýla, jak je uvedena pod 553.1, je-li určena jako gangrenózní 
551.2 Břišní - ventralis, incisionalis, s gangrénou 
Ventrální kýla, jak je uvedena pod 553.2, je-li určena jako gangrenózní 
551.3 Brániční - diaphragmatica, s gangrénou 
Brániční kýla, jak je uvedena pod 553.3, je-li určena jako gangrenózní 
551.8 Jiných určených míst, s gangrénou 
Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 553.8, je-li určeno jako gangrenózní 
551.9 · NS lokalizace, s gangrénou 
Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 553.9, je-li určeno jako gangrenózní 

552 Jiná kýla břišní dutiny s neprůchodností, bez gangrény 
Nepatří sem: s gangrénou (551.-) 
552.0 Stehenní, s neprůchodností 
Stehenní kýla, určená jako uskřinutá - inkarcerovaná - nebo působící ne
průchodnost - obstrukci 
552.1 Pupeční, s neprůchodností 
Pupeční kýla, jak je uvedena pod 553.1, je-li určena jako uskřinutá - in
karcerovaná ...__nebo působící neprůchodnost - obstrukci 
552.2 Břišní, s neprůchodností 
Břišní kýla, jak je uvedena pod 553.2, je-li určena jako uskřinutá nebo pů-
sobící neprůchodnost · 
552.3 Brániční, s neprůchodností 
Brániční kýla, jak je uvedena pod 553.3, je-li určena jako uskřinutá nebe:» 
působící neprůchodnost 
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552.8 Jiných určených lokalizací, s neprůchodností 
Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 553.8, je"-li určeno jako uskřinuté 
nebo působící neprůchodnost 
552.9 NS lokalizace, s neprůchodností 
Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 553.9, je-li určeno jako uskřinuté 
nebo působící neprůchodnost 

553 Jiná kýla břišní dutiny, bez neprůchodnosti nebo gangrény 
Nepatří sem: uvedená onemocnění s: gangrénou (551.-) 

neprůchodností (552.-) 
553.0 Stehenní 
553.1 Pupeční 

Omfalokela 
Paraumbilikální kýla 
553.2 Břišní - hernia ventralis fincisionalis] 
Epigastrická kýla 
553.3 Brániční 

Kýla: hiátová (jícnová) (klouzavá) 
paraezofageální 

Nepatří sem: vrozená kýla: brániční (756.6) 
hiátová (750.6) 

553.8 Jiných určených lokalizací 
Kýla: ischiadická 

obturatorní 
pudendální 
retroperi toneální 

Jiná kýla břišní dutiny určené lokalizace 
Nepatří sem: vaginální enterokela (618.6) 
553.9 Lokalizace NS 
Enterokela 
Epiplokela 
Kýla: intersticiální 

in testinální 
intraabdominální 
NS 

Ruptura (neúrazová) 
Sarkoepiplokela 

NEINFEKČNÍ ZÁNĚT TENKÉHO NEBO TLUSTÉHO STŘEVA ~ 
ENTERITIS, KOLITIS (555-558) 

555 Enteritis regionalis 
Patří sem: Crohnova nemoc 
Artropatie sdružená s enteritis regionalis+ (713.1 *) 
555.0 Tenké střevo 



Enteritis regionalis nebo Crohnova nemoc: dvanáctníku - duodena , 
ilea 

Ileitis: regionalis 
terminalis 

555.1 Tlusté střevo 
Colitis: granulomatosa 

regionalis 

jejuna 

Enteritis regionalis nebo Crohnova nemoc: konečníku - recti 
tlustého střeva 
tračníku - coli 

555.2 
555.9 

Tenké i tlusté střevo 
Lokalizace NS 

Crohnova nemoc NS 
Enteritis regionalis NS 

556 Idiopatická proktokolitis 
Artropatie sdružená s colitis ulcerativa+ (713.1 *) 
Pseudopolyposis coli 
Toxické megakolon 
Vředovitá - ulcerativní (chronická): enteritis 

en terokoli tis 
ileokoli tis 
kolitis 
proktitis 
rektosigmoidi tis 

557 Vaskulární insuficience střeva 
Nepatří sem: nekrózující enterokolitis u novorozence (777.5) 
557.0 Akutní 
Akutní: hemoragická enterokolitis 

ischemická kolitis, enteritis nebo enterokolitis 
masívní nekróza střeva 

Embolie mezenterické tepny 
Enterocolitis fulminans 
Hemoragická nekróza střeva 
Mezenterický infarkt: embolický 

trombotický 
Střevní: gangréna 

infarkt: akutní 
hemoragický 
neokluzívní 

Terminální hemoragická enteropatie 
Trombóza mezenterické tepny 
557.1 Chronická 
Chronická ischemická kolitis, enteritis nebo enterokolitis 
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Ischemická striktura střeva 
Mezenterická (-ý): angina 

arteriální syndrom 
vaskulární insuficience 

557.9 NS 
Bolest trávicího ústrojí, způsobená vaskulární insuficiencí 
Ischemická kolitis, enteritis nebo enterokolitis NS 

558 Jiná neinfekční gastroenteritis nebo kolitis 
Enteritis l 
Enterokoli tis 
Gastroenteritis 
Ileitis určené jako alergické, dietetické, neinfekční 

nebo toxické 
NS 

Jejunitis 
Kolitis 
Průjem 

Sigmoidi tis 
Nepatří sem: infekční enteritis, gastroenteritis, kolitis, průjem (009.0, 009.2) 

průjem: funkční (564.5) 
psychogenní (306.4) 

JINÉ NEMOCI STŘEV A POBŘIŠNICE (560-569) 

560 Neprůchodnost střev [střevní obstrukce] bez kýly 
Nepatří sem: embolie } 

infarkt okruží - mezenteria (557.0) 
trombóza 
neprůchodnost střev: komplikující kýlu (552.-) 

u novorozence (777.-) 
tříselná kýla s neprůchodností (550.1) 

560.0 Intussuscepce 
Intussuscepce (střeva) (tračníku) (konečníku) 
Invaginace střeva nebo tračníku 
Nepatří sem: intussuscepce červu (543) 
560.1 Paralytický ileus 
Ileus (střeva) (tračníku) 
Paralýza střeva nebo tračníku 
560.2 Volvulus 
Strangulace } 
Torze střeva nebo tračníku 
Zauzlení 
560.3 Ucpání střeva 
Enterolit 
Obstrukce střeva žlučovým kamenem 
U cpání: fekální 

tračníku 



560.8 Jiná neprůchodnost střeva 
Střevní srůsty s neprůchodností 
560.9 Neprůchodnost střeva NS 
En terostenóza 
Obstrukce 
Okluze 
Stenóza 
Striktura 

l 
l 

střeva 

Nepatří sem: divertikul: Meckelův (751.0) 
tračníku vrozený (751.5) 

vrozená striktura nebo stenóza střeva (751.1, 751.2) 

562 Střevní divertikuly 
Nepatří sem: divertikul: Meckelův (751.0) 

tračníku vrozený (751.5) 
562.0 Tenké střevo 
Di vertikuli tis, divertikulóza: dvanáctníku 

jejuna 
562.1 Tračník 

Divertikul, divertikulitis, divertikulóza: tlustého střeva 
tračníku 

NS 
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K vyznačení přidruženého krvácení nebo peritonitidy lze použít dalšího 
kódu (578.- resp. 567.-) 

564 Funkční poruchy trávení, nezařazené jinde 
Nepatří sem: funkční poruchy žaludku (536.-) 

jsou-li určeny jako psychogenní (306.4) 
564.0 Zácpa 
564.1 Dráždivý tračník 
Colitis mucosa 
Colon spasticum 
En terospasmus 
Syndrom dráždivého střeva 
564.2 Syndromy po operacích žaludku 
Dumping syndrome 
Syndrom: postgastrektomický 

postvagotomický 
Nepatří sem: vřed po gastrojejunostomii (534.-) 
564.3 Zvracení po operaci žaludku nebo střev 
564.4 Jiné pooperační funkční poruchy 
Průjem po operaci žaludku nebo střev 
564.5 Funkční průjem 

Nepatří sem: psychogenní průjem (306.4) 
564.6 Řitní spasmus 
Proctalgia fugax 
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564.7 Megakolon, jiné než Hirschsprungovo 
Rozšíření tračníku 

Nepatří sem: megakolon: toxické (556) 
vrozené (751.3) 

564.8 Jiné střevní funkční poruchy 
Atonie tračníku 
Nepatří sem: malabsorpce (579.-) 
564.9 NS 

Řitní trhliny a píštěle 565 
565.0 
565.1 

Řitní trhlina --"-- fissura - neúrazová 
Řitní píštěl - .fistula 

566 Absces řitní nebo konečníkové krajiny 
Celulitis řiti nebo konečníku 
Ischiorektální absces nebo píštěl 
Perianální absces 
Perirektální absces nebo celulitis 

567 Zánět pobřišnice - peritonitis 
Nepatří sem: peritonitis: benigní, paroxysmální (277.3) 

pánevní; u ženy (614.5, 614.7) 
periodická rodinná (277.3) 
při nebo po: mimoděložním nebo molárním těho

tenství (639.0) 
potratu (634-638 se čtvrtou číslicí .O , 
639.0) 
zánětu červu (540.0, 540.1) 

puerperální (670) 
567.0* Peritonitis při infekčních nemocech zařazených jinde 
Peritonitis: gonokoková (098.8+) 

syfilitická (095+) 
tuberkulózní (014 +) 

567.1 Pneumokoková peritonitis 
567.2 Jiná hnisavá peritonitis 
Absces: abdominopelvický 

mezenterický 
pobřišnice 

předstěry 

retrocekální 
retroperi toneální 
subdiafragmatický 
subfrenický 
subhepatický 

Peritonitis (akutní): celková 
hnisavá 



pánevní, u muže 
subfrenická 

567.8 Jiná peritonitis 
Chronická proliferativní peritonitis 
Mezenterická saponifikace 
Peritonitis způsobená: močí 

žlučí 

Tuková nekróza pobřišnice 
Nepatří sem: peritonitis (pooperační): chemická 

způsobená m astkem 
567.9 Peritonitis NS 

568 Jiné nemoci pobřišnice 
568.0 : Srůsty pobřišnice 
Srůsty: bránice 

břišní (stěny) 

mužské pánve 
okruží 
předstěry 

střeva 

žaludku 
Nepatří sem: srůsty: s neprůchodností střev (560.8) · 

ženské pánve (614.6) 
568.8 Jiné 
568.9 NS 

569 Jiné nemoci střev 
569.0 Polyp řiti nebo konečníku 
569.1 Výhřez konečníku - prolapsus recti 
Výhřez: řitního kanálu 

sliznice konečníku 
569.2 Stenóza konečníku nebo řiti 
Striktura (svěrače - sfinkteru) řiti 
569.3 Krvácení z konečníku nebo řiti 
569.4 Jiná onemocnění konečníku a řiti 
Solitární } 
Sterkorální vřed (svěrače) řiti nebo konečníku 

Nepatří sem: hemoroidy (455.-) 
inkontinence řitního svěrače (787.6) 
píštěl mezi konečníkem a: kůží (565.1) 
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} (998.7) '' 

vnitřními orgány (viz abecední 
index) 

569.5 Střevní absces 
Nepatří sem: absces červu (540.9) 
569.6 Špatná funkce kolostomie nebo enterostomie 
569.8 Jiné 
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Perikolitis 
Perisigmoidi tis 
Visceroptóza 
Vřed tračníku 

Nepatří sem: gangréna střeva, okruží nebo předstěry (557.0) 
střevní krvácení NS (578.9) 

569.9 NS 

JINÉ NEMOCI TRÁVICÍ SOUSTAVY (570-579) 

570 Akutní a subakutní nekróza jater 
Akutní selhání jater 
Akutní nebo subakutní zánět jater - hepatitis - neurčený jako infekční 
Nekróza jater (akutní) (subakutní) (difúzní) (masívní) 
Žlutá atrofie jater (akutní) (subakutní) 
Nepatří sem: novorozenecký icterus gravis (773.-) 

pooperační (997.4) 
sérová hepatitis (070.-, E875.-) 
uvedená onemocnění, komplikují-li: 

mimoděložní nebo molární těhotenství (639.8) 
potrat (634-638 se čtvrtou číslicí .7, 639.8) 
těhotenství, porod nebo šestinedělí (646. 7) 

virová hepatitis (070.-) 

571 Chronické nemoci jater a cirhóza 
Městky jícnu při cirhóze jater 571.-+ (456.2*) 
571.0 Alkoholické ztučnění jater 
571.1 Akutní alkoholická hepatitis 
571.2 Alkoholická cirhóza jater 
Laěnnecova cirhóza 
571.3 Alkoholické poškození jater NS 
571.4 Chronický zánět jater - hepatitis chronica 
Chronická hepatitis: agresívní 

Rekurentní hepatitis 

aktivní 
persistentní 
NS 

571.5 Cirhóza jater bez alkoholu 
Cirhóza jater: kryptogenní 

makronodulární 
mikronodulární 
postnekrotická 
NS 

Portální cirhóza 
571.6 Biliární cirhóza 



Chronická nehnisavá destruktivní cholangitis 
571.8 Jiné chronické nealkoholické nemoci jater 
Chronická žlutá atrofie (jater) 
Ztučnělá játra, bez zmínky o alkoholu 
571.9 NS chronické nemoci jater bez zmínky o alkoholu 
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572 Jaterní hlíza - abscessus hepatis - a následky chronických nemocí 
jater 

572.0 Jaterní hlíza 
Nepatří sem: a:rnébová jaterní hlíza (006.3) 
572.l Pyaemia venae portae 
Flebitis vrátnice 
Pyleflebitis 
572.2 Jaterní koma - coma hepaticmn 
Portosystemická encefalopatie 
572.3 Portální hypertenze 
572.4 Hepatorenální syndrom 
Nepatří sem: pooperační (997.4) 
572.8 Jiné následky chronických nemocí jater 

573 Jiné nemoci jater 
Nepatří sem: amyloidní nebo lardaceózní degenerace jater (277.3) 

glykogenní infiltrace jater (271.0) 
hepatomegalie NS (789.1) 
neprůchodnost vrátnice ( 452) 
vrozená cystická nemoc jater (751.6) 

573.0 Chronické pasívní překrvení - congestio - jater 
573.1 * Zánět jater - hepatitis - při virových nemocech zařazených jinde 
Hepatitis (ph): zánětu příušnic (072.7 +) · 

způsobená virem: Coxsackie (074.8+) 
cytomegalickým inkluzním (078.5+) 

žluté zimnici (060.-+) 
infekční mononukleóze (075+) 

Virová hepatitis (070.-+) 
573.2* Hepatitis při jiných infekčních nemocech zařazených jinde 
Hepatitis při: malárii (084.9+) 

syfilidě: pozdní (095 +) 
sekundární (091.6+) 

toxoplazmóze (130+) 
573.3 Hepatitis NS 
Toxická (neinfekční) hepatitis 
573.4 Jaterní infarkt 
573.8 Jiné 
Hepatoptóza 
573.9 NS 
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57 4 žlučové kameny - cholelithiasis 
574.0 Kámen žlučníku s akutním zánětem žlučníku - cholecystitidou 
Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 574.2, s akutní cholecystitidou 
574.1 Kámen žlučníku s jiným zánětem žlučníku 
Cholecystitis s cholelitiázou NS 
Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 574.2, s (chronickou) cholecystitidou 
574.2 . Kárrien žlučníku bez cholecystitidy 
Cholelitiáza NS · - · 
Kámen: vývodu žlučníku 

žlučníku (rekurentní) 
Žlučová kolika (rekurentní) (NS) 
Žlučový kámen (uvízlý) (NS) 
574.3 Kámen žlučových cest s akutním zánětem žlučníku 
Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 574.5, s akutní cholecystitidou 
574.4 Kámen žlučových cest s jiným zánětem žlučníku 
Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 574.5, s (chronickou) cholecystitidou 
574.5 Kámen žlučových cest bez zánětu žlučníku 
Choledocholi tiáza 
.T aterní: kameny - litiáza 

kolika (rekurentní) 
Kámen: jaterního vývodu 

žlučovodu (společného) 

575 Jiné nemoci žlučníku 
575.0 Akutní zánět žlučníku - cholecystitis acuta 
Absces ) 
Empyém f žlučníku, bez kamene 
Gangréna 
Angiocholecysti tis 
Cholecysti tis: emfyzema tózní (akutní) 

gangrenózní 
hnisavá 

Nepatří sem: s cholelitiázou (574.-) 
575.1 Jiná cholecystitis 
Cholecysti tis: chronická 1 

NS J bez kamene 

Nepatří sem: s cholelitiázou (574.-) 
575.2 Neprůchodnost žlučníku 

} bez kamene 

Okluze ) 
Stenóza f žlučovodu nebo žlučníku , bez kamene 
Striktura 
Nepatří sem: s cholelitiázou (574.-) 
575.3 Hydrops žlučníku 
Mukokela žlučníku 
575.4 Perforace žlučníku 
Ruptura žlučníku nebo jeho vývodu 



575.5 Píštěl žlučníku ,; 
Cholecystod uodenální píštěl 
575.6 Cholesterolóza žlučníku 
Jahodový žlučník 
575.8 Jiné 
Atrofie l 
Cysta l 
Hypertrofie 
Nefungování I žlučníku nebo jeho vývodu 

Srůsty J 
Vřed 

Biliární dyskineze 
575.9 NS 

576 Jiné nemoci žlučových cest 
Nepatří sem: uvedená onemocnění, postihují-li: 

vývod žlučníku } ( 575.~) 
žlučník 

576.0 Postcholecystektomický syndrom 
576.1 Zánět žlučových cest - cholangitis 
Cholangi tis: ascendens 

primaria 
recurrens 
sclerotisans 
secundaria 
stenotisans 
suppurativa 
NS 

576.2 Neprůchodnost žlučových cest 
Obstrukce l 
Okluze 
Stenóza . J kterékoli žlučové cesty, bez kamene 

Striktura 
Nepatří sem: s cholelitiázou (574.-) 
576.3 Perforace žlučových cest 
Ruptura kterékoli žlučové cesty 
576.4 Píštěl žlučových cest 
Choledochoduodenální píštěl 
576.5 Spasmus svěrače Oddiho 
576.8 Jiné 

Atrofie l 
Cysta 
Hypertrofie · kterékoli žlučové cesty 
Srůsty J 
Vřed 

576.9 NS 
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577 Nemoci slinivky břišní - pankreatu 
577.0 Akutní zánět slinivky břišní - pancreatitis acuta 
Absces pankreatu 
Nekróza pankreatu: akutní 

infekční 

Pankreatitis: akutní (rekurentní) 
hemoragická 
hnisavá 
po zánětu příušnic* (072.3+) 
subakutní 
NS 

577 .1 Pancreatitis chronica 
Pankreatitis: chronická: infekční 

NS 
recidivující 
rekurentní 

577.2 Cysta nebo pseudocysta pankreatu 
5 77 .8 Jiné nemoci pankreatu 
Atrofie } 
Fibróza pankreatu 
Kámen 
Nekróza pankreatu: aseptická 

tuková 
NS 

Pankreatický infantilismus 
Nepatří sem: fibrocystická nemoc pankreatu (277.0) 

novotvar pankreatu z inzulárních buněk (211. 7) 
pankreatická steatorea (579.4) 

577.9 NS 

578 Žaludeční nebo střevní krvácení 
Nepatří sem: při vředu [žaludečním, dvanáctníkovém, gastrojejunálním 

nebo peptickém] (531-534) 
578.0 Hematemeze 
578.1 Meléna 
Nepatří sem: novorozenecká meléna (772.4, 777.3) 
578.9 Krvácení trávicích cest NS 
Krvácení : střevní 

579 
579.0 

žaludeční 

Střevní malabsorpce 
Céliakie 

Glutenová enteropatie 
Idiopatická steatorea 
Netropická sprue 
579.1 Tropická sprue 



Sprue NS 
Tropická steatorea 
579.2 „Syndrom slepé kličky" (pooperační) 
579.3 Jiná nebo NS pooperační rnalabsorpce 
Hypoglykémie 1 
Podvýživa J. po operaci žaludku nebo střeva 

579.4 Pankreatická steatorea 
579.:8 Jiné 
579.9 NS 
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X - NEMOCI MOCOVE A POHLAVNÍ SOUSTAVY 

ZÁNĚT LEDVIN - NEFRITIS ~, NEFROTICKÝ SYNDROM 
A NEFRÓZA (580-589) 

Nepatří sem: hypertenzní nefropatie (403.-) 
Poznámka: čtyřmístné podpoložky, které označují typ chorobných změn 

při položkách 580-584, byly upraveny jednotně, ale nehodí 
se všechny pro každou třímístnou položku. 

580 Akutní zánět ledvin - glomerulonephritis acuta 
Patří sem: nephritis acuta 
580.0 S chorobnými změnami typu proliferativní glomerulonefritidy 
Akutní (difúzní) proliferativní glomerulonefritis 
580.4 S chorobnými změnami typu rychle postupující glomerulonefritidy 
Akutní nefritis s chorobnými změnami typu nekrozující glomerulonefritidy 
580.8 S jinými určenými chorobnými změnami na ledvině 
580.9 NS 

581 N efrotický syndrom 
581.0 S chorobnými změnami typu proliferativní glomerulonefritidy 
581.1 S chorobnými změnami typu membranózní glomerulonefritidy 
Idiopatická membranózní glomerulární nemoc 
581.2 S chorobnými změnami typu membranoproliferativní glomerulo

nefritidy 
Nefrotický syndrom s chorobnými změnami typu glomerulonefritidy: 

hypokomplementemické perzistentní 
lobulární 
mezangiokapilární 
smíšené membranózní a proliferativní 

581.3 S minimálními chorobnými změnami typu glomerulonefritidy 
Glomerulární nemoc } · 
Glomerulitis . s minimálními změnami 
N efrotický syndrom 
Lipoidní nefróza 
581.8 S jinými určenými chorobnými změnami na ledvině 
Hemoragická nefrózonefritis* (078.6+) 
Nefrotický syndrom při: amyloidóze* (277.3+) 

581.9 NS 
Nefróza NS 

diabetu* (250.3+) 
epidemické hemoragické horečce* (078.6+) 
malárii* (084.9+) 
systémovém lupus erythematosus* (710.0+) 



582 Chronický zánět ledvin - glOmerulonephl'itis chl"onica 
Patří sem: nephritis chronica 
582.0 S chorobnými ' změnami typu proliferativní glomerulonefritidy 
Chronická (difúzní) prolifera ti vní glometulonefri tis 
582;1 S chorobnými změnami typu membranózní glomerulonefritidy 
Chronická membranózní glomerulonefritis 
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582.2 s chorobnými změnami typu membranoproliferativní glomeriizo:.. 
nefritidy 

Chronická glomerulonefritis: 
hypokomplemen t~mická persistentní 
lobulární ·· · ' · ·· 

membranoprolíf erativní 
mezangiokapilární 
smíšená membranózní a proliferativní 

582.4 S chorobnými změnami typu rychle postupující glomerulonefritidy 
Chronická nefritis s chorobnými změnami typu nekrózující glomerulitidy 
582.8 S jinými určenými chorobnými změnami na ledvině 
Chronická nefritis při: amyloidóze* (277.3+) 

diabetu* (250.3+) 
systémovém lupus ery thematosus* (710 .0+) 

582.9 NS 

583 N efritis nebo nefropatie, NS jako akutní nebo chronická 
Patří sem: „nemoc ledvin" takto označená, NS jako akutní nebo chronická, 

ale s určenými chorobnými změnami nebo příčinami 
583.0 S chorobnými změnami typu proliferativní glomerulonefritidy 
Proliferativní: glomerulonefritis NS 

nefritis NS 
nefropatie NS 

583.1 S chorobnými změnami typu membranó.zní glomerulonefritidy 
Membranózní: glomerulonefritis NS 

nefritis NS 
nefropatie NS 

583.2 S chorobnými změnami typu membranoproliferativní glomerulo
nefritidy 

Membranoproliferativní: glomerulonefritis NS 
nefritis NS 
nefropatie NS 

N efritis NS s chorobnými změnami typu glomerulitidy: 
hypokomplementemické perzistentní 
lobulární 
mezangiokapilární 
smíšené membranózní a proliferativní 

583.4 S chorobnými změnami typu rychle postupující glornerulonefritidy 
Nekrózující nebo rychle postupující: glomerulitis NS 

glomerulonefritis NS 
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nefritis NS 
nefropatie NS 

Nefritis NS s chorobnými změnami typu nekrozujícíglomerulitidy 
583.6 S chorobnými změnami typu nekrotického poškození kůry 
Kortikální nekróza ledvin NS 
Nefritis l 
N f t . · J NS s kortikální nekrózou (ledvin) e ropa ie 
583. 7 S chorobnými změnami typu nekrotického poškození dřeně nebo 

papil 
Nefritis } 
Nefropatie NS s medulární nebo papilární nekrózou (ledvin) 

583.8 S jinými určenými chorobnými změnami na ledvině 
Glomerulitis s: chorobnými změnami typu intersticiální nefritidy 
Glomerulonefritis 
Nemoc ledvin 
Nefritis 
Nefropatie 

udanou příčinou zařazenou jinde: 
amyloidóza* (277.3+) 
diabetes mellitus* (250.3+) 
dna* (274.1 +) 
gonokoková infekce* (098.1 +) 
syfilis* (095+) 
systémový lupus erythematosus* (710.0+) 
tuberkulóza* (016.0+) 

583.9 SN S chorobnými změnami na ledvině 
Glomerulitis NS 
G lomerulonefri tis NS 
Nefritis NS 
Nefropatie NS 
Nepafrí sem: nefropatie komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí 

(642.-, 646.2) 
nemoc ledvin NS bez udané příčiny (593.9) 

584 Akutní selhání ledvin 
Nepatří sem: komplikuje-li mimoděložní nebo molární těhotenství (639.3) 

potrat (634-638 se čtvrtou číslicí .3, 639.3) 
po operaci (997 .5) 
po porodu (669.3) 

584.5 S chorobnými změnami typu tubulární nekrózy 
Selhání ledvin s (akutní) tubulární nekrózou 
Tubulární nekróza: akutní 

584.6 
584.7 

584.8 
584.9 

NS 
S chorobnými změnami typu kortikální nekrózy 
S chorobnými změnami typu medulární nebo papilární nekrózy 
ledvin 
S jinými určenými chorobnými změnami na ledvině 
NS 



585 Chronické selhání ledvin 
Chronická urémie 
Urémická: neuropatie+ (357.4*) 

perikarditis+ (420.0*) 
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Nepatfí sem: je-li sdruženo s kterýmkoliv onemocněním, uvedeným pod 
401.- (403.-) 

586 Selhání ledvin NS 
Urémie NS 
Nepatří sem: je-li sdruženo s kterýmkoliv onemocněním, uvedeným pod 

401.- (403.-) 
komplikuje-li: mimoděložní nebo molární těhotenství (639.3) 

potrat (634-638 se čtvrtou číslicí .3, 639.3) 
po operaci (997 .5) 
po porodu (669.3) 
urémie: extrarenální ) 

prerenální f (7SS.9) 

587 Skleróza ledvin NS 
Atrofie ledviny 
Svraštělá ledvina 
Nepatří sem: nefroskleróza (arteriolární) (arteriosklerotická) (403.-) 

s hypertenzí (403.-) 

588 Nemoci vznikající z porušené funkce ledvin 
588.0 Renální osteodystrofie 
Azotémická osteodystrofie 
Renální: křivice 

trpaslictví 
Tubulární poruchy se ztrátou fosfátů 
588.1 Nefrogenní diabetes insipidus 
588.8 Jiné 
Sekundární hyperparatyreoidismus (renálního původu) 
Nepatří sem: sekundární hypertenze (405.-) 
588.9 NS 

589 
589.0 
589.1 
589.9 

Malá ledvina z neznámé příčiny 
Jednostranně 

Oboustranně 

NS 

JINÉ NEMOCI MOCOVÉ SOUSTAVY (590-599) 

Nepatří sem: močové infekce (tj. onemocnění uvedená pod 590, 595, 597, 
599.0), komplikují-li: 
mimoděložní nebo molární těhotenství (639.8) 
potrat (634-638 se čtvrtou číslicí .7, 639.8) 
těhotenství, porod nebo šestinedělí (646.6) 
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590 Infekce ledvin 
K vyznačení mikroorganismu [agens, bakteriálního původce] lze použít dal
šího kódu, např. Escherichia colí - 041.4. 
590.0 Chronická pyelonefritis a (nebo) chronická pyonefróza 
590.1 Akutní pyelonefritis a (nebo) akutnípyonefróza 
Akutní pyelitis 
590.2 Absces ledviny a (nebo) perinefrický absces 
590.3 Pyeloureteritis cystica 
Infekce ledvinné pánvičky a močovodu 
590.8 Pyelonefritis nebo pyonefróza, NS jako akutní nebo chronická 
Pyelitis, pyelonefritis, pyonefróza: tuberkulózní* (016.0+) 

NS 
Nepatří sem: pyelonephritis calculosa (592.9) 

591 Hydronefróza 

592 Kameny v ledvině ne_bo močovodu 
Nepatří sem: nefrokalcinóza (275.4) 
592.0 Kámen v ledvině 
Ledvinový kámen nebo konkrement 
Nephrolithiasis, calculosis renalis: z kyseliny močové 

NS 
uratica* (274.1 +) 

Odli tkový kámen 
592.1 Kameny v močovodu 
U reteroli thiasis 
592.9 Močové kameny NS 
Pyelonephritis calculosa 

593 Jiné nemoci ledvin a močovodu 
593.0 Nefroptóza 
Pohyblivá nebo bloudivá ledvina 
593.1 Hypertrofie ledviny 
593.2 Získaná cysta ledviny 
Cysta ledviny (mnohočetná) (solitární), ne vrozená 
Nepatří sem: vrozená cysta ledviny (753.1) 
593.3 Zúženina nebo kolínkovitá deformace močovodu 
Zúženina pelviureterálního úseku 
593.4 Jiná neprt'íchodnost močovodu 
593.5 Hydroureter 
Nepatří sem: vrozený (753.2) 
593.6 Posturální proteinurie 
593. 7 V ezikoureterální reflux 
593.8 Jiné 
Infarkt ledviny 
Píštěl mezi střevem a , močovodem 

Tuberkulóza močovodu* (016.1 +) 

]' 
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Nepatří sem: píštěl mezi močovodem a ženským pohlavním ústrojím (619.0) 
593.9 NS 
Nemoc ledvin NS 
Nepatří sem: cystická nemoc ledvin (753.1) 

nefropatie, takto označená (583.-) 
nemoc ledvin: akutní (580.-) 

chronická (582.-) 
NS jako akutní nebo chronická, ale s určený
mi chorobnými změnami nebo příčinou (583.-) 
vzniklá v těhotenství nebo šestinedělí (642.-, 
646.2) 

594 Kameny v dolní části močového úsfrojí 
594.0 Kámen v divertiklu močového měchýře 
594.1 Jiný kámen v měchýři 
Nepatř'í sem: odlitkový kámen (592.0) 
594.2 Kámen v močové trubici 
594.8 Jiný kámen v dolní části močového ústrojí 
594.9 NS 

595 Zánět močového měchýře - cystitis 
Nepatří sem: prostatocystitis (601.3) 
K označení mikroorganismu lze použít dalšího kódu, např . Escherichia co li 
- 041.4. 
595.0 Cystitis acuta 
Nepatří sem: trigonitis (595.3) 
595.1 Cystitis chronica interstitialis 
595.2 Jiná chronická cystitis 
595.3 Trigonitis 
U retro trig oni tis 
595.4* Cystitis při nemocech zařazených jinde 
Cystitis: gonokoková (098.1 +) 

tuberkulózní (016.1 +) 
Vřed měchýře, bilharziální (120.-+) 
595.8 Jiné 
Absces měchýře 
!radiační cystitis 
K vyznačení zevní příčiny lze použít dalšího kódu E. 
595.9 NS 

596 Jiné nemoci měchýře 
596.0 Neprůchodnost hrdla měchýře 
Překážka nebo stenóza hrdla měchýře (získaná) 
596.1 Píštěl mezi střevem a měchýřem - intestinovezikální 
596.2 Píštěl měchýře, nezařazená jinde 
Nepatří sem: píštěl mezi měchýřem a ženským pohlavním ústrojím (619.0) 
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596.3 Výchlipka - divertikl - měchýře 

Divertikulitis měchýře 
596.4 Atonie měchýře 
596.5 Jiné funkční poruchy měchýře 
Uvolnění svěrače - relaxace sfinkteru - ,měchýř'e 

596.6 Ruptura měchýře, neúrazová 
596.7 Krvácení do stěny měchýře 
Hyperémie měchýře 
596.8 Jiné 
Měchýř: stažený 

zvápenatělý 

Nepatří sem: cystokela u ženy (618.-) 
kýla nebo výhřez měchýře u ženy (618.-) 

596.9 NS 

597 Zánět močové trubice - urethritis - nepřenesený pohlavně -
a uretrální syndrom 

Nepatř'í sem: n especifická uretritis, takto označená (099.4) 
597.0 Absces uretry 
Absces: Cowperovy žlázy 

Littréovy žlázy 
peri uretrální 
uretrálních žlázek 

Nepatří sem: karunkula uretry (599.3) 
597.8 Jiná uretritis 
Adenitis Skeneovy žlázy 
Cowperitis 
Meatitis urethralis 
Uretrální syndrom NS 
U retri tis: nevenerická 

trichomonádová* (131.0 +) 
NS 

V1·ed (prúchodu - meátu) močové trubice 

598 Zúžení močové trubice - strictura urethrae 
Patří sem : zúžení [striktura] meátu 
Nepatří sem: vrozené striktury močové trubice a meátu (753.6) 
598.0 Infekční 

Zúžení močové trubice: gonokokové* (098.2+) 
sdružené se schistosomiázou* (120.-+) 

598.1 Traumatické 
Zúžení močové trubice: jako pozdní následek úrazu 

poporodní 
598.2 Pooperační 

Po katetrizaci 
598.8 Jiné 
598.9 NS 



599 Jiné nemoci močové trubice a močového ústrojí vůbec 
599.0 Infekce močového ústrojí NS lokalizace 
K vyznačení agens lze použít dalšího kódu. 
599.1 Píštěl močové trubice 

- Píštěl: uretroperineální 
uretrorektální 
močového ústrojí NS 

Nepatří sem: píštěl: uretroskrotální (608.8) 
uretrovaginální (619.0) 

599.2 Výchlipka - divertikl - močové trubice 
599.3 Karunkula močové trubice 
599.4 Via .falsa urethrae 
599.5 Výhřez sliznice močové trubice 
Prolapsus urethrae 
Uretrokela, u muže 
Nepatří sem: uretrokela u ženy (618.-) 
599.6 Neprůchodnost močových cest NS 
Obstrukce močového ústrojí NS 
599.7 Hematurie 
599.8 Jiné 
599.9 NS 

NEMOCI MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ (600-608) 

600 Zbytnění předstojné žlázy - hyperplasia prostatae 

Ad~om l 
Adenomatózní hypertrofie 
Fibroadenom 

Fibrom I prostaty 
Hypertrofie (nezhoubná) 
Myom 
Zvětšení (nezhoubné) 
Nepatří sem: nezhoubné novotvary prostaty (222.2) 

601 Zánětlivé nemoci předstojné žlázy 
K vyznačení infekčního agens lze použít dalšího kódu. 
601.0 Akutní zánět předstojné žlázy - prostatitis acuta 
601.1 Chronická prostatitis 
601.2 Absces prostaty 
601.3 Prostatocystitis 
601.4* Prostatitis při nemocech zařazených jinde 
Prostatitis: gonokoková (098.1 +) 

trichomonádová (131.0+) 
tuberkulózní (016.3+) 

601.8 Jiné 
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601.9 NS 
Prostatitis NS 

602 
602.0 
602.1 
602.2 
602.8 
602.9 

Jiné nemoci předstojné žlázy 
Kámen prostaty 
Překrvení prostaty nebo krvácení z prostaty 
Atrofie prostaty 
Jiné 
NS 

603 Vodní kýla - hydrokela 
Patří sem: vodní kýla semenného provazce, varlete i jeho obalu 
Nepatří sem: vrozená (778.6) 
603.0 Opouzdřená hydrokela 
603.1 Infikovaná hydrokela 
K určení mikroorganismu lze použít dalšího kódu. 
603.8 Jiné 
·603.9 NS 

604 Zánět varlat - orchitis - nebo nadvarlat - epididymitis 
K určení mikroorganismu lze použít dalšího kódu, např. Escherichia coli -
041.4, Streptococcus - 041.0, Staphylococcus - 041.1. 
604.0 Orchitis, epididymitis nebo epididymorchitis s abscesem 
Absces nadvarlete nebo varlete 
604.9 Orchitis, epididymitis nebo epididymorchitis bez abscesu 
Orchitis: gonokoková* (098.1 +) 

při zánětu příušnic* (072.0+) 
NS 

Tuberkulózní epididymitis* (016.2+) 

605 Hypertrofie předkožky a fimóza 
Adherentní předkožka 
Parafimóza 
V rozená fimóza 
Z úžení předkožkového vaku 

606 Mužská neplodnost 
Azoospermie 
Oligospermie 

607. Nemoci pyje - penis 
607.0 Leukoplakie pyje 
Krauróza pyje 
Nepatří sem: carcinoma in situ pyje (233.5) 
607 .1 Balanoposthitis 
Balanitis 



K vyznačení agens lze použít dalšího kódu. 
607.2 Jiná zánětlivá onemocnění pyje 
K vyznačení agens lze použít dalšího kódu. 

Absces } 
Flegmóna pyje nebo houbovitého tělesa - corporis cavernosi 
Karbunkl 
Cavernitis (penis) 
607.3 Priapismus 
Bolestivá erekce 
607.8 Jiné 
Atrofie 1 
Fibróza 
Hematom 
Hypertrofie 
Trombóza 
Vřed 

l pyje nebo houbovitého tělesa 

Balanitis xerotica obliterans 
Induratio penis plastica 
607:9 NS 

608 Jiné nemoci mužských pohlavních orgánů 
608 .0 Zánět semenných váčků - vesiculitis seminalis 
K vyznačení agens lze použít dalšího kódu. 
Akutní gonokoková infekce semenných váčků* (098.1 +) 
608.1 Spermatokela 
608.2 Torze varlete 
Torze: nadvarlete 

semenného provazce 
608.3 
608.4 

Atrofie varlete 
Jiné zánětlivé nemoci mužských pohlavních orgánů 

Absces 

Flegmóna ) 
Furunkl 
Karbunkl 
Vazitis 

šourku, semenného provazce, varlete (mimo absces), 
jeho obalu - tunicae vaginalis - nebo chámovodu 

K vyznačení agens lze použít dalšího kódu. 
Nepatří sem: absces varlete (604.0) 
608.8 Jiné 
Atrofie 
Edém 

1 

Fibróza I 
Hematom ~ 
Hypertrofie 
Krvácení I 
Trombóza 
Vřed J 

semenných váčkú, semenného provazce, varlete 
(mimo atrofii varlete - 608.3), šourku, obalu varlete 
nebo chámovodu 
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Hematokela NS u muže 
Chylocele tunicae vaginalis: filariální* (125.-+) 

NS 
Striktura: chámovodu 

obalu varlete 
semenného provazce 

Tuberkulóza semenných váčků nebo varlete* (016.3 1
) 

608.9 NS 

NEMOCI PRSŮ (610-611) 

610 Nezhoubné dysplazie prsů 
610.0 Cysta prsu (solitární) 
610.1 Difúzní cystická mastopatie 
Cystický prs 
610.2 Fibroadenóza prsu 
Fibroadenóza prsu: cystická 

difúzní 
chronická 
periodická 
segmentární 
NS 

Fíbroskleróza prsu 610.3 
610.4 
610.8 
610.9 

Rozšíření mléčného vývodu - ductus lactif eri 
Jiné 
Dysplazie prsu NS 

611 Jiné nemoci prsí1 
Nepatří sem: jsou-li sdruženy s laktací nebo šestinedělím (675.-, 676.-) 
611.0 Zánětlivé nemoci prsů 
Absces (akutní) (chronický) (nepuerperáiní): areoly 

Antibiom prsu 
Bradavková píštěl 

prsu 

Zánět prsní žlázy - mastitis (akutní) (subakutní) (nepuerperální): 
infekční 

NS 
Nepatří sem: karbunkl prsu (680.2) 

novorozenecká infekční mastitis (771.5) 
tromboflebitis prsu nebo Mondorova nemoc (451.8) 

611.1 Hypertrofie prsů 
Gynekomastie · 
Hypertrofie prsů: masívní pubertální 

NS 
611.2 Trhlina bradavky 
611.3 Tuková nekróza prsu (segmentální) 



611.4 Atrofie prsu 
611.5 Galaktokela 
611.6 Galaktorea nesdružená s porodem 
611.7 Příznaky na prsu 
Indurace prsu 
Mastodynie 
Stažení - retrakce - bradavky 
Výtok z bradavky 
Zatvrdlina v prsu 
611.8 Jiné 
Subinvoluce prsu (postlaktační) (poporodní) 
611.9 NS 
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ZÁNĚTLIVÉ NEMOCI ŽENSKÝCH PÁNEVNÍCH ORGÁNŮ (614-616) 

Nepatří sem: jsou-li sdruženy s těhotenstvím, potratem, porodem nebo 
šestinedělím (630-676) 

614 Zánětlivé nemoci vaječníků, vejcovodů, pánevního vaziva a po
břišnice · 

Nepatří sem: endometritís (615.-) 
komplikují-li: 

mimoděložní nebo molární těhotenství (639 .0) 
potrat (634-638 se čtvrtou číslicí .O, 639.0) 
těhotenství nebo porod (646.6) 

větší infekce po porodu (670) 
Gl 4.0 Akutní zánět vaječníků - oo.foritis - nebo vejcovodů - salpingitis 
Kterékoliv onemocnění uvedené pod 614.2, určené jako akutní nebo sub
akutní 
Gonokoková salpingitis, akutní* (098.1 +) 
614.1 Chronická salpingitis nebo oo.foritis 
Kterékoliv onemocnění uvedené pod 614.2 a určené jako chronické 
Hydrosalpinx 
Gonokoková salpingitis, chronická* (098.3 +) 
614.2 Salpingitis nebo oo.foritis, NS jako akutní, subakutní nebo chro

nická 
Absces: tuboovariální 

vaječníku 

vejcovodu 
Pyosalpinx 
Salpingitis nebo ooforitis: gonokoková* (098.3 +) 

tuberkulózní* (016:4 +) · 
Salpingo-oofori tis 
Tuboovariální zánětlivá nemoc 
K vyznačení bakteriálního původce lze použít dalšíh o kódu, např. Staphy ..:. 
lococcus - 041.1 nebo Streptococcus - 041.0. 
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614.3 Akutní parametritis nebo zánět pánevního vaziva 
Kterékoliv onemocnění uvedené pod 614.4 a určené jako akutní 
614.4 Chronická nebo NS parametritis nebo zánět pánevního vaziva 
Absces: Douglasova váčku } 

parametria chronický nebo NS 
širokého vazu · 

Pánevní celuli tis u ženy 
K vyznačení bakteriálního původce lze použít dalšího kódu, např. Staphylo
coccus - 041.1 nebo Streptococcus - 041.0. 
614.5 Ženská pánevní peritonitis, akutní nebo NS 
614.6 Srůsty ženské pánevní pobřišnice 
Neplodnost sdružená s peritubárnimi srůsty+ (628.2*) 
614.7 Jiná chronická ženská pánevní perítonitis 
614.8 Jiné určené zánětlivé nemoci ženských pánevních organu a tkání 
614.9 NS zánětlivé nemoci ženských pánevních orgánů a tkání 
Infekce nebo zánět ženské pánve NS 

615 Zánětlivé nemoci dělohy mimo čípek 
Nepatří sem: komplikují-li: 

mimoděložní nebo mol§.rní těhotenství (639.0) 
p 'Arat (634-638 se čtvrtou číslicí .O, 639.0) 
těhotenství nebo porod (646.6) 

poporodní (670) 
615.0 Akutní 
Kterékoliv onemocnění uvdené pod 615.9, je-li určeno jako akutní nebo 
subakutní 
615.1 Chronické 
Kterékoliv onemocnění uvedené pod 615.9, je-li určeno jako chronické 
615.9 NS 
Děložní absces 
Endometritis 

gonokokovái< (098.1 +) 
Endomyometri tis 
Metritis 
Myo:metri tis 
Pyometra 

616 Zánětlivé nemoci děložního čípku, pochvy a vulvy 
Nepatří sem: komplikují-li: 

mimoděložní nebo molární těhotenství (639.0) 
potrat (634-638 se čtvrtou číslicí .O, 639.0) 
těhotenství, porod nebo šestinedělí (646.6) 

616.0 Cervicitis a endocervicitis 
Cervicitis l , b kt . . b . h 
Endocervicitis J s erozi ne o e rop1em i ez mc 

Gonokoková infekce čípku (akutní)* (098.1 +) 



Nepatří sem: eroze nebo ektropion čípku bez cervicitidy (622.0) 
616.1 Vaginitis a vulvovaginitis 
Vaginitis, vulvitis nebo vulvovaginitis: herpetická* (054.1 +) 

oxyurická* (127.4 +) 
trichomonální* (131.0+) 

Vulvovaginální kandidóza* (112.1 +) 

279 

K vyznačení bakteriálního původce lze použít dalšího kódu, např. Esche
richia coli - 041.4, Staphyloccocus - 041.1 nebo Streptococcus - 041.0. 
Nepatří sem: neinfekční výtok (623.5) 

postmenopauzální nebo stařecká vaginitis (627.3) 
616.2 Cysta Bartholinovy žlázy 
616.3 Absces Bartholinovy žlázy 
616.4 Jiný absces vulvy 
Absces 
Furunkl } vulvy 

616.5 Vředy - ulcerace - vulvy 
Ulcerace vulvy (při): Behcetově syndromu* (136.1 +) 

prostém oparu* (054.1 +) 
NS 

Nepatří sem: gonokokové (098.0) 
syfilitické (091.0) 
tuberkulózní (016.4) 

616.8 Jiné 
Nepatří sem: nezánětlivá onemocnění: děložního čípku (622.-) 

pochvy (623.-) 
vulvy (624.-) 

616.9 NS 

JINÉ NEMOCI ŽENSKÉHO POHLAVNÍHO ÚSTROJÍ (617-629) 

617 Endometrióza 
617.0 Dělohy 

Adenomyóza 
617.1 Vaječníku 

617.2 Vejcovodu 
617.3 Pánevní pobřišnice 
617.4 Rektovaginální přepážky nebo pochvy 
617.5 Střeva 

617.6 Endometrióza v jizvě nebo kůži 
617.8 Na jiných určených místech 
617.9 NS 

618 Výhřez pohlavních orgánů 
Nepatří sem: komplikuje-li těhotenství, porod nebo šestinedělí (654.4) 
618.0 Výhřez poševních stěn bez výhřezu dělohy 
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Cystokela 
Prolapsus vaginalis 
Rektokela 
Uretrokela 

} bez výhř'ezu dělohy 

618.1 Výhřez dělohy bez výhfezu poševní stěny 
618.2 Výhřez dělohy a pochvy, neúplný 
618.3 Výhřez· dělohy a pochvy, úplný 
618.4 Výhřez dělohy a pochvy NS 
618.5 Výhřez poševního pahýlu po hysterektomii 
618.6 Poševní enterokela, vrozená nebo získaná 
618.7 Stará lacerace svalů pánevní spodiny 
618.8 Jiné 
Nedostatečnost nebo ochablost pánevní spodiny 
618.9 NS 

619 Píštěle postihující ženské pohlavní orgány 
Nepatří sem: píštěle vezikorektální a intestinovezikální (596.-) 
619.0 Píštěle mezi močovým a pohlavním ústrojím u ženy 
Fistula: cervicovesicalis 

ureterovaginalis 
urethrovaginalis 
u teroureterica 
u terovesicalis 
vesicovaginalis 

619.1 Píštěle mezi trávicím a pohlavním ústrojím ·u ženy 
Fistula: intestinouterina 

intestinovaginalis 
rectovaginalis 

619.2 Píštěle mezi pohlavním ústrojím a kúží u ženy 
Fistula vaginoperinealis 
Píštěl mezi dělohou a břišní stěnou 
619.8 Jiné 
619.9 NS 

620 Nezánětlivé nemoci vaječníků, vejcovodů a širokého vazu 
Nepatří sem: hydrosalpinx (614.1) 
620.0 Folikulární cysta vaječníku 
Cysta Graafova váčku 
620.1 Cysta nebo hematom žlutého tělíska - corporis lutei 
620.2 Jiné a NS ovariální cysty 
Cysta vaječníku: retenční NS 

serózní 
Ne.patří sem: cysty: neoplastické (220.-) 

vývojové (752.0) 
polycystické vaječníky (256.4) 
Steinův-Leventhalův syndrom (256.4) 



620.3 Získaná atrofie va,ječníku nebo ve.jcovodu 
620.4 Výhřez nebo kýla 
620.5 Torze vaječníku, stopky vaječníku nebo vejcovodu 
Torze: hydatidy Morgagniho 

přídatného vejcovodu - tubae accessoriae 
620.6 Syndrom roztržení širokého vazu 
Mastersův-Allenův syndrom . 
620.7 Hematom širokého vazu 
Nepatří sem: při mimoděložním těhotenství (639.2) 
620.8 Jiné 
H~matosalpinx 
620.9 NS 

621 Nemoci dělohy, nezařazené jinde 
621.0 Polyp děložního těla 
Polyp: dělohy NS 

endometria 
621.1 Chronická subinvoluce dělohy 
Nepatří sem: puerperální (674.8) 
621.2 Hypertrofie dělohy 
Objemná nebo zvětšená děloha 
Nepatří sem: puerperální (674.8) 
621.3 Cystická hyperplazie endometria 
Hyperplazie endometria (cystická) (glandulární) 
621.4 Hematometra 
Nepatří sem: při vrozené vadě (752.-) 
621.5 Nitroděložní srůsty 

Děložní: adheze 
synechie 

621.6 Odchylná poloha dělohy 
Anteverze } 
Retroflexe dělohy 

Retro verze 
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Nepatří sem: odchylná poloha komplikující těhotenství nebo porod (654.3, 
654.4) 
výhřez dělohy (618.-) 

621. 7 Chronická inverze dělohy 
Nepatří sem: čerstvé porodní poranění (665.2) 

výhřez dělohy (618.-) 
621.8 Jiné 
Atrofie dělohy, získaná 
Fibróza dělohy : bilharziální* (120.- +) 

NS 
Nepatří sem: endometrióza (617.0) 

zánětlivé nemoci (615.-) 
621.9 NS 
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622 Nezánětlivé nemoci děložního čípku 
Nepatří sem: abnormalita čípku komplikující těhotenství nebo porod (654.5, 

654.6) 
píštěle (619.-) 

622.0 Eroze nebo ektropion čípku 
Everze čípku 
Nepatří sem: při chronické cervicitidě (616.0) 
622.1 Dysplazie (děložního) čípku 
Nepatří sem: carcinoma in si tu čípku (233.1) 
622.2 Leukoplakie (děložního) čípku 
Nepatří sem: carcinoma in situ (233.1) 
622.3 Stará lacerace čípku 
Srůsty čípku 

Nepatří sem: čerstvé porodní poranění (665.3) 
622.4 Striktura nebo stenóza děložního hrdla 
Nepatří sem: komplikuje-li porod (654.6) 
622.5 Inkompetence čípku 
Nepatří sem: komplikuje-li těhotenství (654.5) 

postihuje-li plod nebo novorozence (761.0) 
622.6 Hypertrofické prodloužení čípku 
622. 7 Mukózní polyp čípku 
Polyp čípku NS 
Nepatří sem: adenomatózní polyp čípku (219.0) 
622.8 Jiné 
Nepatří sem: zánětlivé nemoci (616.0) 
622.9 NS 

623 Nezánětlivé nemoci pochvy 
Nepatří sem: abnormalita pochvy komplikující těhotenství nebo porod 

(654. 7) 
píštěle postihující pochvu (619.-) 
vrozená: absence pochvy } 

přepážka nebo srůsty (752 .4) 
623.0 Dysplazie pochvy 
Nepatří sem: carcinoma in situ pochvy (233.3) 
623.1 Leukoplakie pochvy 
623.2 Striktura nebo atrez-ie pochvy 
Srůsty pochvy (po operaci) (po ozáření) 
Stenóza pochvy 
K vyznačení zevní příčiny lze použít dalšího kódu E. 
623.3 Těsný prstenec hymenu 
Těsný: hymenální prstenec } 

introitus získaný nebo vrozený 
Tuhý hymen 
Nepatří sem: hymen bez otvoru (752.4) 
623.4 Stará lacerace pochvy 



Nepatří sem: stará lacerace postihující svaly pánevní spodiny (618.7) 
6-23.5 Výtok neurčený jako infekční 
Nepatří sem: trichomonální (131.0) 
623.6 Poševní hematom 
Nepatří sem: čerstvé porodní poranění (665.7) 
623. 7 Polyp pochvy 
623.8 Jiné 
623.9 NS 

624 Nezánětlivé nemoci vulvy a hráze - perinea 
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Nepatří sem: abnormalita vulvy nebo perinea komplikující těhotenství 

nebo porod (654.8) 
condyloma acuminatum (078.1) 
píštěle postihující: perineum - viz abecední index 

vulvu (619.-) 
postižení vulvy při kožních nemocech (690-709) 

624.0 Dystrofie vulvy 
Krauróza } 1 Leukoplakie vu vy 
Nepatří sem: carcinoma in situ vulvy (233.3) 
624.1 Atrofie vulvy 
624.2 Hypertrofie poštěváčku 
Nepatří sem: při endokrinních poruchách (255.2, 256.1) 
624.3 Hypertrofie pysků 
Hypertrofie vulvy NS 
624.4 Stará lacerace nebo zjizvení vulvy 
624.5 Hematom vulvy 
Nepatří sem: komplikace porodu (664.5) 
624.6 Polyp pysků nebo vulvy 
624.8 Jiné 
624.9 NS 

625 Bolest a jiné příznaky sdružené se ženskými pohlavními orgány 
625.0 Dyspareunie 
Nepatří sem: je-li sdružena s frigiditou (302.7) 
625.1 Vaginismus 
Nepatří sem: psychogenní vaginismus (306,5) 
625.2 Ovulační bolesti 
625.3 Dysmenorrhoea 
Nepatří sem: psychogenní dysmenorrhoea (306.5) 
625.4 Syndromy předmenstruačního napětí 
Menstruační migréna 
625.5 Syndrom pánevního překrvení 
625.6 Stresová inkontinence u ženy 
625.8 Jiné 
625.9 NS 
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626 Poruchy menstruace a jiné abnormální k1·vácení ze ženského po
hlavního úsfrojí 

N epatř'í sem: bolest a jiné příznaky sdružené s menstruačním cyklem 
(625.-) 
menopauzální nebo premenopauzální krvácení (627.0) 
postmenopauzální krvácení (627.1) 

626.0 Vynechání menstruace 
Arnenorrhoea (primární) (sekundární) 
626.1 Slabá nebo málo častá menstruace 
Hypomenorrhoea 
Oligomenorrhoea 
626.2 Nadměrná nebo příliš častá menstruace 
Menometroragie 
Menoragie 
Polymenorrhoea 
Těžké periody 
Nepatří sem: premenopauzální (627.0) 

v pubertě (626.3) 
626.3 Pubertální krvácení 
N adrněrné krvácení sdružené se začátkem menstruačních period 
Pubertální menoragie 
()26.4 Nepravidelný menstruační cyklus 
Nepravidelné (-á): krvácení NS 

menstruace 
periody 

626.5 Ovulační krvácení 
Pravidelné krvácení mezi menstruacemi 
626.6 Metroragie 
Krvácení mimo menstruační cyklus 
Nepravidelné krvácení mezi menstruacemi 
626.7 Krvácení po souloží 
626.8 Jiné 
Dysfunkční nebo funkční děložní krvácení NS 
626.9 NS 

627 Menopauzální a postrnenopauzální poruchy 
627 .O Premenopauzální menoragie 
Menorrhagia: climacterica 

menopausalis 
praeclimacterica 

627.1 Postmenopauzální krvácení 
627.2 Menopailzální nebo klimakterické stavy u žen 
Příznaky jako zardívání, nespavost, bolení hlavy, neschopnost soustředění, 
sdružené s menopauzou 
627 .3 Postmenopauzální atrofícká vaginitis 
Senilní (atrofická) vaginitis 
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627.4 Stavy sdružené s umělou menopauzou 
Kterékoliv onemocnění, uvedené pod 627.1 , .2 nebo .3, následuje-li po in
dukované menopauze 
Syndromy po artificiální menopauze 
627.8 Jiné 
Nepatří sem : předčasná menopauza NS (256. 3) 
627.9 NS 

628 Ženská neplodnost 
Patří sem: primární i sekundární sterilita 
628.0 Sdružená s anovulací 
Sdružená se Steinovým-Leventhalovým syndromem* (256.4 +) 
628.1 * Pituitárně-hypotalamického původu (253.-+) 
628.2 Tubárního původu 
Sdružená s: peritubárními srůsty* (614.6 +) 

vrozenou anomálií vejcovodu 
Tubární: blokáda 

neprůchodnost 

stenóza 
628.3 Děložního piivodu 
Sdružená s: tuberkulózní endometritidou* (016.4 +) 

vrozenou anomálií dělohy 
N onimplantace 
628.4 Cervikálního nebo poševního původu 
Sdružená s: anomálií cervikálního hlenu 

vrozenou strukturní anomálií 
628.8 
628.9 

Jiného určeného původu 
Původu NS 

629 Jiné nemoci ženských pohlavních orgánů 
629.0 Hematokela u ženy 
Nepatří sem: je-li sdružena s mimoděložním těhotenstvím (633 .:-'."""") 
629.1 Hydrokela Nuckova kanálu 
629.8 Jiné 
629.9 NS 
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X I - K O M P L I K A CE T Ě H O T E N S T V í, P O R O D U 
A SESTINEDĚLl 

TĚHOTENSTVÍ S ABORTIVNÍM VÝSLEDKEM (630-639) 

630 Zásněť hroznová - mola hydatidosa 
Trofoblastická nemoc NS 
Vezikulární mola 
Nepatří sem: chorionepiteliom (181) 

631 Jiný abnormální produkt početí 
Mola: carnosa 

NS 
Nepatří sem: př'i onemocněních uvedených pod 630 (630) 

632 Zamlklý [nevypuzený] potrat 
Casné fetální úmrtí se zadržením mrtvého plodu 
Zadržené produkty početí, ne po samovolném nebo indukovaném potratu 

ani po porod u 
Nepatří sem: nezdafoný indukovaný potrat (638) 

zamlklý [nevypuzený]: porod (656.4) 
potrat s abnormálním produktem 

početí (630, 631) 

633 Mimoděložní těhotenství - graviditas extrauterina 
Patří sem: mimoděložní těhotenství s rupturou 
633.0 Břišní těhotenství - graviditas abdominalis 
633.1 Tubární těhotenství - graviditas tubaria 
Ruptura vejcovodu - tubae Fallopii - následkem těhotenství 
Tubární potrat 
633,2 Ovariální těhotenství - graviditas ovarica 
()33.8 Jiné rnimoděložní těhotenství 
Graviditas: cervicalis 

cornualis 
in traligamen to s a 
mesometrica 
muralis 

Kombinované mimoděložní těhotenství 
633.9 NS 
Při položkách 634-638 se používá následujícího členění na čtvrtém místě: 

.O Komplikovaný infekcí pohlavního ústrojí nebo pánve (kterýmkoliv 
onemocněním uvedeným pod 639.0) 

.1 Komplikovaný opožděným nebo nadměrným krvácením (kterým
koliv onemocněním uvedenýn:i pod 639.1) 

.2 Komplikovaný poškozením pánevních orgánů nebo tkání (kterým
koliv onemocněním uvedeným pod 639.1) 
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.3 Komplikovaný selháním ledvin (kterýmkoliv onemocněním uvede
ným pod 639.3) 

.4 Komplikovaný metabolickou poruchou (kterýmkoliv onemocněním 
uvedeným pod 639.4) 

.5 Komplikovaný šokem (kterýmkoliv onemocněním uvedeným pod 
639.5) 

.6 Komplikovaný embolií (kterýmkoliv onemocněním uvedeným pod 
639.6) 

. 7 S jinými určenými komplikacemi (kterýmkoliv onemocněním uve
deným pod 639.8) 

.8 S NS komplikacemi 

. 9 Bez komplikací 

634 Samovolný potrat - abortus spontaneus 
(Viz čtyřmístné podpoložky před položkou 634) 
Patří sem: spontánní potrat (úplný) (neúplný) 

635 Legálně indukovaný potrat 
(Viz čtyřmístné podpoložky před položkou 634) 
Patří sem: potrat: legální 

terapeutický 
přerušení těhotenství: legální 

terapeutické 
Nepatří sem: regulace menstruace (V25.3) 

636 Ilegálně indukovaný potrat 
(Viz čtyřmístné podpoložky před položkou 634) 
Patří sem: potrat (úplný) (neúplný): ilegální 

kriminální 

637 Potrat NS 
(Viz čtyřmístné podpoložky před položkou 634) 
Patří sem: potrat (úplný) (neúplný) NS 

zadržené produkty početí po potratu nezafaditelném jinam 

638 Nezdařený pokus o potrat 
(Viz čtyřmístné podpoložky před položkou 634) 
Patří sem: nezdar pokusu o indukci (legálního) potratu 
Nepatří sem: neúplný potrat (634-637) 

( 

639 Komplikace po potratu nebo mimoděložním nebo molárním těho
tenství 

Poznámka: Tato položka je určena pro použití v takových případech, kdy 
se požaduje třídit odděleně komplikace, uvedené na úrovni 
čtvrtého místa v položkách 634-638 a sdružené s onemocněními 
zařaditelnými pod 630-638, např.: 
a) jestliže komplikace sama byla příčinou jedné epizody lékař-
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ské péče, kdežto potratem, mimoděložním nebo molár ním tě·

hotenstvím se zabývala předchozí epizoda ; 
b) jestliže tato onemocnění jsou bezprostředními komplikacemi 
mimoděložních nebo molárních těhotenství zařaditelných pod 
630-633, kde nemohou být zachycena na čtyřmístné úrovni. 

639.0 Infekce pohlavního ústrojí nebo pánve 
Endometritis l 
Pánevní peritonitis 
Parametritis I 
Salpingitis } po onemocněních zařaditelných pod 630-638 
Salpingo-oofori tis ji 
Sepse NS 
Septikémie NS 
Nepatří sem : infekce močového ústrojí (639.8) 
639.1 Opožděné nebo nadměrné krvácení 
Afibrinogenémie } 
Defibrinační syndrom po onemocněních zařaditelných pod 630- 638 
Haemolysis intravascularis 
639.2 Poškození pánevních orgánů nebo tkání 
Lacerace, perforace nebo trhlina: 

děložního čípku 
dělohy \ 

měchýře 
periuretrální tkáně I po onemocněních zařaditelných pod 630-638 

střeva j 
širokého vazu 

639.3 Selhání ledvin 
Oligurie 
Renální: selhání (akutní) 

tubulární nekróza 
zastavení činnosti 

Urémie 
639.4 Metabolické poruchy 

) 
po onemocněních zařaditelných 

pod 630_.:_638 

Porušená rovnováha elektrolytů po onemocněních zařaditelných pod 630 
až 638 

639.5 Šok 
Oběhový kolaps } po onemocněních zařaditelných 
Šok (pooperační) (oběhový) pod 630-638 
639.6 Embolie 
Embolie: amniální tekutinou l 

mýdlová 
plicní 
pyeinická ( 

septická J 
sraženou krví 
vzduchová 

po onemocněních zařaditelných 
pod 630-638 
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639.8 Jiné určené komplikace 
Mozková anoxie l po onemocněních zařaditelných 
Zastavení nebo selhání srdce J pod 630-638 
639.9 NS komplikace po onemocněních zafaditelných pod 630-638 

KOMPLIKACE TÝKAJÍCÍ SE HLA VNĚ TĚHOTENSTVÍ (640-648) 

Path sem: uvedená onemocnění, i když vzniknou nebo jsou přítomna v době 
porodu nebo šestinedělí 

640 Krvácení v časném těhotenství 
Patř'í sem: krvácení před dokončením 22 týdnů těhotenství 
640.0 Hrozící potrat 
640.8 Jiné 
640.9 NS 

6H 

64i.O 

Krvácení před porodem, předčasné odloučení lůžka - abruptio 
placentae - nebo vcestné lůžko - placenta praevia 
V cestné lůžko bez krvácení 

Nízko nasedající lůžko bez krvácení 
Placenta praevia zjištěná: 

během těhotenství 

před porodem, ukončeným císařským řezem, bez krvácení 
641.1 Krvácení následkem vcestného lůžka 
Nízko nasedající lůžko l 
Placen ta praevia: marginální 

parciální [ NS nebo s krvácením (intra partum) 

totální 
Nepatří sem: krvácení následkem vcestných cév - vasa praevia (663.5) 
641.2 Předčasné odloučení lůžka 

Ablatio ) 
Abruptio f placentae 

Náhodné krvácení před porodem 
Předčasné odloučení normálně implantovaného lůžka 
641.3 Krvácení před porodem sdružené s vadami koagulace 
Krvácení před nebo mezi porodem, sdružené s: 

afibrinogenémií 
hypofibrinogenémií 
hyperfibrinolýzou 

641.8 Jiné krvácení před porodem 
Krvácení před nebo mezi porodem sdružené s: leiomyomem dělohy 

641.9 Krvácení před porodem NS 
Krvácení NS: mezi porodem 

před porodem 
těhotenské 

úrazem 
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642 Hypertenze komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí 
642.0 Nezhoubná esenciální hypertenze komplikující těhotenství, porod 

nebo šestinedělí 
Hypertenze: 

esenciální 
existující od dřívějška NS 
chronická NS 
nezhoubná esenciální 

) 
určená jako komplikace těhotenství, 
porodu nebo šestinedělí nebo jako 
důvod pro porodnickou péči během 
těchto stavů 

642.1 Sekundární hypertenze při nemoci ledvin, komplikující těhotenství, 

porod nebo šestinedělí 
Sekundární hypertenze při nemoci ledvin, určené jako komplikace těhoten.., 
ství, porodu nebo šestinedělí nebo jako důvod pro porodnickou péči během 
těchto stavů , 

642.2 Jiná od dřívějška existující 
porod nebo šestinedělí 

Zhoubná hypertenze l 
Hypertenzní nemoc: ledvin 

srdce J 
srdce a ledvin 

hypertenze komplikující těhotenství, 

určená jako komplikace těhotenství, 
porodu nebo šestinedělí, nebo 
jako důvod pro porodnickou péči 
během těchto stavů 

642.3 Přechodná těhotenská hypertenze 
Přechodná hypertenze, takto označená, za těhotenství, při porodu nebo 
v šestinedělí 
642.4 Mírná nebo NS preeklampsie 
Hypertenze v těhotenství, při porodu nebo v šestinedělí, neurčená jako 
existující od dřívějška, buď s albuminurií nebo otokem, nebo obojím; mírná 
nebo NS 
Preeklampsie: mírná 

NS 
Toxémie (preeklamptická): mírná 

NS 
Nepatří sem: albuminurie } { (646.2) 

otok v těhotenství, bez hypertenze l (646 _1) 

642.5 Těžká preeklampsie 
Hypertenze v těhotenství, při porodu nebo v šestinedělí, neurčená jako 
existující od dřívějška, buď s albuminurií nebo otokem nebo obojím, určená 
jako těžká 
Preeklampsie, těžká 
Toxémie (preeklamptická), těžká 

642.6 Eklampsie 
Toxémie: eklamptická 

s křečemi 
642.7 Preeklampsie nebo eklampsie přidružená k hypertenzi existující od 

dřívějška 

Onemocnění uvedená pod 642.4-642.6 s onemocněními pod 642.0-642.2 
642.9 Hypertenze NS, komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí 
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Hypertenze NS, bez albuminurie nebo otoku, komplikující těhotenství, po
rod nebo šestinedělí 

643 Nadměrné zvracení v těhotenství - hyperemesis gravidarum 
643.0 Mírná hyperemesis gravidarum 
Hyperemesis gravidarum, mírná nebo NS, začínající před koncem 22. týdne 
643.1 Hyperemesis gravidarum s poruchou metabolismu 
Hyperemesis gravidarum, začínající před koncem 22. týdne, s poruchou 

' metabolismu, např.: dehydrací 
poruchou rovnováhy elektrolytů 
snížením uhlovodanů 

643.2 Pozdní zvracení v těhotenství 
Nadměrné zvracení, začínající po ukončení 22 týdnů těhotenství 
643.8 Jiné zvracení komplikující těhotenství 
Zvracení následkem organické nemoci nebo jiné příčiny, určené jako kom
plikace těhotenství nebo jako důvod ,pro porodnickou péči během těhoten
ství 
K vyznačení příčiny lze použít dalšího kódu. 
643.9 Zvracení v těhotenství NS 
Zvracení jako důvod k péči během těhotenství, jehož trvání není určeno 

644 Předčasný nebo hrozící porod 
644.0 Hrozící porod 
644.1 Předčasný začátek porodu 
Samovolný začátek porodu před 37 týdny těhotenství 

6':l5 Prodloužené těhotenství 
Pokračování těhotenství přes předpokládané datum porodu 

646 Jiné komplikace těhotenství, nezařazené jinde 
646.0 Fetus papyraceus 
646.1 Otok nebo nadměrný přírůstek váhy v těhotenství bez hypertenze 

- Gestační edém 
Nepatří sem: s hypertenzí (642.-) 
646.2 Nemoc ledvin v těhotenství NS, bez hypertenze 
Albuminurie } 
Nefropatie NS v těhotenství, bez hypertenze 
Nemoc ledvin NS 
Gestační proteinurie 
Nepatří sem: s hypertenzí (642.-) 
646.3 Habituální potrat 
Nepatří sem: jde-li o čerstvý potrat (634.-) 

není-li žena těhotná (629.9) 
646.4 Periferní neuritis v těhotenství 
646.5 As.ymptomatická bakteriurie v těhotenství 
646.6 Infekce pohlavního nebo močového ústrojí v těhotenství 
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Onemocnění uvedená pod 590, 595, 597, 599.0, 614-616 , komplikující těho
tenství nebo porod 
Nepatří sem: větší puerperální infekce (670) 
646. 7 Jaterní onemocnění v těhotenství 
Nepatří sem: hepatorenální syndrom po porodu (674.8) 
646.8 Jiné určené komplikace těhotenství 
Herpes gestationis 
Únava v těhotenství 
646.9 Komplikace těhotenství NS 

647 Infekční a parazitární onemocnění matky, zařaditelná jinam, ale 
komplikující těhotenství, porod nebo šestinedělí 

Patř'í sem:uvedená onemocnění, jestliže komplikují těhotenství, byla jím 
zhoršena nebo jsou hlavním důvodem pro porodnickou péči 

Nepatří sem: jestliže důvodem lékařské péče o matku je zjištění nebo po-
dezření, že onemocnění postihlo plod (655. -) 

647.0 Syfilis 
Onemocnění uvedená pod 090-097 
647.1 Kapavka 
Onemocnění uvedená pod 098 
647.2 Jiné pohlavní nemoci 
Onemocnění uvedená pod 099 
64 7 .3 Tuberkulóza 
Onemocnění uvedená pod 010-018 
647.4 Malárie 
Onemocnění u vedená pod 084 
647.5 Zarděnky 

Onemocnění uvedená pod 056 
647.6 Jiné virové nemoci 
Onemocnění uvedená pod 050-079 mimo 056 
647.8 Jiné určené infekční a parazitární nemoci 
647.9 Infekce NS 

648 Jiná onemocnění matky, zařaditelná jinam, ale komplikující těho
tenství, porod nebo šestinedělí 

Patří sem: uvedená onemocnění, jestliže komplikují těhotenství, byla jím 
zhoršena nebo jsou hlavním důvodem pro porodnickou péči 

Nepatří sem: jestliže důvodem lékařské péče o matku je zjištění nebo po-
dezření, že onemocnění postihlo plod (655.-) 

648.0 Diabetes mellitus 
Onemocnění uvedená pod 250 
648.1 Dysfunkce štítné žlázy 
Onemocnění uvedená pod 240-246 
648.2 Anémie 
Onemocnění uvedená pod 280-285 
648.3 Závislost na návykových látkách 
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Onemocnění uvedená pod 304.-
648.4 Duševní poruchy 
Onemocnění uvedená pod 290-303, 305-316, 317-319 
648.5 Vrozené kardiovaskulární nemoci 
Onemocnění uvedená pod 745-747 
648.6 Jiné kardiovaskulární nemoci 
Onemocnění uvedená pod 390-398, 410-429, 435, 440-459 
Nepatř-í sem: mozkové krvácení v šestinedělí (674.0) 

žilní komplikace (671.-) 
648. 7 Kostní a kloubní onemocnění páteře, pánve a dolních končetin 
Onemocnění uvedená pod 720-724 
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Onemocnění uvedená pod 711-719 nebo 725-738, postihují-li dolní kon
četiny 

648.8 Abnormální tolerance glukózy 
Onemocnění uvedená pod 790.2 
648.9 Jiné 
Nutriční karence (onern.ocnění uvedená pod 260-269) 

NORMÁLNÍ POROD A JINÉ INDIKACE PRO PÉČI ZA TĚHOTEN
STVÍ, PORODU A ŠESTINEDĚLÍ (650-659) 

650 Spontánní porod bez komplikací 
Porod bez abnormality nebo komplikace zařaditelné do jiné z položek 630 
až 676, proběhnuvší samovolně v poloze záhlavím, bez operace 
Nepatř'í sem: porod vakuumextraktorem, kleštěmi, císařským řezem, ex

trakcí konce pánevního, bez určené komplikace (669.5-669.7) 
porod koncem pánevním (s pomocí) (samovolný) NS (652.2) 

651 
651.0 
651.1 
651.2 
651.8 
651.9 

Mnohočetné těhotenství 

Dvojčata 

Trojčata 

čtyřčata 
Jiné 
NS 

652 Nepravidelná poloha nebo naléhání plodu 
Nepatří sem: překáží-li při porodu (660.0) 
652.0 Labilní poloha 
652.1 Poloha podélná koncem pánevním nebo jiná nepravidelná poloha, 

převedená obratem na polohu podélnou hlavičkou 
Obrat na hlavičku NS 
652.2 Poloha podélná koncem pánevním bez obratu , 
652.3 Poloha příčná nebo šikmá 
Nepatří sem: příčné zadržení hlavy plodu (660.3) 
652.4 Poloha obličejová nebo čelní 
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Naléhání bradičkou 
652.5 Hlavička nad vchodem v termínu 
Nevstupující hlavička 
652.6 Mnohočetné těhotenství s nepravidelnou polohou jednoho nebo více 

plodů 

652.7 Vyhřezlá ručka 

652.8 Jiné 
652.9 NS 

653 Nepoměr 

Nepatří sem: překáží-li při porodu (660.1) 
653.0 Větší abnormalita kostěné pánve, přesněji neurčená 
Deformita pánve NS 
653.1 Pánev, všeobecně stejnoměrně zúžená 
Z úžená pánev NS 
653.2 Zúžení pánevního vchodu 
653.3 Zúžení pánevního východu 
653.4 Nepoměr mezi plodem a pánví 
Cefalopelvický nepoměr NS 
653.5 Neobvykle veliký plod působící nepoměr 
Fetální nepoměr NS 
Nepoměr z velikosti plodu při normálně utvářeném plodu 
Nepatří sem: jestliže důvodem lékařské péče byla starost o plod (656.6) 
653.6 Hydrocefalický plod působící nepoměr 
Nepatří sem: jestliže důvodem lékařské péče byla starost o plod (656.6) 
653.7 Jiná abnormalita plodu působící nepoměr 
Fetální: asci tes 

hydrops 
myelomeningokela 
novotvar 
sakrální teratom 

Spojená dvojčata 
653.8 Nepoměr jiného původu 
653.9 NS 

654 Abnormalita pánevních orgánů nebo měkkých tkání 
Patří sem: uvedená onemocnění během těhotenství, porodu a šestinedělí 

Nepatří sem: překáží-li při porodu (660.2) 
654.0 Vrozené abnormality dělohy 
Uterus: bicornis 

duplex 
654.1 Novotvary děložního těla 
Děložní myomy a fibromyomy 
654.2 Jizva dělohy po předchozí operaci 
Dřívější císařský řez NS 
654.3 Retroverze nebo inkarcerace těhotné dělohy 
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654.4 Jiné abnormality tvaru nebo polohy těhotné dělohy a sousedících 
tkání 

Cystokela 
Rektokela 
Rigidní spodina pánve 
Svislé břicho 
Úprava spodiny pánve 
VýJ:?.řez těhotné dělohy 

654.5 Inkompetence čípku 
Shirodkarova sutura 
654.6 Jiná vrozená nebo získaná abnormalita čípku 
Dřívější operace } 
Novotvar čípkl.1 

Polyp 
654.7 Vrozená nebo získaná abnormalita pochvy 
Dřívější operace pochvy 
Novotvar pochvy 
Pochva s přepážkou 
St_enóza pochvy (vrozená) (získaná) 
Striktura pochvy 
654.8 Vrozená nebo získaná abnormalita vulvy 
Dřívější operace hráze nebo vulvy 
Fibróza hráze 
Novotvar vulvy 
Přetrvávající hymen · 
Rigidní hráz . 
Nepatří sem: městky vulvy (671.1) 
654.9 NS . 

655 Známá nebo suspektní abnormalita plodu, vedoucí k léčbě . těhotné 
Patří sem: uvedené stavy plodu jako důvod pro pozorování matky nebtJ 

porodnickou péči o ni nebo pro přerušení těhotenství 
655.0 Vada centrální nervové soustavy u plodu 
Známá (-ý) nebo suspektní: anencefalus } 

hydrocefalus u plodu 
spina bifida 

655.1 Abnormalita chromozómů u plodu 
655.2 Dědičná nemoc v rodině, která může postihnout plod 
655.3 Suspektní poškození plodu vir.ovou nemocí matky 
Suspektní poškození plodu zarděnkami u matky 
655.4 Suspektní poškození plodu jinou nemocí matky 
Suspektní poškození plodu: alkoholismem } 

listeriózou matky 
toxoplazmózou 

655.5 Suspektní poškození plodu toxickými látkami 
Nepatří sem: ohrožení plodu podáváním léků při porodu (656.3) 
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655.6 Suspektní poškození plodu zářením 
655.8 Jiná známá nebo suspektní abnormalita plodu, nezařazená jinde 
Suspektní poškození plodu nitroděložním antikoncepčním prostředkem 
655.9 NS 

656 Jiné stavy plodu a lůžka, vedoucí k léčbě těhotné 
656.0 Průnik fetální krve do mateřského oběhu (mikroskopický) 
656.1 Izoimunizace v Rh systému 
Anti-D (Rh) protilátky 
Inkompatibilita Rh 
656.2 Izoimunizace jinou nebo NS inkompatibilitou krevních skupin 
656.3 Ohrožení plodu 
Abnormální: acidobazická rovnováha 

srdeční tep nebo rytmus 
Fetální: acidémie 

bradykardie 
Smolka [mekonium] v plodové vodě 
656.4 Nitroděložní úmrtí 
656.5 Nedostatečný růst plodu 
„Insuficience lůžka" 
Plod příliš malý nebo lehký vzhledem k trvání těhotenství 

656.6 Nadměrný růst plodu 
Plod příliš velký vzhledem k trvání těhotenství 
656 . 7 Jiná onemocnění lůžka 
Abnormální lůžko 
Infarkt lůžka 
656.8 Jiné 
656.9 NS 

657 Polyhydramnion 
Hydramnion 

658 Jiné poruchy plodových obalú a plodové vody 
Nepatř'í sem: embolie plodovou vodou (673.1) 
658.0 Oligohydramnion bez protržení blan 
658.1 Předčasné protržení blan 
658.2 Opožděný porod po samovolném nebo NS protržení blan 
658 .3 Opožděný porod po umělém protržení blan 
658.4 Infekce plodové dutiny 
Amnionitis 
Chorioamnioni tis 
Membranitis 
Placen ti tis 
658.8 Jiné 
G58.9 NS 
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65,9 Jiné indikace pro péči nebo zúkrok, související s porodem, nezafa-
zené jinde 

659.0 Nezdařená mechanická indukce 
Nezdar pokusu indukovat porod chirurgický mi nebo jinými instrumentál
n í.mi metodami 
659.1 Nezdařená indukce medikamentózní nebo NS 
Nezdar pokusu indukovat porod medikamentózními m e todami, např-. oxyto
cinovými přípravky 
Nezdařená indukce NS 
659.2 Horečka za porodu NS 
659.3 Celková in.fekce během porodu 
Septikémie za porodu 
659.4 Velký počet předchozích těhotenství 
Nepatří sem: n ejde-li o současné těhotenství (V61.5) 

p ouhý dozor v těhotenství (V23.3) 
G59.5 Starší primigrav icla 
659.8 Jiné 
659.9 NS 

KOMPLIKACE VYSKYTUJÍCÍ SE HLA VNĚ PŘI PORODU (6 G0-669) 

660 Poruchy průběhu porodu 
6G O.O Poruchy při nepravidelné poloze na začátku porodu 
K terýkoli stav uvedený pod 652.- a působící jako překážka během porodu 
K vyznačení stavu lze použít dalšíh o kódu z p oložky 652.-
660.1 Poruchy při nepravidelnost i kostěné pánve 
Kter ýkoli stav uvedený pod 653.- a působící jako překážka během porodu 
K vyznačení stavu lze použít dalšího kódu z p oložky 653.-
660.2 Poruchy při nepravidelnosti měkkých porodních cest 
Kter ýkoli stav uvedený pod 654.- a působící jako překážka během porod u 
Výhře z předního rtu čípku 
K vyznačení stavu lze použít dalšího kódu z p oložky 654.-
660.3 Hluboký příčný stav nebo v ysoký přímý stav 
660.4 Zadržení ramének 
Uvázlé raménko 
660 .5 Kolize dvojčat 
660.6 Nezdařený pokus o porod NS 
Nezdařený pokus o porod beze zmínky o stavu nebo suspektním stav:..1 
a s následným císařským řezem 
660.7 Nezdařené kleště nebo vakuumextraktor 'NS 
Použití vakuumextraktoru nebo kleští beze zmínky o podmínkách, s n á
sledným použitím kleští resp. císařským řezem 
660.8 Jiné 
660.9 NS 
Dystokie (fetální) (mateřská) NS 
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661 Poruchy vypuzujících sil 
661.0 Primární inerce dělohy 
Porucha rozvíjení hrdla 
Primárně slabé kontrakce 
661.1 Sekundární inerce dělohy 
Poruchy aktivní fáze porodu 
Sekundárně slabé kontrakce 
661.2 Jiná nebo NS inerce dělohy 
Atonie dělohy 
Nepravidelné nebo slabé kontrakce 
661.3 Překotný porod - partus praecipitatus 
661.4 Hypertonické, nekoordinované nebo prodloužené kontrakce dělohy 
Děložní dystokie 
Hypertonická dysfunkce dělohy · 
Kontrakční kruh (vystupňovaný) [Bandlova rýha] 
Křeče: dělohy 

hrdla 
Nekoordinovaná akce dělohy 
Sutkovitá kontrakce dělohy 
Tetanické kontrakce 
661.9 NS 

662 
662.0 
662.1 
662.2 
662.3 

Prodloužený porod 
Prodloužená první doba 
Prodloužený porod NS 
Prodloužená druhá doba 
Opožděný porod druhého dvojčete, trojčete atd. 

663 Poruchy pupečníku 
663.0 Výhřez pupečníku 

663.1 Pupečník kolem krku s kompresí 
&63.2 Jiné nebo NS ovinutí pupečníku s kompresí 
Ovinutí pupečníku u monoamniotických dvojčat 
Uzel na pupečníku 
663.3 Jiné nebo NS ovinutí pupečníku bez komprese 
663.4 Krátký pupečník 
663.5 Vasa praevia 
663.6 Změny pupečníkových cév 

Hematom } 
Pohmoždění pupečníku 

Trombóza cév 
663.8 Jiné 
663.9 NS 

H64 Poranění hráze nebo vulvy při porodu 
Patří sem: poškození nástroji 
664.0 Trhlina hráze prvního stupně · 



Perineální trhlina (postihující): hymen 
kůži 

pochvu 
pysky 
vulvu 

664.1 Trhlina hráze druhého stupně 
Perineální trhlina (po epiziotómii) postihující: 

spodinu pánve 
svaly: petineální 

poševní 
Nepatří sem: postihuje-li :htní svěrač (664.2) 
664.2 Trhlina hráze třetího stupně 
Perineální trhlina (po epiziotómii) postihující: 

rektovaginální přepážku 
svěrač : řitní 

NS 
Nepatří sem: postihuje-li také sliznici řiti nebo konečníku (664.3) 
664.3 TrhUna hráze čtvrtého stupně 
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Perineální trhlina jako pod 664.2, postihuje-li také sliznici řiti nebo ko
nečníku 

664.4 T rhliny hráze NS 
Centrální trhliny 
664.5 Hem.atom vulvy a perinea 
664.8 Jiné 
664.9 NS 

665 Jiné porodní poranění 
Patří sem: poškození nástroji 
665.0 Ruptura dělohy před začátkem porodu 
665.1 Ruptura dělohy při nebo po porodu 
Ruptura dělohy NS 
665.2 Inverze dělohy 
665.3 Trhliny čípku 
665.4 Trhliny vysoko do pochvy 
Trhliny poševní stěny bez trhlin hráze 
665.5 Jiná poranění pánevních orgáml 
Poranění: měchýře 

močové trubice 
665.6 Poškození pánevních kloubi't a vazů 
Odtržení vnitřní chrupavky spony 
Poranění kostrče 

Poztržení a rozestup spony 
665.7 Pánevní hematorn 
Hematom pochvy 
6.65.8 Jiné 
665.9 NS 
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666 Poporodní krvácení 
666.0 Krvácení ve třetí době 
Krvácení při zadrženém, adherujícím nebo přirostlém lůžku 
Zadržené lůžko NS 
666.1 Jiné krvácení bezprostředně po porodu 
Krvácení: poporodní (a tonické) NS 

po porození lůžka 
6G6.2 Opožděné nebo sekundární krvácení po porodu 
Krvácení sdružené se zadrženými částmi lůžka nebo blan 
Poporodní krvácení určené jako opožděné nebo sekundární 
Zadržené produkty početí po porodu NS 
666.3 Poporodní vady koagulace 
Poporodní: afibrinogenémie 

fibrinolýza 

667 Zadržené lůžko nebo blány bez krvácení 
667.0 Zadržené lůžko bez krvácení 
Placenta accreta } 
Zadržené lůžko: celé bez krvácení 

NS 
667.1 Zadržené části lúBw nebo blan, bez krvácení 
Zadržené produkty početí po porodu, bez krvácení 

668 Komplikace po podání anestetik nebo analgetik při porodu 
Patří sem: komplikace vzniklé podáním celkového nebo místního aneste-

tika nebo analgetika při porodu 
668.0 Plicní komplikace 
Mendelsonův syndrom 
Tlakový kolaps plic 
V dechnutí žaludečního obsahu nebo výměšků 
668.1 Srdeční komplikace 
Selhání } srdce Zastavení 
G6f3.2 Komplikace postihující centráln .. í nervovon soustavu 
Anoxie mozku 
668.8 Jiné 
668.9 NS 

()69 Jiné komplikace porodu, nezařazené jinde 
669.0 Ohrožení matky 
669.1 Šok při nebo po porodu 
Porodnický šok 
669.2 Syndrom mateřské hypotenze 
669.3 Akutní selhání ledvin po porodu 
669.4 Jiné komplikace porodnických operací a výkonů 



Anoxie mozku ) 

l po císařském řezu n ebo jiné porodnické 
Selhání d f b , k y d NS Zastavení J sr ce operaci ne o vy onu ve. poro u 

Nepatří sem: komplikace ran po porodnických operacích (674.3) 
669.5 Porod kleštěmi nebo vakiiumextraktoreni bez udání indikace 
669.6 Extrakce konce pánev ního bez udání indilcace 
Nepatří sem: porod koncem pánevním NS (652.2) 
669. 7 Císafský řez bez udán i indikace 
669.8 Jiné 
669.9 NS 

METODA PORODU 

301 

Jestliže se k vyznačení metody porodu nepoužívá úplné klasifikace chirur
gických a jiných výkonů, doporučuje se tato klasifikace: 
.O Normální samovolný porod per vias naturales v poloze podélné záhla

vím 
.1 Porod per vias naturales s poruchou naléhání hlavy, n eoperativní ne bo 

operativní bez použití nástrojů 
.2 Kleště z východu a z nižších rovin 

Porod kleštěmi NS 
.3 Jiný porod kleštěmi 

Kleště: z vyšších rovin pánevních 
stř'ední 

vysoké 
.4 Vakuumextrakce 
.5 Porod koncem pánevním, samovolný, s p omocí nebo NS 

Cástečná extrakce konce pánevního 
.6 Extrakce konce pánevního: 

celková 
NS 

Obrat s extrakcí konce pánevního 
. 7 Primární císařský řez 

Císařský fez před porodem nebo na jeho začátku 
.8 Jiný nebo NS císařský foz 
.9 Jiná nebo NS metoda porodu 

Aplikace závaží na nohu při porodu koncem pánevním 
Zmenšovací operace pro usnadnění porodu 
Jiný operativní nebo instrumentální porod 

KOMPLIKACE ŠESTINEDĚLÍ (670-676) 

Poznámka: Do položek 671 a 673-676 patří uvedená onemocnem, když 
se vyskytnou v těhotenství nebo při porodu. 

670 Větší puerperální infekce 
Puerperální: endometritis 
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horečka 

pánevní: celulitis ' 
sepse 

peritonitis 
N epatl'í sem: infekce po potratu (639.0) } 

infekce močového ústrojí po porodu · (646.6) 
menší infekce pohlavního ústrojí po porodu 

671 Žilní komplikace v těhotenství nebo šestinedělí 
671.0 Městky dolních končetin 
Městky NS 
Varikózní žíly NS 
671.1 Městky vulvy nebo hráze 
671.2 Povrchní tromboflebitis 
Tromboflebitis NS 
671.3 Hluboká flebotrombóza před porodem 
Trombóza hlubokých žil před porodem 
671.4 Hluboká flebotrombóza po porodu 
Pánevní tromboflebitis l d 
Trombóza hlubokých žil J po poro u 
671.5 Jiná flebitis nebo trombóza 
Mozková žilní trombóza 
671.8 Jiné 
HemQroidy 
671.9 NS 
Flebitis NS 
Trombóza NS 

672 Horečka neznámého původu v šestinedělí 
Puerperální pyrexie NS 

6 7 3 Porodnická embolie plic 
Patří sem: plicní embolie v těhotenství, při porodu nebo v šestinedělí nebo 

určená jako puerperální 
Nepatří sem: embolie po potratu (639.6) 
673.0 Porodnická vzduchová embolie 
673.1 Embolie amniální tekutinou 
673.2 Porodnická embolie sraženou krví 
Puerperální embolie NS 
673.3 Porodnická pyémická nebo septická embolie 
673.8 Jiné 
Tuková embolie 

674 Jiné a NS komplikace šestinedělí, nezařazené jinde 
674.0 Cévní onemocnění mozku v šestinedělí 
Kterékoliv onemocnění uvedené pod 430-434, 436, 437; vyskytnuvší se 
během těhotenství, porodu nebo šestinedělí , nebo určené jako puerperální 
674.1 Dehiscence rány po císařském řezu 



674.2 Dehiscence sutury hráze 
Dehiscence rány po: epiziotómii 

trhlině hráze 
Sekundární trhlina hráze 
Zhrouceni hráze 
674.3 Jiné komplikace ran po porodni~kých operacích 
Hematom l 
Infekce f rány po císařském řezu nebo na hrázi 
Krvácení 
Nepatří sem: poškození nástroji při porodu (664.-, 665.-) 
674.4 Polyp lůžka 
674.8 Jiné 
Hepatorenální syndrom po porodu 
Poporodní: kardiomyopatie 

subinvoluce dělohy 
674.9 NS 
Náhlá smrt z neznámé příčiny v šestinedělí 

675 Infekce prsu nebo bradavky, sdružené s porodem 
675.0 Infekce bradavky 
Absces bradavky 
675.1 Absces prsu 
Abscessus: mammalis 

subareolaris 
Hnisavý zánět prsu - mastitis purulenta 
675.2 Nehnisavý zánět prsu 
Lymfangitis prsu 
Mastitis: interstitialis 

parenchymatosa 
NS 

675.8 Jiné 
675.9 NS 

676 Jiné nemoci prsů sdružené s porodem a poruchy laktace 
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Patří sem: uvedená onemocnění během těhotenství, šestinedělí nebo laktace 
676.0 Retrakce bradavky 
676.1 Léze bradavky 
Fisura bradavky 
676.2 Retence mléka 
676.3 Jiné nebo NS onemocnění prsu 
676.4 Selhání laktace 
Agalakcie 
676.5 Potlačená laktace 
676.6 Galaktorrhoea 
Nepatří sem: galaktorrhoea nesdružená s porodem (611.6) 
676.8 Jiné poruchy laktace 
676.9 NS poruchy laktace 
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XII - NEMOCI KůZE A PODKOžNfHO VAZIVA 

INFEKCE KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIV A (680-686) 
Nepatří sem: některé místní infekce kůže, za.fazené mezi „Inf ekční a p <::

razitární nemoci", např.: 
červenka [ erysipeloid Rosenbachův] (027 .1) 
molluscum contagiosum (078.0) 
opar - herpes: pásový - zoster (053.-) 

prostý-:-- simplex (054.-) 
růže - erysipelas (035) 
virové bradavice (078.1) 

680 Furunkl a karbunkl 
Patř·í sem: furunkulóza 

nežit 
f580.0 Obličej 

Nos 
Nosní přepážka 
Obličej - kterákoli část mimo oko 
Spánková krajina 
Ucho - kterákoli část · 
Furunkulóza zevního zvukovodu + (380.1 *) 
Nepatří sem: oční víčko (373.1) 

680.1 Krk 
680.2 Trup 
Břišní stěna 

očnice (376.0) 
slzná žláza nebo váček (375.3) 

Hráz - perineum 
Hrudní stěna 
Prs 
Pupek - umbilicus 
Tříslo 

Záda - kt2rákoli část mimo hýždě 
680.3 Nadloktí a předloktí 
Paže - kterákoli část mimo ruku 
Podpaží - axilla 
Rameno 
680.4 Ruka 
Palec 
Prst 
Zápěstí 

680.5 Hýždě 

Krajina hýžďová 
Riť 



680.6 Dolní končetina mimo nohu 
Koleno 
Kotník 
Kyčel 

Stehno 
680.7 Noha 
Pata 
P rst 
680.8 Jiná určená lokalizace 
Hlava - kterákoli část mimo obličej 
Vlasová část hlavy 
Nepatří sem: pohlavní orgány (zevní) (607 .2, 608.4, 616.4) 
680.9 Lokalizace NS 
Furunkl NS 
Karbunkl NS 

681 F legmóna nebo absces prstu r uky nebo n oh y 
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Patř í sem: flegmóna [celulitis]prstu ruky nebo nohy l 
infekce nehtu 
onychie 

1 
panaritium 
paronychie 

(se zánětem míz
ních cév - lymf
angi tidou) 

perionychie 
K vyznačení infekčního organismu lze použít dalšího kódu 
681.0 Prst ruky 
681.1 Prst nohy 
681.9 Prst NS 

682 J iná flegmóna nebo absces 

flegmóna (difuzní) (s lymfangitidou) mimo prst 
Patří sem : absces (akutní) } 

lymfangitis (akutní) ruky nebo nohy 
Nepatří sem: flegmóna nebo absces: očního víčka (373.1) 

řitní nebo rektální krajiny {566) 
slzného ústrojí (375.3) 
uvnitř nosu (478.1) 
zevního zvukovodu (380.1) 
zevních pohlavních orgánů: 

mužských (607.2, 608.4) 
ženských (616.4) 

lymfangitis (chronická) (subakutní) (457.2) 
K vyznačení infekčního organismu lze použít dalšího kódu 
682.0 Obz.iče.i 

Brada 
Celo 
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Nos 
Spánková krajina 
Submandibulární krajina 
Tvář 

Nepatří sem: ucho (380.1) 
682.1 Krk 
682.2 Trup 
Břišní stěna 

Hráz - perineum 
Hrudní stěna 
Pektorální krajina 
Pupek - umbilicus 
Tříslo 

Záda - kterákoli část mimo hýždě 
Nepatří sem: pupek u novorozence (771.4) 
682.3 Nadloktí a předloktí 
Paže - kterákoli část mimo ruku 
Podpaží - axilla 
Rameno 
Nepatří sem: ruka (682.4) 
682.4 Ruka mimo prsty 
Ruka - mimo palec nebo prst 
Zápěstí 

Nepath sem: palec a prsty (681.0) 
682.5 Hýždě 

Hýžďová krajina 
682.6 Dol.ní končet'i.na mimo nohu 
Koleno 
Kotník 
Kyčel 

Stehno 
682.7 Noha niimo prsty 
Pata 
Nepatří sem: prst (681.1) 
682.8 Jiná určená lokalizace 
Vlasová část hlavy 
682.9 Lokalizace NS 
Absces NS 
Flegmóna NS 

683 Akutní zánět mi:mích uzlin - lymphadenitis acuta 
Absces (akutní) } 
Adenitis, akutní kterékoliv mízní uzliny mimo mezenterickou 
Lymfadenitis, akutní 
Nepatří sem: lymfadenitis: chronická nebo subakutní, mimo mezenterickou 

(289.1) 
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rnezenterická (akutní) (chronická) (subakutní) 
(289.2) 
NS (289.3) 

zvětšené lymfatické uzliny NS (785.6) 
K vyznačení infekčního Qrganismu lze použít dalšího kódu . 

684 Impetigo 
lmpetiginizace jiných dermatóz 
Impetigo (contagiosa) kterékoliv lokalizace, zpúsobená kterýrn.k olív orga
nismem : bullosa 

circinata 
neonatorum 
simplex 

Pemphigus neonatorum 
Impetigo: očního víčka+ (373.5*) 

zevního ucha+ (380 .1 *) 
Nepatří sem: impetigo herpetiformis (694.3) 

685 Pilonidální cysta 
Patří sem: dutina l 

píštěl J kostrční nebo pilonidální 

G85.0 S absceseni 
685.1 Bez abscesu 

686 Jiné místní infekce kůže a podkožního vaziva 
K vyznačení infekčního organismu lze použít dalšího kódu. 
686.0 Pyoderrna 
Dermatitis: purulenta 

septica 
suppurativa 

686.1 Pyogenní granulorn 
Granuloma : septicum 

suppurativum 
teleangiecta ticum 

686.8 Jiné místní infekce kůže a podkožního v aziva 
Dermatitis [pyoderma] vegetans 
Ekthyma 
Koutky [anguli infectiosi] 
N epatř'í sem: dermatitis infectj.osa eczematoides (690) 

panikulitis (729.3) 
686.9 Místní infekce kůže a podkožního vaziva NS 

JINÁ ZÁNĚTLIVÁ ONEMOCNĚNÍ KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIV A 
(690-698) 

Nepatří sem: panikulitis (729.3) 
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690 Dermatosis erythematosquamosa 
Dermatitis: infectiosa eczematoides 

seborrhoica 
Eczema seborrhoicum 
Parakeratosis 
Pityriasis: capitis 

simplex 
Nepatř'í sem: ekzematózní dermatitis očního víčka (373.3) 

psoriáza (696.-) 

691 
691.0 

Atopický ekzém - dermatitis atopica - a příbuzná onemocnění 
Plénková dermatitis 

Plénková dermatitis: erytematózní 
morbilif ormní 
psoriaziformní 

691.8 Jiné 
Atopická dermatitis 
Eczema: allergicum (endogenes) 

atopicum 
flexurale 
infantile (acutum) (chronicum) 

Neurodermitis: atopica 
diffusa (Brocq) 
disseminata 

Prurigo (Besnier) 

692 Kontaktní dermatitis [ekzém] a jiné ekzémy 
Patří sem: dermatitis [ekzém]: kontaktní 

profesionální 
toxická(-ý) 
NS 

ekzém (akutní) (chronický): alergický 
erytematózní 
profesionální 

. NS 
Nepatří sem: alergie NS (995.3) 

dermatitis [ekzém] z požitých látek (693.-) 
ekzém zevního ucha (380.2) 
kontaktní dermatitis. očního víčka (373.3) . 
periorální dermatitis (695 .3) 

692.0 Vyvolané čisticími prostředky 
692. l Vyvolané oleji a tuky 
692.2 Vyvolané rozpustidly 
Ze skupiny: cyklohexanů 

esteru 
glykolu 



chlorovaných sloučenin 
ketonů 

uhlovodíků 

3ů9 

692.3 Vyvolané přímým stykem kůže s léky a chemickými látkarni po
užívanými v lékařství 

Arnika 
Fenol 
Fungicida 
Jód 
Keratolytika 
Neomycin 
Rtuť 
Skabicida 
Kterákoliv chemická látka vyvolávající kontaktní dermatitidu 
Nepatří sem: alergie NS vyvolaná chemickými látkami (995.2, E930-E949) 

dermatitis vyvolaná požitými látkami (693;0) · 
K vyznačení látky lze použít dalšího kódu E. 
692.4 Vyvolané jinými chemickými látkami 
Guma 
Insekticid a 
Kyseliny 
Leptavé látky 
Náplasti 
Nylon 
Plastické hmoty 
Sloučeniny chromu 
Zásadité látky 
692.5 Vyvolané potravinami pfi styku s ků.ží 

Maso 
Mléko 
Mouka 
Obilí 
Ovoce 
Ryby 
Nepatří sem: dermatitis vyvolaná: barvivy (692.8) 

konzervačními prostředky (692 .8) 
požitou potravou (693.1) 

692.6 Vyvolané rostlinami - mimo potraviny 
J edovatý(-á): břečťan - Rhus toxicodendron 

dub - Rhus diversiloba 
réva - Rhus radicans 
škumpa - Rhus venenata 

Lakový strom - Rhus verniciflua 
Petrklíč - Primula 
Starček - Senecio jacobaea 
Nepatří sem: alergie NS vyvolaná pylem (477.0) 
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692.'7 Vyvolané slunečním zářením 
Úžeh [dermatitis solaris] 
692.8 Vyvolané jinými 'Určenými činiteli 
Dyshydrotický syndrom 
Vyvolané: barvivy 

horkým počasím 
infračerveným zářením 

konzervačnf :ni r;rostředky 
kosmetickými prostředky 
kožišinami 
paprsky X 
studeným počasím 
světlem 

ultrafialovým zářením 
zářením NS 

Nepafrí sem: alergie NS vyvolaná zvfrecí srstí nebo prachem (477.8) 
692.9 Příčina NS 
Dermatitis: kontaktní NS 

Ekzém NS 

toxická [venenata] NS 
NS 

693 Dermatitis vyvolaná požitými látkami 
Nepatř'í sem: alergie NS (995.3) 

kontaktní dermatitis (692 .-) 
kopřivkovité reakce (708.0) 
NS nepříznivé účinky lékú a chemických látek používaných 
v lékařství (995.2) 

69 3.0 Vyvolaná léky nebo chemickými látkami používanými v lékařství 

K vvznačení látky lze použít dalšího kódu E. 
693.l Vyvolaná potravou 
693.8 Vyvolaná .Jinou určenou. látkou 
69 3. 9 Vyvolaná požitou látkou NS 
Nepatří sem: dermatitis NS (6~2.9) 

694 Puchýřnaté - bulózní - dermatózy 
694 .0 Derrnatitis herpetiformis 
Dermatosis herpetiformis 
Duhringova nemoc 
Hydroa herpetiformis 
Nepatří sem: stařecká dermatitis herpetiforrn.is (694.5) 
694.1 Dermatitis pus~ulosa subcornealis 
Sneddonova-Wilkinsonova nemoc nebo syndrom 
694.2 Dermatitis herpeti.formis juvenilis 
694.3 Impetigo herpeti.formis 
694.4 Pern.figus 



Pe:-nphigus: erythematodes 
foliaceus 
malignus 
vegetans 
vulgaris 
NS 

Nepatří sem: pemphigus neonatorum (684) 
694.5 Pemfigoid (kožní) 
Benigní pemfigus NS 
Bulózní pemfigoid 
Dermatitis herpetiformis senilis 
Herpes circinatus bullosus 
694.6 SliZniční pemfigoid 
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Mukosynechiální atrofická bulózní dermatitis - pemphigus benignus mu-
cosae oris 

Oční pemfigoid - pemphigus benignus conjunctivae+ (372.3*) 
694.8 Jiné bulózní dermatózy 
Nepatří sem: herpes gestationis (646.8) 
694.9 NS 

695 Erytémová onemocnění 
695.0 Erythema toxicum 
695.1 Erythema multiforme 
Erythema iris 
Herpes iris 
N ecrolysis epidermalis toxica 
Stevensův-Johnsonův syndrom 
Artropatie sdružená s erythema multiforme+ (713.3*) 
695.2 Erythema nodosum 
Artropatie sdružená s erythema nodosum + (713.3*) 
Nepatří sem : tuberkulózní ery~hema nodosum (017.1) 
695.3 Rosacea 
Acne rosacea 
Dermatitis perioralis 
Rhinophyma 
695.4 Lupus erythemaL<1 sus 
Lupus erythematodes (discoides), neroztroušený 
Nepatří sem: lupus NS nebo vulgaris (017.0) 

roztroušený lupus erythematosus - 1. e. disseminatus (710.0) 
695.8 Jiná erytémová onemocnění 
Erythema intertrigo 
Opruzení - intertrigo 
Pityriasis rubra (Hebrae) 
Ritterova nemoc 
Nepatří sem: intertrigo mycotica (111.-) 
695.9 NS 
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Erytém NS 
Erytroderma (sekundární) 

696 Lupénka - psoriasis - a podobná onemocnění 
696.o+ Psoriatická artropatie (713.3*) 
696.1 Jiná psoriáza 
Acrodermatitis continua 
Psoriáza kteréhokoliv typu mimo artropatickou 
696.2 Parapsoriáza 
Pityriasis lichenoides et varioliformis 
696.3 Pityriasis rosea 
Pityriasis circinata (et maculata) 
696.4 Pityriasis rubra pilaris 
Devergieova nemoc 
Nepatří sem: pityriasis rubra (Hebrae) (695.8) 
696.5 Jiná nebo NS pityriasis 
Nepatří sem: pityriasis: simplex (690) 

versicolor (111.0) 
696.8 Jiné 

697 Lišej - lichen 
Nepatří sem: lichen: pilaris (757.3) 

sclerosus et atrophicus (701.0) 
scrophulosus (017 .O) 
simplex chronicus (698.3) 
spinulosus (757.3) 

697.0 Lichen planus 
Lichen ruber planus 
697 .1 Lichen nitidus 
697.8 Jiný lišej, nezařazený jinde 
Lichen: obtusus corneus 

ruber moniliformis 
striatus 

697.9 NS 

698 Svědění - pruritus - a příbuzná onemocnění 
Nepatří sem: svědění určené jako psychogenní (306.3) 
698.0 Svědění řiti - pruritus ani 
698.1 Svědění zevních pohlavních orgáni'l - pruritus vulvae, scroti 
G9B.2 Svrbivka - prurigo 
Prurigo: ferox [Hebrae] 

mi tis 
NS 

698.3 Lichenifikace a lichen simplex chronicus 
Hydeova nemoc 
N eurodermitis (localisata) ( circumscripta) 



Prurigo nodularis 
Nepatří sem: neurodermitis diffusa (Brocqova) (691.8) 
698.4 Dermatiti.s facticia fartefacta] 
Neurotické exkoriace 
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K vyznačení jakékoliv phdružené duševní poruchy lze použít dalšího kódu. 
698.8 .Jiná svědivá onemocnění 
Stařecké svědění - pruritus senilis 
698.9 NS 
Svědění - pruritus - NS 

JINÉ NEMOCI KŮŽE A PODKOŽNÍHO VAZIV A (700-709) 

N.epatří sem: vrozená onemocnění kůže, vlasů a nehtů (757.-) 

700 Kuří oka a mozoly 
Kuří oko - clavus 
Mozol - callus [tyloma] 

701 Jiná hypertrofická a atrofická onemocnění kůže 
Nepatř'í sem: dědičný otok dolních končetin (757.0) 

dermatomyositis (710.3) 
sklerodermie (generalizovaná) (710.1) 

701 .0 Sclerodermia circumscripta 
Dermatosclerosis localisata 
Lichen sclero~s et atrophicus 
Morphaea 
Sclerodermia localisata 
701.1 Keratoderma, získané 
Elastosis perforans serpiginosa 
Hyperkeratosis : follicularis in cutem penetrans 

palmoplantarís climacterica 
NS 

Kera toderma: climactericum 
ty lodes progressivum 

Keratosis (blenorrhagica): gonococcica* (098.8+ ) 
NS 

Ziskaná : ichthyosis 
keratodermia palmaris et plantaris 

Keratosis follicularís } 
Xerodermia z nedostatku vitamínu A* (264.8+) 

Nepatří sem: Darierova nemoc (757.3) 
dyskeratosis follicularis (757.3) 
keratosis: arsenica (692.4) 

follicularis (757 .3) 
701.2 Získaná acanthosis nigricans 
Keratosis nigricans 
701.3 Pajizevky - striae atrophicae 
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Atrophoderma maculatum 
Bílá atrofie (Millianova) 
Degenerativní koloidní atrofie 
Skvrnité kožní atrofie 
Stařecká degenerativní atrofii:t 
Striae (cutis) distensae 
701.4 Keloidní jizva 
Hypertrofická jizva 
Cheloid 
Keloid 
701.5 Jiná abnormální granulační tkáň 
Nadměrná granulace 
701.8 Jiná hypertrofická a atrofická onemocnění ki°lže 
Acrodermatitis atrophicans chronica 
Atrophia cutis senilis 
Atrophoderma neuriticum 
Cu tis laxa senilis 
Elastosis senilis 
Folliculitis ulerythematosa reticulata 
Gougerotův-Carteaudův syndrom nebo nemoc 
Konfluentní síťkovitá papilomatóza 
701.9 NS 

702 . Jiné dermatózy 
Cornu cutaneJJm 
Hyperkeratosis senilis 
Keratoma senile 
Leukokeratosis 
Leukoplakia 
Nepatří sem: carcinoma in situ (232:-) 

703 Nemoci nehtů 
703. 0 Zarůstající nehet 
703.8 Jiné nemoci nehtů 
Dystrophia ungui um 
Hypertrofie nehtů 
Leukonychia (punctata) (striata) 
Onychogryposis 
Onycholysis 
703.9 NS 
Nepatří sem: onychie a paronychie (681.-) 

704 Nemoci vlasů a vlasových míšků 
704.0 Ztráta vlasů - alopecia 
Folliculitis decalvans 
Hypotrichóza: poinfekční NS 

NS 



Ophiasis 
Plešatost 
Pseudopelade 
Nepatří sem: madaróza (374.5) 

syfilitická alopecie (091.8) 
704.1 Nadměrné ochlupení - hirsnties 
Hypertrichosis : lanuginosa, získaná 

NS 
Polytrichia 
704.2 Abnormality vlasi'í 
Atrofické vlasy 
Clastothrix 
Fragilitas crinium 
Trichiasis: cicatricialis 

NS 
Trichorrhexis (nodosa) 
Nepatří sem: trichiasis očních řas (374.0) 
704.3 Změny v barvě vlasů 
Heterochromie vlasů 
Polióza: cirkmnskriptní, získaná 

NS 
Šedivění vlasú (předčasné) - canities (praematura) 
704.8 Jiné nemoci vlasů a vlasových m ·íšk'll 
Folliculitis: abscedens et suffodiens 

pustulosa 
NS 

Perifolliculitis: capillitii 
capitis abscedens et suffodiens 
NS 

Sycosis: barbae, non parasitaria 
lipoides 
vulgaris 
NS 

704.9 NS 

705 Nemoci potních žláz 
705.0 Anhidrosis 
Hypohidrosis 
Oligohidrosis 
705.1 Svědivlca (tropická) - lichen tropicu s 
Miliaria rubra (tropicalis) 
Potničky - sudamina [miliaria alba] 
Vyrážka z horka 
705.8 Jiná onemocnění potních žláz 
Bromhidróza 
Cheiropomfolyx 
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Chromhidróza 
Pomfolyx 
Urhidróza 
Nepatří sem: hidrocystom (216 .-) 

hyperhidróza (780.8) 
705.9 NS 

706 Nemoci mazových žláz 
706 .0 Acne varioliformis 
Acne necrotica 
706 .l Jiná trudovina - acne 
Acne: conglobata 

cystica 
pustulosa 
vulgaris 
NS 

Comedo 
Uher 
Nepatří sem: acne rosacea (695.3) 
706.2 Mazová cysta - cystis sebacea 
Aterom 
706.3 Mazotok - seborrhoea 
Nepatří sem: keratosis seborrhoica (702) 

seborrhoea: capillitii (704.8) 
sicca (690) 

706.8 Jiné nemoci mazových žláz 
Xerosis cutis 
706.9 NS 

707 Chronický kožní vřed 
Nepatří sem: gangréna (785.4) 

kožní infekce (680-686) 
specifické infekce zařazené pod „Infekční a parazitární ne
moci" (001-136) 
varikózní vřed (454.-) 

707.0 Dekubitální vřed 
Otlakový vřed 
Proleženina - decubitus, jakékoliv lokalizace 
Vřed po sádrovém obvaze 
707.1 Vřed dolní končetiny, mimo proleženinu 
707.8 Chronický vřed na .iiném určeném, místě 

707.9 Chronický vřed NS lokalizace 
Vřed NS: chronický 

kožní 
tropický 



708 Kopřivka - urticaria 
Nepafrí sem: edém: angioneurotický (99 5.1) 

dědičný (277 .6) 
Quinckeův (995.1 ) 

urticaria: gigantea (995.1) 
papulosa (Hebrae) (698.2) 
pigmentosa (757 .3) 

708.0 A lergická kopřivka 
708.1 Idiopatická kopřivka 
708.2 Kopřivka vyvolaná chladem nebo horkem 
U rticaria thermalis 
708.3 Dermografická kopřivka 
Urticaria factitia 
708.4 Vibrační kopřivka 

708.5 Cholinergická kopřivka 
708.8 Jiná určená kopřivka 
Kopřivka : chronická 

r ek urentní periodická [recidivující] 
708.9 NS 

709 Jiné n emoci kúže a podk ožního vaziva 
709.0 Dyschromie 
Anomální pigmentace NS 
Hyperpigm entace 
Chloasma: idiopathicum 

Tetování 
Vitiligo 

symptomaticum 
NS 

709.1 Cévní poruchy kůže 
Angioma serpiginosum 
Purpura (primaria) annularis t elangiectodes 
709.2 Jizevn atá onemocnění a fibróza kůže 
Adherentní jizva (kožní) 
Fibróza, kožní NS 
Jizva - cicatrix - NS 
Znetvoření (jizvou) 
709.3 Degenerativní nemoci kůže 
Calcinosis: circumscripta 

cutis 
. Degenerace kůže 

Depozity, kožní 
Koloidní míli um 
Podkožní kalcifikace 
Stařecká dermatóza [elastoidóza] NS 
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709.4 Granulom kůže nebo podkožního v aziva, zp·ůsobený cizím tělesen1 
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709 .8 Jiné nenwci kúže 
Epi teliální hyperplazie 
Hydroa: aestivale 

NS 
Menstruální dermatóza 
Vezikulární erupce 
709 .9 NS 
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XIII - NEMOCI SVALOVÉ A KOSTERNÍ SOUSTAVY 
A POJIVOVÉ TKANĚ 

P ro některé položky kapitoly XIII lze použít následující podrobnější klasi
fi kace na pátém místě: 

.O Mnohočetné lokalizace 

.1 Ramenní krajina 
Klíční kost - clavicula 
Lopatka - scapula 
Kloub: akron1ioklavikulární 

glenohumerální 
sternokla vikulární 

.2 Nadloktí 
Ramenní kost - humerus 
Loketní kloub 

.3 Předloktí 

Kost: loketní - ulna 
vřetenní - radius 

Zápěstní kloub 
.4 Ruka 

Zápěstí - carpus 
Záprstí (ruky) - metacarpus 
Články prstů - phalanges 
Klouby mezi těmito kostmi 

.5 Pánevní krajina a stehno 
Hýždě 

Stehenní kost - femur 
Kyčel(ní kloub) 

.6 Bérce 
Kost: holenní - tibia 

lýtková - fibula 
Kolenní kloub 

. 7 Kotník a noha 
Nárt - tarsus 
Záprstí (nohy) - metatarsus 
Prsty (nohy) 
Kotník - malleolus 
Jiné klouby nohy 

8. Jiné 
Hlava 
Krk 
Lebka 
Páteř 

Trup 
žebra 

.9 Lokalizace NS 
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ARTROPATIE A PŘÍBUZNÉ NEMOCI (710-719) 

Nepatří sem: nemoci páteře (720-724) 

710 Difúzní onemocnění pojivové tkáně 
Patří sem: všechny kolagenní nemoci, jejichž účinky nejsou omezeny př-e 

vážně na jednu soustavu 
Nepatří sem: ty nemoci, které postihují pfovážně oběhovou soustavu, tj. 

polyarteritis nodosa a příbuzná onemocnění (446.-) 
710.0 Generalizovaný systémový lupus erythernatosus [erythematodes l 
Lupus erythematosus disseminatus 
Přidružená onemocnění při generalizovaném lu pus erythematosus + : 

endokarditis, atypická verukózní [Libman-Sachs] (424.9*) 
myopatie (359.6*) 
nefritis, chronická (582.8*) 
nefropatie (583.8*) 
nefrotický syndrom (581.8*) 
polyneuropatie (357.1 *) 
postižení plic (517 .8*) 

Nepatř'í sem: lupus erythematosus (discoides) NS (695.4) 
710.1 Celková skleróza 
Sklerodermie 
Myopatie při sklerodermii + (359.6*) 
Postižení plic při systémové skleróze+ (517.2*) 
Nepatří sem: scleroderma circumscriptum (701.0) 
710.2 Syndrom „sicca" 
Keratoconjunctivitis sicca+ (370.3*) 
Sjogrenova nemoc 
Myopatie při Sjogrenově nemoci+ (359.6*) 
Postižení plic při Sjogrenově nemoci+ (517.8*) 
710.3 Dermatomyositis 
Polymyosi tis s postižením kůže 
710.4 Polymyositis 
Postižení plic při polymyositidě+ (517.8*) 
710.8 Jiné 
710.9 NS 
Kolagenní nemoc NS 

711 Artropatie sdružená s infekcemi 
Nepatří sem : revmatická horečka (390) 
711.0 Pyogenní artritis 
Artritis nebo polyartritis způsobená organismem: 

Escherichia coli 
Haemophilus influenzae 
Pneumococcus 
Pseudomonas 



Staphylococcus 
Streptococcus 

K vyznačení organismu lze použít dalšího kódu. 
711.1 * Artropatie při Reiterově nemoci a příbuzných onemocněních 

(099.3, 099.4+) 
Artritis nebo polyartritis sdružená s nespecifickou uretritidou 
711.2* Artropatie při Behcetově syndromu (136.1 +) 
71 L3* Postdyzenterická artropatie 
Artritis nebo polyartritis při: dyzenterii (009.0+) 

enteritidě (008.-, 009,- +) 
paratyfu (002.-+) 
salmonelóze (003.2 +) 
tyfu (002.0+) 

711.4* Artropatie sdružená s jinými bakteriálními nemocemi 
Artritis nebo polyartritis (při): 
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nemocech patřících pod 010-040, 090-099 mimo ty, které patří 
pod 711.1 *, 711.3* a 713.5* 
gonokoková (098.5+) 
lepře (030.-+) 
meningokoková (036.8+) 
tuberkulózní (015.-+) 

711.5* Artropatie při virových nemocech 
Artritis nebo polyartritis při: 

nemocech patřících pod 045-079, 480, 487 
o'nyong-nyong (066.3+) 
zarděnkách (056.7+) 

711.6* . Artropatie při mykózách (110-118+) 
711. 7* Artropatie při helmintiázách 
Artritis při drakontiáze (125.7+) 
Chylózní artritis (125.9+) 
711.8* Artropatie při jiných infekčních a parazitárních nemocech 

(080-088, 100~104, 130-136+) 
Nepatří sem: artropatie při sarkoidóze (135+, 713.7*) 
711.9 Infekční artritis NS 
Infekční artritis nebo polyartritis (akutní) (chronická) (subakutní) NS 

712 Krystalové arfropatie 
Patří sem: artritis a synovi tis, způsobené krystaly 
712.0* Dnová artritis (274.0+) 
712.1 * Chondrokalcinóza způsobená krystaly fosforečnanu vápenatého 

(popř. spolu s jinými krystaly) (275.4 +) 
712.2* Chondrokalcinóza způsobená krystaly pyrofosfátu (275.4 +) 
712.3* Chondrokalcinózci NS (275.4 +) · 
712.8 Jiné krystalové artropatie 
712.9 Krystalové artropatie NS 
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713* Artropatie při jiných nemocech zařazených jinde 
Patří sem: artritis } 

art1ropatt~et· při onemocněních uvedených níže 
po yar n is 
polyartropatie 

713.0* Artropatie při jiných endokrinních a metabolických poruchách 
Při: akromegalii (253.0+) 

hemochromatóze (275.0+) 
hyperparatyreoidismu (252.0+) 
hypogamaglobulinémii (279.0+) 
hypotyreoidismu (243, 244.-+) 
lipoidní dermatoartritidě (272.8+) 
ochronóze (270.2+) 

Nepatří sem: artropatie při: amyloidóze (713.7*) 
diabetické neuropatii (713.5*) 
dně nebo jiných nemocech s depozicí krystalů 
(712.-*) 

713.1 * Artropatie při onemocněních žaludku a střev mimo infekční 
Při: enteritis regionalis (555.-+) 

colitis ulcerosa (556+) 
713.2* Artropatie při hematologických nemocech 
Při: hemofilii (286.0-286.2+) 

hemoglobinopatii (282.4-282. 7+) 
leukémii (204-208+) 
mnohočetné myelomatóze (203.0+) 
zhoubné retikulóze (202.3 +) 

Nepatří sem: artropatie při Henochově-Schonleinově purpuře (713.6*) 
713.3* Artropatie při dermatologických nemocech 
Při: erythema : multiforme (695.1 +) 

nodosum (695.2+) 
psoriáze (696.o+) 

713.4* Artropatie při respiračních nemocech (490-519+) 
Nepatří sem: artropatie při infekcích dýchacího ústrojí (711.-*) 
713.5* Artropatie při neurologických nemocech 
Charcotova artropatie: diabetická (250.5+) 

syringomyelická (336.0+) 
tabetická (094.0+) 
NS (094.0+) 

Neuropatická artritis (094.0+) 
713.6* Artropatie s hypersenzitivní reakcí 
Artropatie s: Henochovou(-Schonleinovou) purpurou (287.0+) 

sérovou nemocí (999.5+) 
Sérová artritis (999.5+) 
Nepatří sem: alergická artritis NS (716.2) 
713.7* Jiné celkové nemoci s postižením kloubů 
Artropatie při: amyloidóze (277.3+) 
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sarkoidóze (135+) 
středozemní rodinné horečce (277.3+) 

713.8* Artropatie při jiných onemocněních zařazených jinde 
Artropatie při onemocněních zařazených jinde mimo ta, která 
711.1 *až 711.8*, 712.-* a 713.0* až 713.7* 

patř~ pod 

714 Prngresívní polyartritis a jiné chronické systémové polyartritidy 
Nepatří sem: revmatická horečka (39q) 

ankylózující spondylartritis (720.-) 
714.0 Chronická progredující polyartritis 
Revmatoidní artritis 
Myopatie při revmatoidní artritidě+ (359.6*) 
Polyneuropatie při revmatoidní artritidě+ (357.1 *) 
714.1 Feltyho syndrom 
Progresívní polyartritis se splenomegalií a leukopenií 
714.2 Progresívní polyartritis s orgánovým nebo celkovým postižením 
714.3 Juvenilní chronická polyartritis · 
Juvenilní revmatoidní artritis 
Stillova nemoc 
714.4 Chronická postrevmatická artropatie 
J accoudův syndrom 
714.8 Jiné 
714.9 NS 
Zánětlivá polyartropatie nebo polyartritis NS 

715 Osteoartróza a příbuzné nemoci 

.. " i \. 

' \l 
I I 

„ ' ' ; \ ' 
•i 

i\ 

Poznámka: Pod „lokalizované" v podpoložkách, uvedených dále, patří i po~ 
stižení týchž míst na obou stranách těla. 

Nepatří sem: osteoartróza páteře (721.-) 1 • 

715.0 Celkové - generalizované 
715.1 Lokalizované, primá,rní . 
715.2 Lokalizované, sekundární . 
715.3 Lokalizované, NS jako primární nebo sekundární 
715.8 Postihující více než jedno místo, ale neurčené jako celkové 
715.9 NS jako celkové nebo lokalizované 

., ; '.i 
716 Jiné a NS artropatie ,, }. 1 1' 

Nepatří sem: krikoarytenoidní artropatie (478.7) :: .! · '' : 

716.0 Kaschinova-Beckova nemoc . : 1 .• , 

716.1 Posttraumatická artropatie ,, · 1 \ 

716.2 Alergická artritis . 1 \ ' 

Nepatří sem: artritis sdružená s Henochovou-Schonleinovou pµrpurou nebo 
sérovou nemocí (713.6*) , 

716.3 Klimakterická artritis 
716.4 Transientní artropatie 
Nepatří sem: palindromický revm,p.tismus (719.3) , .. ... 

. ,; I 
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716.5 
716.6 
716.8 
716.9 

Polyartropatie nel;w polyartritis NS 
Monoartritis NS 
Jiná určená artropatie 
NS 

717 Vnitřní poruchy kolenního kloubu 
Nepatří sem: . ankylóza (718.5) 

čerstvé zranění (836.-) 
deformity (736.6) 
kontraktury (718.4) 
rekurentní dislokace (718.3) 

717 .O Stará luxace vnitřního menisku 
Stará luxace chrupavky NS 
717.1 Porucha předního rohu vnitřního menisku 
717 .2 Porucha zadního rohu vnitřního menisku 
717.3 Jiná nebo NS porucha vnitřního menisku 
717.4 Porucha zevního menisku 
717 .5 Porucha menisku nezařazená jinde 
Vrozený diskoidní meniskus 
717 .6 Volné těleso v koleně 
'117. 7 Chondromalacia patellae 
717.8 Jiné 
Staré přetržení vazu (-ů) v koleně 
717.9 NS 
NS porucha (kloubní) chrupavky v koleně 

718 Jiné vnitfoí poruchy kloubů 
Nepatří sem: čerstvé zranění (830.- až 848.-) 
718.0 Porucha kloubní chrupavky 
Porucha menisku 
Nepatří sem: chondrokalcinóza (275.4 +, 712.-*) 

koleno (717.-) 
metastatická kalcifikace (275.4) 
při ochronóze (270.2) 

718.1 Volné těleso v kloubu 
Nepatří sem: koleno (717.6) 
718.2 Patologická dislokace 
Dislokace nebo luxace kloubu, ne rekurentní a ne čerstvé zranění 
Spontánní dislokace (kloubu) 
718.3 Rekurentní dislokace kloubu 
718.4 Kontraktura kloubu 
7iS.5 Ankylóza kloubu 
Nepatří sem: páteř (724.9) 

tuhost kloubu bez ankylózy (719.5) 
718.6 Protrusio acetabuli NS 
718.8 Jiná porucha kloubu, nezařazenájinde 



Nepatří sem: deformity zařaditelné pod 736.- (736.-) 
718.9 NS 

719 Jiné a NS poruchy kloubů 
719.0 Otok kloubu 
Otok kloubu, s bolestí nebo bez ní 
719.1 Hemartros 
Nepatří sem: čerstvé zranění (840-848) 

719.2 
719.3 
719.4 
719.5 
719.6 
719.7 
719.8 

při hemofilii (286.0-286.2) 
Synovitis villonodularis 
Palindromický revmatismus 
Bolest v kloubu 
Tuhost kloubu, nezařazená jinde 
Jiné příznaky týkající se kloubů 
Potíže s chůzí 
Jiné 
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Nepatří sem: syndrom bolesti a dysfunkce temporomandibulárního klou
bu - Costenův syndrom (524.6) 

719.9 NS 

DORSOPATIE (720-724) 
Nepatří sem: osteochondróza páteře (732.-) 

zkřivení páteře (737 .-) 

720 Spondylitis ankylosans a jiné zánětlivé spondylopatie 
720.0 Spondylitis ankylosans 
Ankylózující spondylartritis [Berechtějevova nemoc] 
720.1 Spinální entezopatie 
Poruchy vazových nebo svalových úponů páteře 
720.2 Sakroiliakální artritis nezařazená jinde 
720.8 Jiné zánětlivé spondylopatie 
Spondylitis tuberculosa* (015.0+) 
720.9 Zánětlivé spondylopatie NS 

721 Spondylóza a příbuzné nemoci 
721.0 Spondylóza krční páteře - spondylosis cervicalis - bez myelopatie 
721.1 + Spondylóza krční páteře s myelopatií (336.3*) 
Spondylogenní komprese krční míchy 
Syndrom komprese vertebrální tepny 
Syndrom přední páteřní tepny 
721.2 Spondylóza hrudní páteře - spondylosis thoracalis - bez myelo-

patie 
721.3 Bederní nebo křížová spondylóza bez myelopatie 
721.4 + Hrudní nebo bederní spondylóza s myelopatií (336.3*) 
Spondylogenní komprese hrudní nebo bederní míchy 
721.5 Baastrupův syndrom 



721.6 Hyperostosis vertebralis ankylosans 
721. 7 Traumatická spondylopatie 
Kilmmellova nemoc nebo spondylitis 
'721.8 Jiné 
721.9 Spondylóza NS lokalizace 
Spondylogenní komprese míchy NS+ (336.3*) 

722 Nemoci meziobratlových plotének 
722.0 Výhřez krční meziobratlové ploténky bez myelopatie 
Funikulitis nebo radikulitis vyvolaná výhřezem nebo roz~ržením krční 

meziobratlové ploténky 
722.1 Výhřez hrudní nebo bederní meziobratlové ploténky bez myelo-

patie 
Funikulitis nebo radikulitis vyvolaná výhřezem nebo roztržením hrudní 
nebo bederní meziobratlové ploténky 
Lumbago nebo ischialgie vyvolaná výhřezem meziobratlové ploténky 
722:2··. Výhřez meziobratlové ploténky NS, bez myelopatie 
Funikulitis nebo radikulitis vyvolaná výhřezem nebo roztržením mezi
obratlové ploténky NS 
722.3 Schmorlovy uzly 
Většinou s obrazem i juvenilní osteochondrózy páteře [Scheuermannovy 
choroby] - 732.0 
722.4 Degenerace krční meziobratlové ploténky 
Degenerace cervikotorakální meziobratlové ploténky 
722.5 Degenerace hrudní nebo bederní meziobratlové ploténky 
Degenerace torakolumbální nebo lumbosakrální meziobratlové ploténky 
722.6 Degenerace meziobratlové ploténky·NS 
722. 7+ Onemocnění meziobratlové ploténky s myelopatií (336.3*) 
722.8 Syndrom po laminektomii 
722.9 Jiné a NS nemoci plotének 

723 Jiné nemoci krční krajiny 
Nepatří sem: onemocnění meziobratlových plotének (722.-) 

spondylóza (721.-) 
723.0 Spinální stenóza v krční krajině 
723.1 · Cervikalgie 
723.2 Cervikokraniální syndrom 
Syndrom zadního krčního sympatiku (s reflexní bolestí) 
723.3 Cervikobrachiální syndrom (difúzní) 
Patří sem: i s reflexní (pseudoradikulární) bolestí 
723.4 · Neuritis nebo radikulitis brachialis NS 
723.5 Tortikolis NS 
Nepatří sem: tortikolis: hysterická (300.1) 

psychogenní (306.0) 
spastická (333.8) 
traumatická, čerstvá (847.0) 



723.6 
723.7 
723.8 
723.9 

vrozená (756.8) 
způsobená poraněním při porodu (767.8) 

Panikulitis lokalizovaná na šíji 
Osifikace zadního podélného vazu v krční krajině 
Jiné syndromy postihující krční krajinu 
NS onemocnění a příznaky týkající se krku 

7 24 Jiné a NS nemoci zad 
Nepatří sem: onemocnění meziobratlových plotének (722.-) 

spondylóza (721.-) 
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zhroucený obratel (kódujte podle příčiny, např. osteoporóza 
733.0) 

724.0 Spinální stenóza mimo krční krajinu 
724.1 Bolest v hrudní páteři 
724.2 Lumbago 
724.3 Ischialgie, ischias 
Nepatří sem: určené poškození sedacího nervu (355.0) 
724.4 Hrudní nebo lumbosakrální neuritis nebo radikulitis NS 
724.5 Bolest zad NS 
724.6 Onemocnění křížové kosti - ossis sacri 
724. 7 Onemocnění kostrče - coccygis 
724.8 Jiné příznaky týkající se zad 
Osifikace zadního podélného vazu NS 
Panikulitis určená jako sakrální nebo postihující záda 
724.9 Onemocnění zad NS 
Ankylóza páteře NS 
Postižení sakroiliakálního kloubu NS 
Nepatří sem: sakroiliakální artritis (720.2) 

MIMOKLOUBNÍ REVMATISMUS (725-729) 

Patří sem: onemocnění svalů, šlach a jejich úponů i jiných měkkých tkání 

725 Polymyalgia rheumatica 

726 Periferní entezopatie a příbuzné syndromy 
Nepatří sem: spinální entezopatie (720.1) 
726.0 Retrahující zánět pouzdra - capsulitis adhaesiva - ramene 
726.1 Syndrom manžety rotátorů ramene a příbuzná onemocnění 
Onemocnění pouzder a šlach v ramenní krajině 
726.2 Jiná postižení ramenní krajiny, nezařazená jinde 
Fi brosi tis sca puloh umeralis 
Periartritis ramene 
726.3 Entezopatie loketní krajiny 
Epikondy li tis 
Tenisový loket 
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726.4 Entezopatie zápěstí 
Periartritis zápěstí 
726.5 Entezopatie kyčelní krajiny 
Ostruha hřebene kyčelní kosti 
Tendinitis: glutealis 

psoatica 
trochan terica 

726.6 Entezopatie kolena 
Syndrom: Pellegriniho-Stiedův 

pes anserinus 
Tendinitis patellaris 
726. 7 Entezopatie kotníku nebo nártu 
Bursitis seu tendinitis Achillis 
Metatarsalgie NS 
Patní ostruha (zadní) (plantární) 
Syndrom tibiálního kanálu 
Tendinitis tibialis anterior 
Nepatří sem: Mortonova metatarsalgie (355.6) 
726.8 Jiné periferní entezopatie 
726.9 Entezopatie NS 
Kapsulitis NS 
Kostní ostruha NS 
Periartri tis NS 
Tendinitis NS 

727 Jiné nemoci synovie, šlach a pouzder 
727.0 Synovitis šlach a tendosynovitis 
Synovi tis šlach: gonokoková* (098.5+) 

syfilitická* (095+) 
tuberkulózní* (015.- +) 
NS 

Nepatří sem: synovi tis šlach: dnová (274.o+, 712.0*) 
vyvolaná krystaly (275.4+, 712.-*) 

727.1 Otlačenina 

727.2 Zvláštní změny pouzder šlach a bursitidy - často z povolání 
Hornický(-é), truhlářský(-é): koleno 

loket 
Chronická tendosynovitis crepitans zápěstí 
Kovářský(-á, -é), tesařský(-á, -é): koleno 

loket 
ruka 

Skákavý prst (z uzlové tendinopatie) 
727.3 Jiné záněty pouzder 
Bursitis: gonokoková* (098.5+) 

syfilitická* (095+) 
NS 



Nepatří sem: bursitis: subacromialis 
subcoracoidea 
subdeltoidea 

„zmrzlé rameno" (726.0) 

} (726.1) 

727.4 Ganglion nebo cysta synovie, šlachy nebo pouzdra 
Cysta bursy nebo synoviální 
Ganglion kloubu nebo šlachy 
727.5 Ruptura synovie 
727.6 Ruptura šlachy, neúrazová 
727.8 Jiné 
Absces pouzdra nebo šlachy 
Jizvová retrakce šlachy nebo šlachové pochvy 
Kalcifikace šlachy NS 
Krátká šlacha 
Tendinitis calcificans NS 
Vápenná depozita v pouzdru 
Nepatří sem: xantomatóza lokalizovaná do šlach (272.7) 
727.9 NS 

7 28 Nemoci svalů, vazů a povázek 
Nepatří sem: myoneurální poruchy (358.-) 

myopatie (359.-) 
přetržení kolenních vazů (71 7 .8) 
svalové dystrofie (359.-) 

728.0 Infekční zánět (příčně pruhovaného) svalu - myositis infectiosa 
Myositis: purulenta 

suppurativa 
tropicalis* (040.8+) 

Syfilis svalu (stadium NS)* (095+) 
Nepatří sem: myositis epidemica (074.1) 
728.1 Vápenatění - kalcifikace až osifikace - svalů 

Masívní kalcifikace (paraplegická) 
Myosi tis ossificans 
Polymyosi tis ossificans 
728.2 Slábnutí až atrofie svalů, nezařazené jinde 
Myofibrosis 
Nepatří sem: atrophia muscularis progressiva (335.-) 

neuralgická amyotrofie (353.5) 
728.3 Jiná specifická onemocnění svalů 
Artrogrypóza 
Paraplegický syndrom nehybnosti 
Nepatří sem: arthrogryposis multiplex congenita (755.8) 

"stiff man syndrome" [syndrom „tuhého muže"] (333.9) 
728.4 Ochablost vazu 
728.5 Syndrom hypermobility 
728.6 Kontraktura dlaňové povázky [aponeurózy] 
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Dupuytrenova kontraktura 
728. 7 Jiné fibromatózy 
Fascii tis: nodularis 

plantaris (traumatica) 
Fibromatosis pseudosarcomatosa (proliferativa) (subcutanea) 
Garrodovy mozoly nohou 
728.8 Jiná onemocnění svalů, vazů a povázek 
Gran ulom: mastkový 

z cizího tělesa 
Myositis interstitialis 
728.9 NS 

729 Jiné nemoci měkkých tkání 
Nepatří sem: akroparestezie (443.8) 

onemocnění zad (720-724) 
palindromický revmatismus (719.3) 
periartritis (726.-) 
psychogenní revmatismus (306.0) 
syndrom karpálního tunelu (354.0) 
tunelové syndromy (354.-, 355.-) 

729.0 Revmatismus NS a fibrositis 
729.1 Myalgie nebo myositis NS 
729.2 Neuralgie, neuritis nebo radikulitis NS 
Nepatří sem: ischialgie, ischias (724.3) 

mononeuritis (354.-, 355.-) 
radiculitis: brachialis (723.4) 

lumbosacralis (724.4) 
729.3 Panikulitis NS 
Nepatří sem: panikulitis určená jako postihující: 

krk (723.6) 
křížovou krajinu } 
záda (724.8) 

729.4 Zánět povázky - fasciitis NS 
Nepatří sem: fasciitis nodularis (728.7) 
729.5 Bolest v končetině 
729.6 Reziduální cizí těleso v měkké tkáni 
729.8 Jiné příznaky týkající se končetin 

Křeč} 
Otok končetiny 

729.9 Jiná nebo NS onemocnění měkkých tkání 
Polyalgie 



3.31· 

OSTEOPATIE, CHONDROPATIE A ZÍSKANÉ DEFORMITY SVALSTVA 
A KOSTRY (730-739) 

730 Zánět kostní dřeně - osteomyelitis, zánět okostice - periostitis -
a jiné infekce postihující kost 

Nepatří sem: čelist (526.4, 526.5) 
skalní kost, tj. mastoiditis (383~-) 

K vyznačení infekčního organismu lze použít dalšího kódu, např. Strepto
coccus (041.1) 
730.0 Akutní osteomyelitis 
Absces kterékoli kosti mimo přídatné dutiny a mastoideus 
Akutní nebo subakutní osteomyelitis s periostitidou nebo bez ní 
730.1 Chronická osteomyelitis 
Chronická nebo stará osteomyelitis s periostitidou nebo bez ní 
730.2 Osteomyelitis NS 
Osteitis nebo osteomyelitis NS s periostitidou nebo bez ní 
Salmonelová osteomyelitis* (003.2+) 
730.3 Periostitis bez osteomyelitidy 
Sekundární syfilitická periostitis* (091.6 +) 
730.4* Tuberkulóza páteře (015.o·+) 
Fottova nemoc 
730.5* Tuberkulóza kostí končetin (015.1, 015.2, 015.7+) 
730.6* Tuberkulóza jiných kostí -(015. 7+) 
730. 7* Osteopatie vzniklá jako následek poliomyelitidy (045.-+) 
'730.8* Jiné infekce postihující kost 
Syfilis kosti NS (095+) 
'730.9 Infekce kosti NS 

;731 Osteitis deformans a osteopatie sdružené s jinými nemocemi zařa-
zenými jinde 

731.0 Osteitis deformans bez kostního novotvaru 
Pagetova nemoc kosti 
Zkřivení páteře při osteitis deformans+ (737.4*) 
731.1 * Osteitis deformans při nemocech zařazených jinde 
731.2 Osteoarthropathia pulmonalis hypertrophica 
Bambergerova-Marieova nemoc 
731.8* Jiné postižení kostí při nemocech zařazených jinde 

·732 Osteochondropatie 
732.0 Juvenilní osteochondróza páteře 
.Juvenilní osteochondróza: 

marginální nebo vertebrální epifýzy (Scheuermannova) 
páteře NS 
těla obratle (Calvéova) 

Nepatří sem: posturální kyfóza dospívajících (737 .O) 
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732.1 Juvenilní osteochondróza kyčle nebo pánve 
(Juvenilní) osteochondróza: 

acetabula 
hlavice stehenní kosti (Leggova-Calvéova-Perthesova) 
hřebene kyčelní kosti (Buchananova) 
ischiopubické synchondrózy (van N eckova) 
stydké spony - symphyseos pubis (Piersonova) 

732.2 Sklouznutí horní epifýzy stehenní kosti, netraumatické nebo NS 
732.3 Juvenilní osteochondróza horní končetiny 
(Juvenilní) osteochondróza: 

dolní části loketní kosti (Burnsova) 
hlavice ramenní kosti - capituli humeri (Hassova, Pannerova) 
hlavic záprstních kostí (Mauclaireova) 
horní končetiny NS 
poloměsíčité kosti zápěstí - ossis lunati carpi (Kienbeckova) 
ruky NS 

732.4 Juvenilní osteochondróza dolní končetiny mimo nohu 
(Juvenilní) osteochondróza : 

dolní končetiny NS 
hrbolku holenní kosti - tuberculi tibiae (Osgoodova-Schlatterova) 
primárního patelárního centra (Kohlerova) 
proximální části holenní kosti (Blountova) 
sekundárního patelárního centra (Sindingova-Larsenova) 

732.5 Juvenilní osteochondróza nohy 
(Juvenilní) osteochondróza: 

člunkovité kosti nártu - ossis navicularis tarsalis (Kohlerova) 
nohy NS 
patní kosti - calcanei (Severova) 
talu (Diazova) 
vnější (strany) holenní kosti - ossis tibialis externi (Haglundova) 
záprstní kosti: druhé (Freybergova) 

páté (Iselinova) 
Zánět patní apofýzy - apophysitis calcanei 
732.6 Jiná juvenilní osteochondróza 
Apofyzitis 
Epifyzitis 
Osteochondri tis 
Osteochondróza 

} určená jako juvenilní, jiné nebo NS lokalizace 

732. 7 Osteochondritis dissecans 
732.8 Jiné určené formy osteochondropatie 
Osteochondróza páteře dospělých 
732.9 Osteochondropatie NS 

Apofyzitis } 
Epifyzitis neurčená jako dospělých nebo juvenilní, 
Osteochondritis lokalizace NS 
Osteochondróza 



733 Jiné nemoci kostí a chrupavek 
Nepatří sem: dysplasia fibrosa polyostotica (756.5) 

gigantocelulární granulom čelisti (526.3) 
kostní ostruha (726.9) 
osteitis fibrosa cystica generalisata (252.0) 
osteomalacie (268.2) 
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porucha chrupavky nebo volné těleso v kloubu (717.-, 71 8.-) 
prognatismus, retrognatismus (524.1) 
xantomatóza lokalizovaná do kosti (272.7) 

733.0 Osteoporóza (lokalizovaná) (difúzní) (dospělých) (senilní) 
733.1 Patologická fraktura 
Samovolná - spontánní - zlomenina 
733.2 Cysta k,osti 
Kostní cysta (lokalizovaná) 
Nepatří sem: cysta čelisti (526.-) 

osteitis fibrosa cystica (252.0) 
733.3 Hyperostóza lebky 
733.4 Aseptická nekróza kosti 
Nepatří sem: nekróza kosti NS (730.1) 

osteochondropatie (732.-) 
733.5 Osteitis condensaris 
733.6 Tietzeova nemoc 
733. 7 Algoneurodystrofie 
733.8 Spatné spojení nebo nespojení kostí po fraktuře 
Pakloub - pseudoartróza 
733.9 Jiné a NS 
Diafyzitis 
Polychondritis recurrens 

7 34 Plochá noha 
Plochá noha - pes planus - získaná 
Nepatří sem: plochá noha: polyartritická (714.-) 

rigidní } 
spastic~á (vyvrácená) 
vrozena . 

735 Získané deformity prstů nohy 
Nepatří sem: vrozené (754.6, 755.6) 
735.0 Vbočený palec - hallux valgus (získaný) 
735.1 Vybočený palec - hallux varus (získaný) 
735.2 Ztuhlý palec - hallux rigidus 
735.3 Kladívkový palec - hallux malleus . · 

(754.6) 

735.4 Jiný kladívkový prst - digitus malleus (získaný) .'~·-

735.5 Drápovitý prst (získaný) 
735.8 Jiné ·, ~ ' 
735.9 NS 
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736 Jiné získané deformity končetin 
Nepatří sem: vrozené (754.-, 755.-) 
736.0 Získané deformity předloktí mimo prsty 
Deformita lokte, předloktí, ruky nebo zápěstí (získaná) NS 
Drápovitá ruka 
Kyjovitá ruka, získaná 
Vbočený nebo vybočený loket - cubitus valgus seu varus (získaný) 
Nepatří sem: „račí klepeto" (755.5) 
736.1 Paličkovitý prst 
736.2 Jiné získané deformity prstů 
Deformita prstu (získaná) NS 
Nepatří sem: flexní artrofibróza prstu ["trigger finger"] (727.0) 
736.3 Získané deformity kyčle 
Vbočený nebo· vybočený kyčel - coxa valga seu vara (získaný) 
(Získaná) deformita kyčle NS 
736.4 Vbočené nebo vybočené koleno - genu valgum seu varum (získané) 
736.5 Prohnuté koleno - genu recurvatum (získané) 
736.6 Jiné získané deformity kolena 
Genu extrorsum 
(Získaná) deformita kolena NS 
736. 7 Jiné získané deformity kotníku nebo nohy 
Získaná(-ý): drápovitá noha 

koňská noha - pes equinovarus 
kyjovitá noha 
talipes, mimo planus 

Nepatří sem: deformity prstů nohy (získané) (735.- ) 
kyjovitá noha neurčená jako získaná (754.-) 
plochá noha (získaná) (734) 

736.8 Získané deformity jiných částí končetin 
(Získaná) deformita: paže nebo dolní končetiny, nezařazená jinde 

ramene 
736.9 Získaná deformita končetiny NS 

737 Zkřivení páteře 

Nepatří sem: vrozené (754.2) 
737.0 Posturální kyfóza dospívajících 
Nepatří sem: osteochondróza páteře (732.0, 732.8) 
737.1 Kyfóza (získaná) 
737.2 Lordóza (získaná) (posturální) 
737.3 Kyfoskolióza nebo skolióza 
Nepatří sem: při kyfoskoliotické nemoci srdce (416.1) 
737.4* Zkřivení páteře při jiných onemocněních 
Při: Charcotově-Marieově-Toothově nemoci (356.1 +) 

osteitis: deformans (731.0+) 
fibrosa cystica (252.0+) 

tuberkulóze [Pottova nemoc] (015.0+) 



737.8 Jiné 
737.9 NS 
Hrb, získaný 
Zkřivení páteře (získané) (idiopatické) NS 
Nepatří sem: deformita páteře NS (738.5) 

738 Jiné získané deformity 
Nepatří sem: dentofaciální anomálie (524.-) 

vrozené (754-756, 758, 759) 
738.0 Získané deformity nosu 
Deformita nosu (získaná) 
Nadměrný vývin nosních kostí 
Nepatří sem: vybočení nosní přepážky (470) 
738.1 Jiné získané deformity hlavy 
738.2 Získaná deformita krku 
738.3 (Získaná) deformita hrudníku nebo žebra 
738.4 Získaná spondylolistóza 
Degenerativní spondylolistóza 
Nepatří sem: vrozená (756.1) 
738.5 Jiné získané deformity zad a páteře 
Nepatří sem: zkřivení páteře (737.-) 
738.6 Získané deformity pánve 
Nepatří sem: v souvislosti s porodem (653.-) 
738. 7 Květákové ucho 
738.8 Získané deformity jiné určené lokalizace 
738.9 Získané deformity NS lokalizace 

739 Nealopatická poškození, nezařazená jinde 
Patří sem: dysfunkce: segmentální 

somatická 
739.0 Krajina hlavová 
739.1 Krajina krční [cervikotorakální] 
739.2 Krajina hrudní [torakolumbální] 
739.3 Krajina bederní [lumbosakrální] 
739.4 Krajina křížová [sakrokokcygeální, sakroiliakální] 
739.5 Krajina pánevní [kyčelní, stydká] 
739.6 Dolní končetiny 
739. 7 Horní končetiny 
Akromiokla vikulární, sternokla vikulární 
739.8 Hrudní koš 
Kostochondrální, kostovertebrální, sternochondrální 
739.9 Břicho a jiné 
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XIV - VROZENE VADY 

7 40 Anencefalus a podobné vady 
740.0 Anencephalia, [-us] 
Acrania 
Amyelencephalia 
Hemianencephalia 
Hemicephalia 
740.1 Craniorhachischisis 
740.2 Iniencephalia 
Okcipitální spina bifida 

7 41 Rozštěp páteře - spina bifida 
Nepatří sem: spina bifida occulta (756.1) 
741.0 S hydrocefalem 
Arnoldův-Chiariho syndrom 
Kterýkoliv stav uvedený pod 741.9, je-li sdružen se kterýmkoli stavem uve
deným pod 7 42.3 
Mozkové degenerace při vrozeném rozštěpu páteře s hydrocefalem+ (331. 7*) 
741.9 Bez hydrocefalu 
Hydromeningocele} 
Meningocele (míšní) 
Meningomyelocele 
Myelocele 
Myelocystocele ( an terior) (posterior) 
Rhachischisis 
Spina bifida (aperta) 
Syringomyelocele 

742 Jiné vrozené vady nervové soustavy 
742.0 Encephalocele 
Encephalomyelocele 
Hydroencephalocele 
Hydromeningocele, cranialis 
Meningocele, cerebralis 
Meningoencephalocele 
742.1 Microcephalia 
Hydromicrocephalia 
Microencephalia 
142.2 Redukční deformity mozku 
Ageneze } 
Aplazie části mozku 
Hypoplazie 
Agyria 



Arhinencephalia 
Lissencephalia 
Microgyria 
742.3 Vrozený hydrocefalus 
Atrézie Magendieova nebo Luschkova otvoru 
Hydrocefalus u novorozence 
Stenóza } 
Vrozená neprůchodnost Sylviova mokovodu 
Vrozená vada 
Mozková degenerace při vrozeném hydrocefalu+ (331. 7*) 
Nepatří sem: hydrocefalus: 
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sdružený se kterýmkoliv stavem uvedeným pod 741.9 
(741.0) 
získaný (331.4) 
způsobený vrozenou toxoplazmózou (771.2+, 331.4*) 

742.4 Jiné určené vady mozku 
Macrogyria 
Megalencephalia 
Mnohočetné vady mozku NS 
Porencephalia 
Ulegyria 
Vrozená cysta mozku 
742.5 Jiné určené vady míchy 
Amyelia 
Atelomyelia 
Defektní vývoj caudy equiny 
Hydromyelia 
Hydrorhachis 
Hypoplazie míchy 
Myelatelia 
Vrozená vada míšních plen 
742.8 Jiné určené vady nervové soustavy 
Ageneze nervu 
Ektopie pažní pleteně 
Rodinná dysautonomie 
Nepatří sem: neurofibromatóza (237. 7) 
742.9 NS anomálie mozku, míchy a nervové soustavy 

Anomálie } { míchy 
Deformita mozku 
Vrozená nemoc nebo poškození nervové soustavy 

7 43 Vrozené vady oka 
743.0 Anophthalmus 
Ageneze bulbu 
Cryptophthalmus 
743.1 Microphthalmus 
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Aplazie } 
Dysplazie bul bu 
Hypoplazie 
Rudimentární bulbus 
743.2 Buphthalmus 
Glaukom: novorozenecký 

vrozený 
Hydrophthalmus 
Keratoglobus, vrozený 
Megalocornea 
743.3 Vrozený šedý zákal a anomálie čočky 
Spherophakia 
V rozená afakie 
7 43.4 Coloboma a jiné vrozené vady vnitřních segmentů 
Aniridia 
Anisocoria congeni ta 
Atrezie zornice 
Coloboma iridis 
Corectopia 
Microcornea 
Opacitas corneae congenita 
Peterova anomálie 
Riegerova anomálie 
Glaukom při: aniridii + } 

Axenfeldově anomálii+ 
Riegerově anomálii+ 

7 43.5 V rozené vady zadního segmentu 
Aneurysma retinae congeni tum 
Colo boma: disci optici 

fundi 
Opacitas vitrei congenita 

(365.4*) 

743.6 Vrozené vady víček, slzného ústrojí a očnice 
Ablepharon 
Ageneze: ·brv 

slzného bodu 
slzného ústrojí 
víčka 

Nad početné: oční svaly 
víčko 

Vrozené(-á): entropium 
ptóza 

743.8 Jiné určené vady oka 
Oční albinismus* (270.2+) 
Nepatří sem: retinitis pigmentosa (362.7) 

vrozený nystagmus (379.5) 
743.9 Vrozené vady oka NS 



V rozená: deformita NS } 
vada NS oka [kterékoliv části] 

744 Vrozené vady ucha, obličeje a krku 
Nepatří sem: rozštěp rtu (749.1) 

vada: hrtanu (748.2, 748.3) 
krční páteře (754.2, 756.1) 
příštítných tělísek (759.2) 
štítné žlázy (759.2) 

744.0 Vady ucha, působící ;zhoršení sluchu 
Ageneze: boltce (ušního) 

ucha 
zvukovodu (zevního) 

Atrezie nebo striktura: kostěného průchodu (ušního) - meatus ossei 
zvukovodu ,(zevního) 

Fúze ušních kůstek 
Vrozená vada: blanitého bludiště - labyrinthi membranacei 

orgánu Cortiho 
středního ucha 

Nepatří sem: vrozená hluchota bez zmínky o příčině (389.-) 
744.1 Nadpočetný boltec 
Nad početný tragus 
Polyotia 
Přespočetný(-é): lalůček 

ucho 
Výrůstek před tragem - appendix praeauricularis 
744.2 Jiné určené vady ucha 
Ageneze: Eustachovy trubice 

lalůčku' 
Darwinův hrbolek 
Macrotia 
Microtia 
Špičaté ucho 
Ucho satyra 
Nepatří sem: sinus praeauricularis (744.4) 
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I I ; 

744.3 Vady ucha NS „ ''. ; 
Vrozená: deformita NS } ·. „· • 

ucha [kterékoli v části] vada NS ·, · 
744.4 Branchiogenní rozštěp, cysta nebo píštěl; sinus praeauricularis . . · 
Branchiogenní: sinus (vnitřní) (zevní) 

slepé ústí 
Cystis praeauricularis 
Fistula cervicoauralis 
Krční boltec - auricula cervicalis 
744.5 Kožní řasy šíje 
Pterygium colli 
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744.8 Jiné blíže určené vady obličeje a krku 
Hypertrofie rtu, vrozená 
Macrocheilia 
Macrostomia 
Microcheilia 
Microstomia 
Nepatří sem: stavy zařazené pod 754.-
744.9 Vady obličeje,,a krku NS 
Vrozená: deformita NS } obličeje [kterékoliv části] nebo krku 

vada NS [kterékoliv části] 

7 45 Vrozené vady srdečního bul bu a uzávěrů srdečních přepážek 
745.0 Truncus communis 
Defekt septa } mezi aortou a plicnicí [aortopulmonální 
Komunikace (abnormální) okénko] 
Defekt aortální přepážky 
Truncus arteriosus persistens 
745.1 Transpozice velkých cév 
Dextrotranspozice aorty 
Syndrom Taussigové-Bingův 
Transpozice velkých tepen (úplná) (neúplná) (korigovaná) 
Výstup obou velkých tepen z pravé komory 
745.2 Fallotova tetralogie 
Defekt komorové přepážky se stenózou nebo akézií plic, dextropozicí aorty 
a hypertrofií pravé komory 
745.3 Společná komora 
Cor triloculare biatriatum 
Jediná komora 
745.4 Defekt komorové přepážky 
Defekt mezikomorové přepážky 
Eisenmengerův komplex 
Gerbodeův defekt [komunikace mezi pravou komorou a levou předsíní] 
Rogerova nemoc 
Nepatří sem: typ společného atrioventrikulárního kanálu (745.6) 
745.5 Defekt předsíňové přepážky typu ostium secundum 
Foramen ovale } 
Ostium secundum patens, persistens 

745.6 . Defekty .endokardiálního návalku 
Atrium commune 
Defekt komorové přepážky typu atrioventrikulárního kanálu 
Ostium primum persistens 
Společný atrioventrikulární kanál 
745.7 Cor biloculare 
745.8 Jiné 
745.9 Defekt uzávěru NS 
Septální defekt NS 
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7 46 Jiné vrozené vady srdce 
Nepatří sem: fibroelastóza endokardu (425.3) 
746.0 Vady chlopně plicnice - vdlvae pulrrionalis 

insuficience chlopně plicnice 
Vrozená: atrézie } 

stenóza . . 
746.1 Vrozená atrezie nebo stenóza trojcípé c;hlopně . .,-- valvae trfr;uspidd~is 
746.2 Ebsteinova malformace -' ·· .„ .-. 
746.3 Vrozená stenóza aortální chlopně.,-- 'l?.alvae aortalis ·· ,,„, · .'. / 
V rozená aortální stenóza · 
746.4 Vrozená insuficience aortální chlopně 
Dvojcípá aortální chlopeň 
V rozená aortální insuficience 
746.5 Vrozená mitrální stenóza 

., 
I·, 

746.6 Vrozená mitrální insufiCience · · 
746.7 Syndrom hypoplastického levého srdce „ ' / · '". ' 

Atrezie nebo výrazná hypoplazie aortálního ústí nebo chlopně s hypóplázií 
vzestupné aorty a defektním vývojem levé komory (s ati-ezií nebo steiióZóu 
mi trální chlopně) · 
746.8 Jiné určené vady srdce ·· 
Anomálie věnčité tepny 
Cor triatriatum 
Dextrokardie 
Ectopia cordis 
Levokardie (izolovaná) 
Malpositio cordis 
Stenóza plicnice v místě infundibula 
Uhlova nemoc 
Vrozený(-á): divertikl levé komory 

perikardiální defekt 
srdeční blokáda 

746.9 Vady srdce NS 
V rozená: srdeční nemoc NS 

vada srdce NS 

747 Jiné vrozené vady oběhové soustavy 
747.0 Ductus arteriosus [Botalli] patens, persistens 
747.1 Coarctatio aortae (praeductalis) (postductalis) 
Přerušení aortálního oblouku 
747.2 Jiné vady aorty 
Ageneze } 
Aplazie aorty 
Atrézie 
Aneurysma Vals.alvova sinu 
Dextropozice aorty 
Hypoplazie aorty 



Přerušená aorta 
Přetrvávající: konvoluce aortálního oblouku' 

pravý aortální oblouk 
Stenóza } 
Striktura aorty (vzestupné) 

Subvalvární } , 
Supravalvární . stenoza .aorty 

Vrozené: aneurysma } 
, aorty rozsiren1 

Nepatří sem: hypoplazie aorty při hypoplastickém syndromu levého srdce 
(746. 7) 
vrozená stenóza nebo striktura aortální chlopně, takto po
psaná (746.3) 

747.3 Vrozené vady plicnice - arteriae pulmonalis 
Ageneze 
Anomálie 
Atrez1e· · 
Hypoplazie 
Stenóza 

) .plicnice 

Plicní arteriovenózní aneurysma 
747.4 Vady velkých žil 
Ageneze } 
Anomálie duté žíly (dolní) (horní) 
Vrozená stenóza 
Anomální návrat plicních žil (parciální) (totální) 
Komunikace mezi plicnicí a plicní žilou 
Přetrvávající: levá horní vena cava 

levá zadní vena cardinalis 
Totální vadné napojení [vyústění] plicních žil 
747.5 Ageneze nebo hypoplazie pupeční tepny 
Jediná pupeční tepna 
747.6 Jiné vady periferní cévní soustavy 

Ageneze } 
Atrézie tepny nebo žíly, nezařazená jinde 
Vada 
Arteriovenózní aneurysma (periferní) 
Mnohočetné ledvinové tepny 
Vrozené(-á): aneurysma (periferní) 

flebektazie 
striktura tepny 
varixy 

Nepatří sem: anomálie: mozkových cév (747.8) 
plicnice (747.3) 

hemangiom nebo lymfangiom (228.-) 
vrozené aneurysma sítnice (743.5) 

747.8 Jiné určené vrozené vady oběhové soustavy 



Vrozené: aneurysma určené lokalizace, nezařazené jinde 
anomálie mozkových cév 
arteriovenózní aneurysma mozku 

Nepatří sem: aneurysma: vrozené: koronární (746.8) 
periferní (747.6) 
plicní, (7 4 7. 3) 
sítnice (743.5) 
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prasklé: mozkové (arteriovenózní) (vrozené) (430) 
747.9 Vady oběhové soustavy NS 

7 48 Vrozené vady dýchací soustavy 
Nepatří sem: vrozený defekt bránice (756.6) · 
748.0 Atrézie choan 
Atrezie } 
Vrozená stenóza nosních průchodů (předních) (zadních) 

748.1 Jiné vady nosu 
Ageneze nosu 
Deformita stěny nosní dutiny 
Přídatný nos 
Rozštěp nosu 
Vrozená(-ý): deformita nosu 

perforace stěny nosní dutiny 
zářez ve špičce nosu - coloboma nasi 

Nepatří sem: vrozené vybočení nosní přepážky (754.0) 
748.2 Diafragma hrtanu 
Diafragma hrtanu (hlasivkové) (podhlasivkové) (NS) 
748.3 Jiné vady hrtanu, průdušnice a průdušek 
Ageneze hrtanu, průdušnice nebo průdušky 
Anomálie: epiglotidy 

chrupavky: krikoidní 
štítné 
tracheální 

Atrezie: hlasivky 
hrtanové záklopky - epiglotidy 
hrtanu 
průdušnice 

Divertikl průdušky 
Hrtanový stridor (vrozený) 
Laryngokela 
Rozštěp: epiglotidy 

štítné chrupavky - fissura cartilaginis thyreoideae - vrozený 
Rudimentární tracheální bronchus 
Vrozená(-é): rozšíření průdušnice 

stenóza: hrtanu 
průdušnice 

tracheokela 
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Zadní rozštěp krikoidní chrupavky (vrozený) 
748.4 Vrozené cystické plíce · ·· 
Vrozená: cystická nebo polycystická nemoc plic 

voštinovitá plíce · · 
Nepatří sem: získané nebo NS (513.8) 
748.5 Ageneze, hypoplazie ne.b9 dysplazie plic 
Ageneze } 
Aplazie plíce [laloku] 
Hypoplazie 
Sekvestrace plic 
748.6 Jiné anomálie plic 
Vrozené rozšíření průdušek - bronchiectasiacongenita 
748.8 Jiné určené anomálie dýchací soustavy 
Atrezie nosohltanu 
Vada záhybů [řas] pohrudnice 
Vrozená cysta mezihrudí 
748.9 Vady dýchací soustavy NS 
Ageneze dýchacího orgánu NS 
Vada dýchací soustavy NS 

7 49 Rozštěp patra a rozštěp rtu 
749.0 Rozštěp patra - palatos·chisis 
Rozštěp čípku - uvula bifida, fissa 
749.1 Rozštěp rtu - cheiloschisis 
Zaječí pysk - labium leporinum 
749.2 Rozštěp patra s rozštěpem rtu 

7 50 Jiné vrozené vady horní části trávicího ústrojí 
750.0 Přirostlý jazyk - frenulum breve 
Ankyloglossia [krátký jazyk] 
750.1 Jiné vady jazyka 
Aglossia 
Hypoplazie jazyka 
Macroglossia 
Microglossia 
Rozštěp jazyka - glossoschisis 
V rozená: adheze } 

hypertrofie jazyka 
750.2 Jiné určené vady úst a hltanu 
Ageneze: čípku 

slinné žlázy 
Atrézie vývodu slinné žlázy - ductus salivarii 
Přídatná slinná žláza , 
V rozená píštěl: rtu 

slinné žlázy 
Výchlipka - divertikl - hltanu 



750.3 Tracheoezofageální píštěl, atrezie nebo stenóza jícnu 
Ageneze } 
Atrezie jícnu 
Diafragma 
Neprůchodný [solidní] jícen 
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Vrozená: píštěl mezi jícnem a: průduškou - fistula oesophagobronchfalis 
congenita 

stenóza jícnu 
striktura jícnu 

průdušni~í - fistula oesophagotrachealis. 
congenita 

750.4 Jiné určené vady jícnu 
Vrozená(-é): ektopie 

rozšíření 

Výchlipka - divertikl 
Zdvojení 
Megaoesophagus 

} jícnu 

750.5 Vrozené hypertrofické zúžení vrátníku - stenosis pylori 
Vrozená nebo infantilní: hypertrofie ) 

konstrikce 
křeč pyloru 
stenóza 
striktura 

750.6 Vrozená hiátová kýla 

Ektopie } žaludeční sliznice 
Heterotopie . 
Nepatří sem: vrozená brániční kýla (756.6) 
750.7 Jiné určené vady žaludku 
Divertikl žaludku, vrozený 
Ektopie žaludku 
Megalogastria 
Microgastria 
Transpozice žaludku 
Vrozená(-ý): křeč kardie - cardiospasmus 

sutkovitý žaludek [tvaru přesýpacích hodin] 
Zdvojení žaludku 
750.8 Jiné vrozené vady horní části trávicího ústrojí 
750.9 Vady horní části trávicího ústrojí NS 
Vrozená: deformita NS } horní části trávicího ústrojí [kterékoli 

vada NS části mimo jazyk] 

7 51 Jiné vrozené vady trávicí soustavy 
751.0 Meckelův divertikl 
Ductus: omphaloentericus} 

vi tellin us persistens 

Meckelův divertikl (hypertrofický) (ektopický) 
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751.1 Atrezie nebo stenóza tenkého střeva 
Ab:ez1e: dvanáctníku 

ilea 
střeva NS 

Solidní střevo [jejunum] 
Ageneze 
Vrozená: neprůchodnost 

stenóza 
striktura 

} tenkého střeva nebo střeva NS 

751.2 Atrezie nebo stenóza tlustého střeva, konečníku nebo řitního kanálu 
Ageneze: červu 

tlustého střeva 
konečníku 

řiti 

Striktura konečníku, vrozená 
V rozená: neprůchodnost tlustého střeva 

okluze řiti 
striktura řiti 

751.3 Hirschsprungova nemoc a jiné vrozené funkční poruchy tlustého 
střeva 

Aganglionosis 
Macrocolon 
Vrozené: megacolon 

rozšíření tlustého střeva 
751.4 Vady fixace střev 
Jacksonova blána 
Malrotace } 
Nedokončená rotace slepého nebo tlustého střeva 

Společné okruží - mesenterium commune, universale 
Vrozené srůsty: pobřišnice 

předstěry 

751.5 Jiné vady střev 
Cloaca persistens 
Dolichocolon 
Ektopická řiť [ektopický anus] 
Megaloappendix 
Megaloduodenum 
Microcolon 
Transpozice: červu 

střeva 

tračníku 

Vrozená divertikulóza tračníku 
Zdvojení: červu 

řiti 

slepého střeva 
střeva 



Nepatří sem: vrozená pilonidální cysta nebo sinus (685) . 
751.6 Vady žlučníku, žlučovýc·h cest a jater 
Ageneze: jater 

žlučníku 

žlučovodu: extrahepatální 
intrahepatální 

Fibrocystická nemoc jater 
Přídatný(-á): jaterní vývod 

játra 
Vnořený žlučník - vesica fellea immersa 
Vrozená: cystická, polycystická nemoc jater 

hepatomegalie 
neprůchodnost žlučovodu nebo žlučových cest+ (774.5*) 

Zdvojení: jater 
vývodu žlučníku 
žlučníku 

žlučovodu 

Zúžení - striktura: společného vývodu 
žlučovodu - choledochu 

751.7 Vady slinivky břišní - pankreatu 
Ageneze } 
Hypoplazie pankreatu 

Pankreas: prstencovitý 
přídatný 

Nepatří sem: diabetes mellitus: novorozenecký (775.1) 
vrozený (250.-) 

fibrocystická nemoc pankreatu (277 .O) 
751.8 Jiné určené vady trávicí soustavy 
Ageneze (částečná) (úplná) trávicího ústrojí NS 
Malpozice, vrozená } t , . , h , • NS 
Zd . , rav1c1c organu 

VOJem 
Nepatří sem: vrozená kýla: brániční (756.6) 

hiátová (750.6) 
751.9 Vady trávicí soustavy NS 
V rozená: deformita } 

vada trávicí soustavy NS 

752 Vrozené vady pohlavního ústrojí 
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Nepatří sem: syndromy sdružené s odchylkami v počtu a tvaru chromo
somů (758.-) 
testikulární feminizační syndrom (257.8) · 

752.0 Vady vaječníků 
Ageneze } 
Svraštění vaječníku 

752.1 Vady Fallopových tub [vejcovodů] a širokých vazů 
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Agenerz:e } 
Ati-ezie vejcovodu nebo širokého vazu 

Cysta: epoofora 
fimbriální 
Gartnerova vývodu 
parovariální 

Nadpočetná Fallopova tuba nebo široký vaz 
752.2 Zdvojení dělohy 
Zdvojení dělohy [jakéhokoli stupně] (sdružené se zdvojením děložního číp
ku a pochvy) 
752.3 Jiné vady dělohy 
Ageneze } 
Aplazie dělohy 
Uterus: bicorhis 

unicornis 
752.4 Vady děložního hrdla, pochvy a zevních ženských pohlavních. 

orgánů 

VAgden~ze, . } děložního hrdla, klitorisu, pochvy nebo vulvy 
a ny vyvoJ 

Cysta: Nuckova kanálu 
pochvy, embryonální 
vulvy, vrozená 

Neperforovaný hymen 
Nepatří sem: dvojitá pochva sdružená s totálním zdvojením dělohy (752.2} 
752.5 Nesestouplé varle 
Ektopické varle 
Kryptorchismus 
752.6 Hypospadie a epispadie 
Anaspadie 
V rozená chordea 
752.7 Neurčité pohlaví a pseudohermafroditismus 
Čistá gona.dální dysgeneze 
Gynandrismus 
Hermafroditismus 
Ovotestis 
Pseudohermafroditismus (mužský) (ženský) 
Nepatří sem: pseudohermafroditismus: 

mužský, s gonadální poruchou (257.8) 
s určenou vadou chromozomů (758.-) 
ženský, s adrenokortikální poruchou (255.2) 

752.8 Jiné určené vady pohlavních orgánů 
Ageneze: předstojné žlázy 

pyje 
semenného provazce 

Aplazie (vrozená): oblého vazu 
předstojné žlázy 



varlete 
Atresia: ductus ejaculatorii 

vasis deferentis 
Fuze varlat 
Hypoplazie: pyje 

varlete 
Monarchismus 
Paraspadie 
Polyorchismus 
Zakřivení pyje (laterální) 
Nepatří sem: vrozená vodní kýla (778.6) 
752.9 Vady pohlavních orgánů NS 
Vrozená: deformita NS} pohlavního orgánu: 

vada NS 

753 Vrozené vady močového ústrojí 
753.0 Ageneze a dysgeneze ledvin 
Aplazie ledviny: infantilní 

vrozená 
Hypoplazie ledvin(y) 
Ageneze ledvin(y) 
753.1 Cystická nemoc ledvin 
Cysta ledviny (mnohočetná) (vrozená) 
Degenerace nebo nemoc ledvin(y): fibrocystická 

Fibrocystická ledvina 
Polycystická: ledvina 

nemoc ledviny 

polycystická 

Nepatří sem: získaná_cysta ledviny (593.2) 

nezařazená jinde 
NS 

753.2 Obstrukční defekty ledvinné pánvičky nebo močovodu 
Atrezie močovodu 
Solidní močovod 
Vrozený(-á, -é): hydronefróza 

megaloureter 
okluze močovodu 
rozšíření močovodu 

striktura: močovodu 
spojení pánvičky s močovodem 
ústí močovodu 

ureterocele . 
753.3 Jiné určené vady ledvin 
Ektopická ledvina 
Hyperplazie ledviny 
Nad početná ledvina 
Obrovská ledvina 
Perzistence fetální, srostlé ledviny - ren concretus, renkutizace 
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Podkovovitá ledvina 
Vadná rotace ledviny 
Vrozený(-á): ledvinový kámen 

dystopická ledvina 
Zdvojená ledvina s dvojí pánvičkou 
753.4 Jiné určené vady močovodu 
Ageneze močovodu 
Dystopie močovodu 
Ektopický močovod 
Nad početný močovod 
Přemístěné ústí močovodu 
Vadné vyústění močovodu do měchýře 
Zdvojený močovod 
753.5 Extrofie močového měchýře 
Ectopia vesicae 
Extroverze měchýře 
753.6 Atrézie nebo stenóza močové roury nebo hrdla měchýře 
Neprůchodná močová roura 
V rozená: neprůchodnost hrdla měchýře 

striktura: hrdla měchýře 
močové roury (valvulární) 

753.7 Vady urachu 
Cysta urachu 
Perzistence urachu 
753.8 Jiné určené vady měchýře a močové roury 
Nadpočetný(-á): měchýř 

močová roura 
Ageneze: měchýře 

močové roury 
V rozený(-á): di vertikl měchýře 

ký la měchýře 
uretrorektální píštěl 
výhřez: močové roury 

(sliznice) měchýře 
Zdvojený(-á): meatus urinarius 

močová roura 
753.9 Vady močové soustavy NS 
Vrozená: deformita NS } močové soustavy [kterékoli části mimo 

vada NS urachus] 

7 54 Některé vrozené deformity svalstva a kostry 
754.0 Lebky, obličeje a čelistí 
Dolichocephalia 
Imprese lebky 
Nesouměrnost obličeje 

Obličej Fotterové 



Plagicephalia 
Stlačený obličej 

Vybočení nosní přepážky, vrozené 
Zmáčknutý nebo ohrnutý nos, .vrozený 
Nepatří sem: dentofaciální vady (524.-) 

syfilitický sedlovitý nos (090.5) 
754.1 Kývače - musculi sternocleidomastoidei 
Kontraktura kývače 
Sternomastoidní: otok 

torticollis vzniklá za porodu koncem pánevním 
754.2 Páteře 

Vrozená posturální: lordóza 
skolióza 

754.3 Vrozené vykloubení kyčle 
Predislokační stav kyčle při narození 
Vrozený sklon k vykloubení kyčle 
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754.4 Vrozené genu recurvatum nebo prohnutí dlouhých kostí dolní kon~ 
četiny 

Vrozená(-é): angulace kosti: stehenní 
holenní a lýtkové 

vykloubení kolena 
754.5 Varózní deformity - vybočení - ·nohou 
Metatarsus varus 
Talipes: calcaneovarus 

equinovarus 
Nepatří sem: získané (736.7) 
754.6 Valgózní deformity - vbočení - nohou 
Talipes calcaneovalgus 
V rozená: plochá noha 

valgózní deformita nohy 
Nepatří sem: plochá noha (získaná) (734) 

valgózní deformita nohy (získaná) (736. 7) 
754.7 Jiné deformity nohou 
Koňská noha - pes equinus - NS 
Talipes: nesouměrný 

NS 
Vrozená deformita nohy NS 
Nepatří sem: získaná (736.7) 
754.8 Jiné určené 
Generalizované flexní kontraktury kloubů dolní končetiny, vrozené 
Hákovitá ruka (vrozená) - talipomanus 
Pectus excavatum 
Vrozený(-á, -é): deformita hrudní stěny 

hrudník: ptačí 
trychtýřovitý 

vykloubení lokte 
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'7 55 Jiné vrozené vady končetin 
Nepatří sem: vady zařazené pod 754.-
755.0 Polydactylia 
Nad početné [přespočetné] prsty na rukou nebo nohou 
755.1 Syndactylia 
Fúze prstů } na rukou nebo nohou 
Řasy mezi prsty 
Symphalangia 
755.2 Redukční deformity horní končetiny 
Ageneze (úplná) (částečná): paže 

předloktí 

ruky 
prstu 

Amelia 
Ectromelia 
Hemimelia 
Phocomelia 

} horní končetiny 

Hypoplastická paže, vrozená 
755.3 Redukční deformity dolní končetiny 
Ageneze (úplná) (částečná): stehna 

bérce 
chodidla 
prstu 

Amelia } 
Ectromelia 
Hemimelia 
Phocomelia 

dolní končetiny 

V rozené zkrácení dolní končetiny 
755.4 Redukční deformity NS končetiny 
Ageneze (úplná) ( částečriá) NS končetiny 
Amelia 
Ectromelia 
Hemimelia 
Phocomelia 

} NS končetiny 

755.5 Jiné vady horní končetiny včetně pažního pletence 
Acrocephalosyndacty lia 
Dysostosis cleidocranialis 
Hyperfalangie palce 
Klepetovi tá ruka 
Macrodactylia (prstů ruky) 
Madelungova deformita 
Nad početné záprstní kosti 
Sprengelova deformita 
Synostosis radioulnaris 
V rozená deformita: klíční kosti 

lopatky 



755.6 Jiné vady dolní končetiny včetně pánevního pletence 
Ageneze pately 
Anteversio femoris 
Coxa: valga 

v ara 
Fusio articulationis sacroiliacalis 
Genu: valgum } 't 

varum congen1 um 

Hallux valgus congenitus 
Synostosis astragaloscaphoidea 
Vrozená deformita: kolena 

} congenita 

kotníku 
sakroiliakálního kloubu 

Zakrnělá čéška 

755.8 Jiné určené vady NS končetiny 
Arthrogryposis multiplex congenita 
755.9 NS vady NS končetiny 
V rozená: deformita NS } k v t' NS 

vada NS once my 

Nepatří sem: redukční deformita NS končetiny (755.4) 

7 56 Jiné vrozené vady svalstva a kostry 
Nepatří sem: deformity zařazené pod 754.-
756.0 Vady lebky a obličejových kostí 
Acrocephalia 
Ageneze lebeční kosti 
Craniosynostosis 
Crouzonova nemoc 
Hypertelorismus 
Oxycephalia 
Platybasia 
Trigonocephalia 
Vrozená deformita čela 
Nepatří sem: dentofaciální vady (524.-) 

defekty lebky, sdružené s vadami mozku jako: 
anencephalia (7 40;0) 
encephalocele (7 42.0) 
hydrocephalus (7 42.3) 
microcephalus (742.1) 

756.1 Vady páteře 
Hemivertebra 
Klippelův-Feilův syndrom 
Přespočetný obratel 
Spina bifida occultá 
Ageneze obratle 
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V rozená: deformita lumbosakrální(ho) -kloubu, krajiny . 
fúze páteře 
spondy lolisthesis 

756.2 Krční žebro 
Přespočetné žebro v krční krajině 
756.3 Jiné vady žeber a hrudní kosti 
Sternum bifidum 
Ageneze: hrudní kosti 

žebra 
V rozená fúze žeber 
756.4 Chondrodystrophia 
Achondroplasia 
Dyschondroplasia 
Chondrodystrophia (f etalis) 
Ollierova nemoc 
Nepatří sem: lipochondrodystrophia (277 .5) 
756.5 Osteodystrophia 
Albrightův-(Mc Cl:lneův-)Sternbergův syndrom 
Fragilitas ossium 
Chondroektodermální dysplazie 
Mnohočetné epifyzeální dysplazie 
Osteogenesis imperfecta 
Osteopetrosis 
Osteopoikilosis 
Osteopsa thyrosis 
Polyostotická fibrózní dysplazie 
756.6 Vady bránice - diafragmy 
Ageneze bránice 
Eventrace bránice 
Vrozená brániční kýla - hernia diaphragmatica congenita 
Nepatří sem: vrozená hiátová kýla (750.6) 
756.7 Vady břišní stěny 
Defekt břišních svalů 
Exomphalos 
Gastroschisis 
Nepatří sem: pupeční kýla (553.1) 
756.8 Jiné určené vady svalů, šlach, povázky a pojiva 
Ageneze: svalu (prsního) 

šlachy 
Amyotrophia congenita 
Ehlersův-Danlosův syndrom 
Přídatný sval 
V rozené zkrácení šlachy 
756;9 Vady svalové a kosterní. soustavy NS 
Vrozená: deformita NS} svalové nebo kosterní soustavy, nezařazená 

vada NS jinde 
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757 Vrozené vady kůže, podkožního vaziva, ylasů, nehtů a prsů 
757.0 Dědičný otok nohou 
Trophoedema hereditarium [Milroyův edém] 
757.1 Ichthýosis congenita 
757.2 Dermatoglyfické vady 
Abnormální dlaňové rýhy 
757.3 Jiné určené vady kůže 
Epidermolysis bullosa 
Keratodermia (vrozená) 
Mateřská znaménka 
Přídatné kožní výrůstky 
Urticaria pigmentosa 
Vaskulární névus 
V rozená: ektodermální dysplazie 

jizva 
poikilodermie 

Xeroderma pigmentosum 
757.4 Určené vady vlasů 
Lanugo persistens 
V rozená(-é) : alopecia 

atrichosis 
hypertrichosis 
korálkovité vlasy 
monilethrix 

757.5 Určené vady nehtů 
A~onychia 
Paličkovité prsty 
Vrozená(-é): koilonychia 

leukonychia 
nehty tvaru hodinkového sklíčka 
onychauxis 
pachyonychia 

757.6 Určené vady prsů 
Amastie 
Athelia 
Hypermastie 
Hyperthelie 
Hypoplazie prsu 
Chybějící } 
Přespočetný prs nebo bradavka 
Přídatný 

Polymastie 
Nepatří sem: aplazie prsního svalu (756.8) 
757.8 Jiné určené vady kůže, podkožního vaziva, vlasů, nehtů a prsů 
757.9 Vady kůže, podkožního vaziva, vlasů, nehtů a prsů NS · 
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Vrozená: deformita NS } 
vada NS kůže atd. 

758 Vrozené vady chromozomú 
Patří sem: syndromy sdružené s anomáliemi v počtu a tvaru. chromozomů 
758.0 Downův syndrom 
Translokační Downův syndrom 
Trisomie: 21 nebo 22, G 
758.l Patanův syndrom 
Trisomie 13, D1 
758.2 Eawardsův syndrom 
Trisomie: 18, E3 
758.3 Syndromy delece autozomů 
Antimongolický syndrom 
Syndrom kočičího křiku 
758.4 Vyvážená translokace autozomů u normálního jedince 
758.5 Jiné stavy způsobené vadami autozomů 
758.6 Gonadální dysgeneze 
SyndromXO 
Turnerův syndrom 
Nepatří sem: čistá gonadální dysgeneze (752.7) 
758. 7 Klinef elterův syndrom 
SyndromXXY 
758.8 Jiné vady pohlavních chromozomů 
758.9 Vady chromozomů NS 

759 Jiné·a NS vrozené vady 
759.0 Vady sleziny 
759.1 Vady nadledvin 
759.2 Vady jiných žláz s vnitřní sekrecí 
759.3 Situs inversus 
Situs inversus seu transversus [transpositio viscerum]: 

abdominalis 
thoracalis 

Nepatří sem: dextrokardie (,746.8), pokud není sdružena s úplnou trans-
pozicí 

759.4 Srostlá dvojčata 
Cephalothoracopagus 
Craniopagus 
Dicephalus 
Ileopagus 
Ischiopagus 
Monstrum duplex 
Pygopagus 
Sternopagus 
Thoracopagus 



Xiphopagus 
759.5 Sclerosis tuberosa 
Bournevilleova nemoc 
Epiloia 
759.6 Jiné hamartózy, nezařazené jinde 
Syndrom: Peutzův-J eghersův 

Sturgeův-Weberův(-Dimitriův)[Trenaunayův] 
von Hippelův-Lindauův 

Glaukom při Sturgeově-Weberově(-Dimitriově) syndromu+ (365.4*) 
Nepatří sem: neurofibromatóza (237. 7) 
759.7 Mnohočetné vrozené vady, takto popsané 
Vrozená mnohočetná: deformita NS 

vada NS 
Zrůda NS 
759.8 Jiné určené vady 
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Vrozené malformační syndromy postihující několik soustav, nezařazené 
jinde 
Zrůda (jednotlivá), určeného typu 
759.9 Vrozená vada NS 
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XV - NEKTERA ONEMOCNENí VZNIKLA 
V PERINATALNíM OBDOBÍ 

Patří sem: onemocnění, která mají svůj původ v perinatálním období, 
i když k úmrtí nebo nemoci dojde později 

760 Postižení plodu nebo novorozence onemocněním matky, které ne
musí souviset s posledním těhotenstvím 

Patří sem: uvedená onemocnění matky jen tehdy, když jsou výslovně ozna
čena za příčinu úmrtí nebo nemoci plodu nebo novorozence 

Nepatří sem: endokrinní a metabolické poruchy u matky, působící na 
plod (775.-) 

760.0 Hypertenzní onemocnění matky 
Postižení plodu nebo novorozence onemocněními matky, zařaditelnými pod 
642.-
760.1 Nemoci ledvin a močového ústrojí u matky 
Póstižerií plodu nebo novorozence onemocněními matky zařaditelnými pod 
580-599 
760.2 Infekce matky 
Postižení plodu nebo novorozence infekční nemocí matky, zařaditelnou pod 
001-136 nebo 487, jestliže u plodu nebo novorozence samého se tato nemoc 
neobjeví 
Nepatří sem: vrozené infekční nemoci (771.-) 

infekce pohlavního ústrojí a jiné lokalizované infekce u mat
ky (760.8) 

760.3 Jiné chronické oběhové a respirační nemoci matky 
Postižení plodu nebo novorozence chronickými nemocemi matky zařadi
telnými pod 390-459, 490-519, 745-748 
760.4 Poruchy výživy u matky 
Postižení plodu nebo novorozence poruchami u matky, zařaditelnými pod 
260-269 
Podvýživa matky NS 
760.5 Poranění matky 
Postižení plodu nebo novorozence stavem matky, zařaditelným pod 800 
až 996 
760.6 Chirurgické operace u matky 
Nepatří sem: císařský řez při posledním porodu (763.4) 

předchozí operace dělohy nebo pánevních orgánů (763.8) 
760. 7 Skodlivé vlivy postihující plod nebo novorozence prostřednictvím 

lůžka nebo mateřského mléka 
Nepatří sem: anestetika a analgetika podaná při porodu (763.5) 
760.8 Jiné 
760.9 NS 

761 Postižení plodu nebo novorozence mateřskou komplikací těhotenství 
Patří sem: uvedené stavy matky jen když jsou výslovně označeny za pří

činu úmrtí nebo nemoci plodu nebo novorozence 



761.0 Inkompetence čípku 
761.1 Předčasné protržení blan 
761.2 Oligohydramnion 
Nepatří sem: je-li způsobeno předčasným protržením blan (761.l) · · 
761.3 Polyhydramnion 
Hydramnion 
761.4 Mimoděložní těhotenství 

Břišní těhotenství 

761.5 Mnohočetné těhotenství 

Dvojčata 

Trojčata 

761.6 Úmrtí matky '.' 
761.7 Nepravidelné naléhání před porodem 
Poloha před porodem: labilní 

podélná koncem pánevním 
příčná 

V ersio externa před porodem 
761.8 Jiné 
Samovolný potrat (u plodu) 
761.9 NS 

)/ 

762 Postižení plodu nebo novorozence komplikací lůžka, pupečníku nebo 
blan 

Patří sem: uvedené stavy matky jen, pokud jsou výslovně označeny za 
příčinu úmrtí nebo nemoci plodu nebo novorozence 

762.0 Placenta praevia 
762 ~ 1 Jiné formy odloučení lůžka a placentárního krvácení 
Abruptio placentae 
Krvácení před porodem 
Náhodné krvácení 
Poškození lůžka amniocentézou, císařským řezem nebo chirurgickou in
dukcí 
Předčasné odloučení lužka 
Ztráta krve u matky 
762.2 Jiné a NS morfologické a funkční abnormality lůžka 
Placentární: dysfunkce 

infarkt 
insuficience 

762.3 Syndromy placentární transfúze 
Abnormalita lůžka nebo pupečníku vedoucí k :transplacentární transfúzi 
mezi dvojčaty nebo jiné ·: 
K vyznačení výsledného stavu plodu nebo novorozence lze použít dglšího 
kódu 772.0 nebo 776.4 
762.4 Vyhřezlý pupečník 

76~2.5 · Jiná komprese pupečníku 
Pupečník kolem krku · · 
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Uzel na pupečníku (pravý) (nepravý) 
762.6 Jiné a NS stavy pupečníku 
Krátký pupečník 
Vasa praevia 
Nepatří sem: jediná pupeční tepna (747.5) 
762.7 Zánět plodových obalů - chorioamnionitis 
Membranitis 
Placen ti tis 
762.8 Jiné abnormality choria a amnia 
762.9 Abnormality choria a amnia NS 

763 Postižení plodu nebo novorozence jinou komplikací porodu 
Patří sem: uvedené stavy jen, pokud jsou výslovně označeny za příčinu 

úmrtí nebo nemoci plodu nebo novorozence 
763.0 Porod nebo extrakce koncem pánevním 
763.1 Jiné nepravidelné naléhání, nepravidelná poloha nebo nepoměr 

během porodu 
Postižení plodu nebo novorozence stavy zařaditelnými pod 652, 653 nebo 
660 
Kcmtrakce pánve 
Occipi toposterior persistens 
Příčná poloha 
76·3.2 Porod kleštěmi [klešťový porod] 
763~3 Porod vakuumextraktorem 
763.4 Porod císařským řezem 
763.5 Anestezie nebo analgezie u matky 
Reakce a intoxikace vyvolané .opiáty. nebo trankvilizéry, použitými u matky 
při porodu 
Nepatří sem: abstinenční syndrom u novorozence (779.5) 
763.6 Překotný porod 
Rychlá druhá doba 
763.7 Abnormální stahy dělohy 
Postižení plodu nebo novorozence stavy zařaditelnými pod 661.- mimo 
661.3 
Nadměrné stahy - hypertonie dělohy 
Slabé stahy - hypotonie dělohy 
763.8 Jiné komplikace porodu 
Postižení .plodu nebo novorozence jinými stavy zařaditelnými pod 650-669 
nebo jinými výkony provedenými při porodu 
Abnormalita měkkých tkání u matky 
Indukce porodu 
763.9 NS 

764 Nízká váha nebo podvýživa plodu 
764.0. Plod příliš lehký [příliš malý] vzhledem k trvání těhotenství, bez 

podvýživy plodu 
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764.1 Plod příliš lehký vzhledem k trvání těhotenství se známkami pod„ 
výživy plodu 

Děti příliš lehké vzhledem k trvání těhotenství, které mimoto projevuji 
známky podvýživy plodu, jako je suchá, olupující se kůže nebo ztráta pod
kožního vaziva 
764.2 Podvýživa plodu bez příliš nízké váhy vzhledem k trvání těho-

tenství 
Děti, které nejsou pod váhu vzhledem k trvání těhotenství, ale projevují 
známky podvýživy plodu, jako je suchá, olupující se kůže nebo ztráta pod„ 
kožního vaziva 
764.9 NS 

765 Stavy souvisící se zkrácenou délkou těhotenství nebo nízkou po„ 
rodní vahou NS 

Patří sem: uvedené stavy bez bližšího určení, jsou-li příčinami úmrtí, ne
moci nebo další péče u plodu nebo novorozence 

Nepatří sem: nízká porodní váha v důsledku pomalého růstu nebo podvý
výživy plodu (764.-) 

7·65.0 Krajní nezralost 
Poznámka: Obyčejně jde o porodní váhu pod 1000 g a (nebo) těhotenství 

kratší než 28 ukončených týdnů. 
765.1 Jiné předčasně narozené děti 
Nezralost nebo malá velikost, nezařaditelná pod 765.0 ani pod 764.- jako 
„příliš lehké vzhledem k trvání těhotenství" 
Nezralost NS 

766 Stavy souvisící s prodlouženým těhotenstvím nebo velkou porodní 
vahou 

Patří sem: uvedené stavy bez bližšího určení, jsou-li příčinami úmrtí, ne-
moci nebo další péče u plodu nebo novorozence 

766.0 Mimořádně velké [obrovské] dítě 
Poznámka: obyčejně jde o porodní váhu 4500 g nebo více. 
766.1 Jiné děti příliš těžké vzhledem k trvání těhotenství 
Jiný plod nebo dítě příliš těžké nebo příliš velké vzhledem k trvání těho
tenství, ať je toto trvání jakékoli 
766.2 Přenášené dítě, které není příliš těžké vzhledem k trvání těho~ 

tenství 
Plod nebo dítě s trváním těhotenství 294 dní nebo více [42 nebo více do
končených týdnů], které není příliš těžké ani velké vzhledem k trvání tě
hotenství 
Přezrálost NS 

767 Poranění za porodu 
767.0 Subdurální nebo mozkové krvácení 
Ruptura tentoria 
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Subdurální hematom (lokalizovaný) 
Subdurální nebo mozkové krvácení, ať je popsáno jako následek poranění 
při porodu nebo ano4.ie nebo hypoxie intra partum 
K vyznačení příčiny lze použít dalšího kódu 
Nepatří sem: krvácení: intraventrikulární (772.1) 

subarachnoidální (772.2) 
767.1 Poranění vlasové části hlavy 
Kefalhematom ·'' 
Masívní subaponeurotické krvácení 
767 .2 Zlomenina klíční kosti 
767.3 Jiná poranění kostry 
Zlomeniny: dlouhých kostí 

lebky , 
Nepatří sem: zlomení páteře (767.4) 
767.4 Poranění páteře nebo míchy 
767.5 Poranění lícního nervu 
Obrna lícního nervu 
767.6 Poranění pažn{pleteně 
Obrna: Erbova 

Klumpkeové 
767.7 Jiná poranění mozkovych nebo periferních nervů 
767.8 Jiné 
Hemat01;n: jater (subkapsulární) 

varlat 
vulvy 

Poškození oka 
Rána od skalpelu 
Ruptura: jater 

sleziny 
Traumatický glaukon\ 
767.9 NS 

768 Nitroděložní hypoxie nebo porodní asfyxie 
768.0 Odúmrť plodu na asfyxii nebo anoxii před začátkem porodu nebo 

v nezjištěné době · 
768.1 Odúmrť plodu na asfyxii nebo anoxii během porodu 
768.2 Ohrožení plodu před začátkem porodu, u živě narozeného dítěte 
Živě narozené dítě jevící známky nitroděložní hypoxie před začátkem po-
~~ · . . 

Abnbrmální ozvy plodu 
Fetální nebo nitroděložní: acidóza 

anoxie 
asfyxie 
hypoxie 

Odchod smolky [ mekonia] 
Příměs smolky v plodové vodě 

poprvé zjištěné před začátkem 
porodu, u živě nar~zeného dítěte 
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768.3 Ohrožení plodu poprvé zjištěné během porodu, u živě narozeného 
dítěte 

Živě narozené dítě jevící známky nitroděložní hypoxie během porodu 
Abnormální ozvy plodu l 
Fetální nebo nitroděložní: acidó~a. I 

anoxie 
asfyx ie poprvé zjištěné během porodu, 

u živě narozeného dítěte 
hypoxie 

Odchod smolky [mekonia] J 
Příměs smolky v plodové vodě 
768.4 Ohrožení plodu NS, u živě narozeného dítěte 
Živě narozené dítě , u kterého se projevily známky nitroděložní asfyxie 
před narozením, není však udáno, zdali před začátkem porodu č.i po něm 
Abnormální ozvy plodu l . 

Fetální nebo nitroděložní: ah:~y:~p;o1x~.:ie j' ~~~~;~ ~1i~~~:~~!:~~~átkem 
porodu či po. něm, u živě ' 

Odchod smolky [mekonia] narozeného dítěte 

Příměs smolky v plodové vodě 
768.5 Těžká porodní asfyxie . .-, 
Tep méně než 100 za minutu při narození a klesající nebo stálý, dýchání 
chybějící nebo lapavé, kůže bledá, tor_J.s chybí 
Skore Apgarové v 1. minutě 
„Bílá asfyxie" 
768.6 Mírná nebo střední porodní asfyxie 
Normální dýchání během prvé minuty nezjištěno, ale srdeční rytmus 100 
nebo více, svalový tonus nezjistitelný, reakce na podnět přítomna 
Skore Apgarové na 4. místě · 
„Modrá asfyxie'' 
768.9 Porodní asfyxie NS u živě narozeného dítěte 

Anoxie · } 
Asfyxie · NS, u živě narozeného dítěte 
Hypoxie · · 

769 Syndrom respirační tísně 
Hyalinní [asfyktické] blanky 
Idiopatický syndrom respirační tísně u novorozence 
Nepatří sem: přechodná tachypnoe u novorozence (770;6) 

770 Jiná respirační onemocnění plodu nebo novorozence 
770.0 Vrozený zánět plic - pneumonia adnata · · 
Infekční pneumonie získaná prenatálně 
770.l Syndrom masívní aspirace plodové vody 
Pneumonitis: fetální aspirační 

mekoniová 
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Syndrom vdechnutí mekonia 
770.2 Intersticiální emfyzém novorozence a příbuzná onemocnění 
Pneumomediastinum} 
Pneumoperikardium vzniklé v perinatálním období 
Pneumotorax 
770.3 Plicní krvácení - apoplexia pulmonum 
(Plicní) krvácení vzniklé v perinatálním období: alveolární 

770.4 Primární atelektáza 
Plicní nezralost NS 

in tra alveolární 
masívní 

770.5 Jiná nebo NS atelektáza 
A telektáza: částečná } 

NS vzniklé v perinatálním období 
Plicní kolaps 
770.6 Přechodná tachypnoe u novorozence 
Tachypnoe, která obyčejně začíná mizet do 6 hodin po narození 
Nepatří sem: syndrom respirační tísně (769) 
770. 7 Chronické respirační nemoci vznikající v perinatálním obdo·bí 
Bronchopulmonální dysplazie 
Wilsonův-Mikityho syndrom 
770.8 Jiné respirační problémy po narození 
Apnoické ataky } 
Cyanotické záchvaty 
Respirační : selhání NS, vzniklé v perinatálním období 

tíseň 

770.9 NS 

771 Infekce specifické pro perinatální období 
Patří sem: infekce získané před porodem nebo během porodu nebo via 

umbilici 
Nepatří sem: infekční nemoc matky jako příčina úmrtí nebo nemoci plodu 

nebo novorozence, který sám tuto infekci nejeví (760.2) 
ophthalmia neonatorum způsobená gonokokem (098.4) 
vrozená syfilis (090.-) 
vrozený zánět plic (770.0) 
jiné infekce získané po narození (001-136, 480.,.--486 atd.) 

771.0 Vrozené zarděnky - rubeola 
V rozená zarděnková pneumonitis 
771.1 Vrozená cytomegalovirová infekce 
771.2 Jiné vrozené infekce 
V rozený(-á): herpes simplex 

listerióza 
malárie 
toxoplazmóza 
tuberkulóza 
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Fokální chorioretinitis nebo chorioiditis, retinochorioiditis nebo retinitis 
při vrozené toxoplazmóze+ (363.0*) 
771.3 Tetanus novorozenců 
771.4 Omfalitis novorozenců 
Nepatří sem: tetanová omfalitis (771.3) 
771.5 Novorozenecká infekční mastitis 
771.6 Novorozenecká konjunktivitis a dakryocystitis 
Ophthalmia naonatorum NS 
Nepatří sem: způsobená gonokokem (098.4) 
771.7 Novorozenecká infekce kandidou 
Novorozenecká infekce moniliázová [soorová] 
771.8 Jiné infekce specifické pro perinatální období 
Intraamniotické infekce plodu organismem: Clostridium 

Nitroděložní sepse plodu 
Novorozenecká infekce močového ústrojí 
Septikémie [sepse] u novorozence 

772 Krvácení plodu nebo novorozence 

Escherichia coli 
NS 

Nepatří sem: hematologické poruchy plodu nebo novorozence (776.-) 
772.0 Fetální ztráta krve 
Fetální: exsanguinace 

krvácení do: matčina oběhu 
spolud voj čete 

ztráta krve z: lůžka 
přetrženého pupečníku 

ustřiženého konce pupečníku spoludvojčete 
772.1 Intraventrikulární krvácení 
Intraventrikulární krvácení z jakékoliv perinatální příčiny 
772.2 Subarachnoidální krvácení 
Subara~hnoidální krvácení z jakékoliv perinatální příčiny 
772.3 · Krvácení z pupečníku po narození 
Sklouzlý pupeční obvaz 
772.4 Gastrointestinální krvácení 
Nepatří sem: napolykaná krev matky (777.3) 
772.5 Krvácení do nadledvin 
772.6 Kožní krvácení 

Ekchymózy } 
Petechie 

u plodu nebo novorozence Podlitiny 
Povrchní hematomy 
772.8 Jiné 
Nepatří sem : hemoragická nemoc novorozence (776.0) 

plicní krvácení (770.3) 
772.9 NS 
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773 Hemolytická nemoc plodu nebo novorozence, způsobená izoimu-
nizací 

773.0 Hemolytická nemoc způsobená Rh izoimunizací 

Anémie 1 
Erytroblastóza (fetální) 
Hemolytická nemoc (plodu) (novorozence) 1· 
Žloutenka 

Rh hemolytická nemoc 
Rh izoimunizace 

způsobená Rh: 
antilátkami 
inkompatibilitou 

mezi matkou a plodem; 
izoim unizací 

773.1 Hemolytická nemoc způsobená Al,30 izoimunizací 

Anémie l 
Erytroblastóza (fetá1ní) · 

způsobená ABO: 
antilátkami 

Hemolytická nemoc (plodu) (novorozence) J 
Žloutenka 

inkompatibilitou mezi 
matkou a plodem 

izoimunizací 
773.2 Hemolytická nemoc způsobená jinou nebo NS izoimunizací 
Erytroblastóza (fetální) NS 
Hemolytická nemoc (plodu) (novorozence) NS 
Žloutenka nebo anémie způsobená jinou nebo NS inkompatibilitou krev
ních skupin 
773.3 Hydrops fetalis způsobený izoimunizací 
773.4 Jádrový ikterus způsobený izoimunizací 
773.5 Pozdní anémie způsobená izoimunizací 

77 4 Jiná perinatální žloutenka 
774.0* Perinatální žloutenka z dědičných hemolytických anémií (282.-+) 
Žloutenka způsobená nadměrnou hemolýzou z vrozené sférocytózy, karence 
G-6-PD nebo jiných defektů červených krvinek 
77 4.1 Perinatální žloutenka z jiné nadměrné hemolýzy 
Fetální nebo novorozenecká žloutenka z: 

chemických látek nebo toxinů přenesených z matky 
infekce 
napolykané matčiny krve 
podlitin 
polycythémie 

K vyznačení příčiny lze použít dalšího kódu. 
Nepatří sem: žloutenka způsobená izoimunizací (773.0, 773.1, 773.2) 
774.2 Novorozenecká žloutenka sdružená s předčasným porodem 
Hyperbilirubinémie z nezralosti 
Žloutenka způsobená opožděnou konjugací sdruženou s předčasným po
rodem 
774.3 Novorozenecká žloutenka způsobená opožděnou konjugací z jiných 

příčin 

Žloutenka způsobená opožděnou konjugací z takových příčin, jako inhibi-



tory mateřského mléka, vrozený hypotyreoidismus nebo vrozená absence 
nebo karence enzymových soust~v pro konjugaci bilirubinu 
Novorozenecká žloutenka sdružená se syndromem Criglerovým-Najjaro
vým nebo Gilbertovým* (277.4+) 
774.4 Perinatální žloutenka způsobená hepatocelulárním poškozením 
Fetální nebo novorozenecký z_ánět jater 
Syndrom zhuštěné žluči 
774.5 Perinatální žloutenka z jiných příčin 
Fetální nebo novorozenecká žloutenka sdružená s: : 

galaktozémií* (271.1 +) 
mukoviscidózou* (2'77.0+) 
vrozenou neprůchodností žlučovodu* (751.6+) 

774.6 Fetální nebo novorozenecká žloutenka NS 
Fyziologická žloutenka NS u novorozence 
774.7 Jádrový ikterus nezpůsobený izoimunizací 
Jádrový ikterus NS 
Nepatří sem: jádrový ikterus způsobený izoimunizací (773.4) 

775 Endokrinní a metabolická onemocnění specifická pro plod a novo
rozence 

Patří sem: přechodná endokrinní a metabolická onemocnění způsobená re
akcí dítěte na mateřské endokrinní a metabolické faktory, jeho 
oddělením od nich nebo jeho přizpůsobením mimoděložní exis
tenci 

775.0 Syndrom „dítěte diabetické matky" 
Mateřská cukrovka postihující plod nebo novorozence (s hypoglykémií) 
775.1 Novorozenecký diaqetes mellitus 
775.2 Novorozenecká myasthenia gravis 
775.3 Novorozenecká tyreotoxikóza 
775.4 Hypokalcémie nebo hypomagnezémie novorozenců 
Hypokalcémie z kravského mléka 
Novorozenecký hypoparatyreoidismus 
775.5 Jiné přechodné novorozenecké poruchy elektrolytů 
775.6 Novorozenecká hypoglykémie 
Nepatří sem: dítě diabetické matky (775.0) 
775. 7 Pozdní metabolická acidóza novorozence 
775.8 Jiná pf-echodná novorozenecká endokrinní a metabolická onemoc~ 

nění 

Por~chy metabolismu aminokyselin popsané jako přechodně 
775.9 NS 

776 Hematologická onemocnění plodu nebo novorozence 
Patří sem: onemocnění specifická pro plod nebo novorozence 
776.0 Hemoragická nemoc novorozenců 
Karence vitamínu K u novorozence 
776.1 Přechodná novorozenecká trombocytopénie 
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Novorozenecká trombocytopénie způsobená: 
idiopatickou mateřskou trombocytopénií 
izoimunizací 
výměnnou transfúzí 

776.2 Roztroušená nitrocévní koagulace u novorozence [DIK] 
776.3 Jiné přechodné novorozenecké poruchy koagulace 
776.4 Polycythaemia neonatorum 
776.5 Vrozená anémie 
Anémie po fetální ztrátě krve 
Nepatří sem: anémie způsobená izoimunizací (773.-) 

dědičné hemolytické anémie (282.-) 
776.6 Anémie z nezralosti 
776. 7 Přechodná novorozenecká neutropénie 
Izoimunní neutropénie 
Neutropénie přenesená z matky 
776.8 Jiné určené přechodné hematologické poruchy 
776.9 NS 

777 Perinatální onemocnění trávicí soustavy 
Patří sem: onemocnění specifická pro plod a novorozence 
Nepatří sem: střevní neprůchodnost zařaditelná pod 560.-
777.0* Mekoniový ileus (277.0+) 
Obstrukce smolkou [mekoniem] při mukoviscidóze 
777.1 Jiná obstrukce mekoniem 
Syndrom mekoniové zátky 
V rozené f ekality 
777.2 Neprůchodnost střev způsobená zhuštěným mlékem 
777.3 Hematemeze nebo meléna způsobená napolykáním matčiny krve 
777.4 Přechodný novorozenecký ileus 
Nepatří sem: Hirschsprungova nemoc (751.3) 
777 .5 N ekrozující enterokolitis u plodu nebo novorozence 
777.6 Perinatální perforace střeva 
Mekoniová peritonitis 
777.8 Jiné 
777.9 NS 

778 Onemocnění postihující kůži a podkožní vazivo nebo regulaci teploty 
u plodu nebo novorozence 

778.0 Hydrops fetalis nezpůsobený izoimunizací 
Idiopatický hydrops 
Nepatří sem: hydrops fetalis způsobený izoimunizací (773.3) 
778.1 Sclerema neonatorum_ 
778.2 Syndrom z podchlazení u novorozence 
778.3 Jiná hypotermie u novorozence 
778.4 Jiné poruchy regulace teploty u novorozence 
Pyrexie nebo horečka z dehydratace u novorozence, vyvolaná prostředím 



778.5 Jiný nebo NS otok u novorozence 
778.6 Vrozená vodní kýla~ hydrocele congenita 
778.7 Ucpání prsu u novorozence 
Zánět prsu - masti tis - u novorozence, neinfekční 
778.8 Jiné 
Novorozenecká kopřivka - urticaria neonatorum 
Nepatří sem: impetigo } 

pemphigus neonatorum (684) 

778.9. NS 
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779 Jiná a nepřesně určená onemocnění vzniklá v perinatálním období 
779.0 Křeče u novorozence 
Záchvaty (křečí) u novorozence 
779.1 Jiná nebo NS dráždivost mozku u novorozence 
779.2 Mozková deprese, kóma a jiné abnormální mozkov é příznaky 
779.3 Problémy s krmením u novorozence 
Pomalý příjem potravy } 
Regurgitace potravy u .novorozence 
Zvracení 
779.4 Reakce na léky a intoxikace léky specifické pro novorozence 
Sedý syndrom po podání chloramfenikolu u novorozence 
Nepatří sem: reakce na opiáty a trankvilizéry podané matce a intoxikace 

jimi (763.5) 
779.5 Abstinenční syndrom u novorozence . 
Syndrom odnětí toxické látky u dítěte matky závislé na toxických látkách 
779.6 Ukončení těhotenství 

779.8 Jiné 
779.9 NS 
Vrozená debilita NS 
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XVI - PŘÍZNAKY A ZNAKY NEMOCÍ 
A NEDOSTATECN:E CHARAKTERIZOVANÉ . 
STAVY 

Tento oddíl obsahuje subjektivní příznaky a objektivní znaky, abnor
mální výsledky laboratorních a jiných vyšetření a stavy dostatečně nezhod
nocené, kde nebyla stanovena diagnóza, podle které by je bylo možno za
řadit jinam. 

Projevy a příznaky, které s jistou pravděpodobností poukazují na určitou 
diagnózu, jsou přiřazeny k některé položce předchozí části klasifikace. Po
ložky 780-796 v podstatě obsahují hůře definované stavy a příznaky, které 
poukazují snad se stejným podezřením na dvě nebo více onemocnění nebo 
na dva nebo více tělesných systémů a které nebyly tak prostudovány, aby 
mohla být stanovena konečná diagnóza. Prakticky všecky položky v této 
skupině by mohly být označeny jako „blíže neurčené" nebo „neznámé 
etiologie" nebo „přechodné". Které příznaky a projevy mají být zařazeny 
sem a které do více specifikovaných oddílů klasifikace, bude nutno zjistit 
nahlédnutím do abecedního indexu; pro významné příznaky, které nelze 
začlenit jinam, jsou určeny zbytkové podpoložky s číslem .9. 

Mezi onemocnění a projevy nebo příznaky zahrnuté do položek 780-796 
patří: 

a) případy, kdy nelze stanovit přesnější diagnózu ani po uvážení všech 
fakt, vztahujících se k případu; 

b) projevy nebo příznaky existující v době prvního setkání s pacientem, 
které se ukázaly přechodnými a jejichž příčiny nemohly být · zjištěny; 

c) prozatímní diagnózy u pacientů, kteří se nedostavili k dalšímu vyše
tření nebo ošetření; 

d) případy předané k vyšetření nebo ošetření jinam dříve, než byla ·sta
novena diagnóza; 

e) případy, kdy přesnější diagnózu nebylo možno zjistit z jakéhokoliv 
jiného důvodu; 

f) určité příznaky, které představují závažné problémy pro lékařskou 
péči a které by mohlo být žádoucí klasifikovat kromě známé příčiny. 

PŘÍZNAKY (780-789) 

780 Celkové příznaky 
780.0 Koma nebo stupor 
Bezvědomí 

Ospalost 
Semikoma 
Somnolence 
Nepatří sem: koma vzniklé v perinatálním období (779.2) 
780.1 Halucinace 



Nepatří sem: jsou-li součástí duševní poruchy 
zrakové halucinace (368.1) 

780.2 · Synkopa nebo kolaps 
Mdloba 
Náhlá ztráta vědomí 
Vazovagální záchvat 
Nepatří sem: neurocirkulační as.ténie (306.2) 

ortostatická hypotenze (458.0) 

780.3 Křeče 

synkopa při syndromu karotického sinu (337 .O) 
šok NS (785.5) 

Křeče - convulsiones: horečnaté 
infantilní 
NS 

Záchvat NS 
Nepatří sem: křeče: epileptické (345.-) 

u novorozence (779.0) 

780.4 Závrať 

Závrať - vertigo - NS 
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Nepatří sem: Ménierova nemoc a jiné určené vertiginózní syndromy (386.-) 
780.5 Poruchy spánku 
Inverze spánkového rytmu 
Nespavost - insomnie 
Nepatří sem: jsou-li neorganického původu (307.4) 
780.6 Pyrexie neznámého původu 
Horečka NS 
Hyperpyrexie NS 
Třesavka s horečkou 
Nepatří sem: pyrexie neznámého původu během: porodu (659.2) 

šestinedělí (672) 

780.7 Nevolnost nebo únava 
Asténie NS 
Letargie 
Povirový (astenický) syndrom 
únavnost 
Nepatří sem: bojová únava (308.-) 

neurasténie (300.5) 
stařecká asténie (797) 
únava za těhotenství (646.8) 

780.8 Hyperhidróza 
Nadměrné pocení 
780.9 Jiné 

Amnézie (retrográdní) 
Generalizovaná bolest 
Hypotermie, nesouvisející s nízkou teplotou prostředí 
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Nepatří sem: hypotermie: NS (náhodná) (991.6) 
způsobená anestézií (995.8) 

porucha paměti, je-li součástí obrazu duševní poruchy 

781 Příznaky od nel'vové, svalové nebo kosterní soustavy 
Nepatří sem: bolest v končetině (729.5) 

deprese NS (311) 
příznaky týkající se specificky: 

kloubu (718.-, 719.-) 
končetiny (729.-) 
krku (723.-) 
sluchu (388.-, 389.-) 
zad (724.-) 
zraku (368.-, 369.-) 

781.0 Abnormální bezděčné pohyby 
Abnormální pohyby hlavy 
Fascikulace 
Spasmy NS 
Třes NS 
Nepatří sem: chorea NS (333.5) 

infantilní spasmy (345.6) 
jsou-li neorganického původu (307.2, 307.3) 
spastická obrna (342-344) 
určené pohybové poruchy zařaditelné pod 333.- (333.-) 

781.1 Poruchy čichového vnímání nebo chuti 
Anosmie 
Parosmie 
781.2 Poruchy chůze 
Chůze: ataktická 

paralytická 
potácivá 
spastická 

Nepatří sem: lokomotorická ataxie (094.0) 
obtížná chůze (719.7) 

781.3 Nedostatek koordinace 
Ataxie NS 
Svalová nekoordinovanost 
Nepatří sem: ataktická chůze (781.2) 

mozečková ataxie (334.-) 
závrať NS (780.4) 

781.4 Přechodná obrna končetiny 
Monoplegie, přechodná NS 
Nepatří sem: paralýza (342-344) 
781.5 Paličkovité prsty rukou 
781.6 Meningismus 
781.7 Tetanie 



Karpopedální spasmus 
Nepatří sem: hysterická (300.1) 

psychogenní (306.0) 
781.9 Jiné 
Abnormální držení těla 

782 Příznaky na kůži nebo jiné povrchové tkáni 
782.0 Poruchy kožního čití 
Anestézie kůže 
Hyperestézie 
Hypoestézie 
Necitlivost 
Palčivé nebo pichlavé pocity 
Parestézie 
782.1 Nespecifická kožní vyrážka 
782.2 Lokalizované povrchové zduření nebo boule 
Podkožní uzlíky 
Nepatří sem: lokalizovaná adipozita (278.1) 
782.3 Otok - edém 
Lokalizovaný edém 
Nepatří sem : ascites (789.5) 

edém: novorozenecký NS (778.5) 
nutriční (262) 
těhotenský (642.-, 646.1) 

hydrops fetalis (773.3, 778.0) 
hydrotorax (511.8) 
retence tekutiny (276.6) 

782.4 Zloutenka NS, ne novorozenecká 
Cholémie NS 
Ikterus NS 
782.5 Cyanóza 
Nepatří sem: u novorozence (770.8) 
782.6 Bledost - pallor - nebo zardělost 
782.7 Samovolné ekchymózy 
Petechie 
Nepatří sem: ekchymózy u plodu nebo novorozence (772.6) 

purpura (287.-) 
782.8 Změny kožní tkáně 
Indurace kůže 
Ztluštění kůže 
782.9 Jiné 

783 Příznaky týkající se výživy, přeměny látek nebo vývoje 
783.0 Anorexie 
Nepatří sem: anorexia nervosa (307.1) 

ztráta chuti k jídlu, neorganického původu (307.5) 
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783.1 Abnormální přibývání na váze 
Nepatří sem: abnormální přibývání na váze v těhotenství (646.1) 

otylost (278.0) 
783.2 Abnormální ztráta na váze 
783.3 Potíže s krmením nebo nesprávné krmení 
Problémy s krmením (u kojence) (u starého člověka) 
Nepatří sem: problémy s krmením u novorozence (779.3) 

porucha přijímání potravy u kojence, neorganického původu 
(307.5) 

783.4 Zaostávání za očekávaným normálním fyziologickým vývojem 
Neprospívání 
Tělesná zaostalost 
Zakrnělá postava 
Zastavený růst 
Zpožděný vývoj 
Nepatří sem: specifické zpoždění duševního vývoje (315.-) 

zpoždění pohlavního vývoje a dospělosti (259.0) 
783.5 Polydipsie 
Nadměrná žízeň 

783.6 Polyfagie 
Hyperalimentace NS 
Nadměrná chuť k jídlu 
Nepatří sem: poruchy v jídle, neorganického původu (307.5) 
783.9 Jiné 
Nepatří sem: abnormální hodnota bazálního metabolismu (794.7) 

dehydratace (276.5) 
jiné poruchy tekutin, elektrolytů nebo acidobazické rovno
váhy (276.-) 

784 Příznaky týkající se hlavy nebo krku 
Nepatří sem: encefalopatie NS (348.3) 
784.0 Bolest hlavy 
Bolest v obličeji 
Nepatří sem: atypická bolest v obličeji (350.2) 

migréna (346.-) 
tenzní bolest hlavy (307 .8) 

784.1 Bolest krku 
Nepatří sem: bolest v krku (462, 472.1) 

bolest v šíji (723.1) 
dysfagie (787.2) 

784.2 Zduření, boule nebo jiný útvar v hlavě nebo krku 
Nitrolební útvar nebo proces, zabírající prostor, NS 
784.3 Afazie 
Nepatří sem: vývojová afazie (315.3) 
784.4 Poruchy hlasu 
Afonie 



Hypernazalita 
Hyponazalita c 

Chrapot 
784.5 Jiné poruchy řeči 
Dysartrie 
Dysfazie 
Řeč rozmazaná„ patlavá, drmolivá 
Nepatří sem: koktání a zajíkání (307 .O) 

nejsou-li organického původu (307 .O, 307 .9) 
784.6 Jiné symbolové dysfunkce 
Agnozie 
Agrafie 
Akalkulie 
Apraxie 
Dyslexie 
Nepatří sem: vývojové zaostávání v učení (315.-) 
784. 7 Krvácení z nosu - epistaxis 
784.8 Krvácení z krku 
Nepatří sem: hemoptýza (786.3) 
784.9 Jiné 
Dýchání ústy 
Halitóza 
Kýchání 
Pocit dušení 

785 Příznaky od oběhové soustavy 
Nepatří sem: selhání srdce NS (428.9) 
785.0 Tachykardie NS 
Nepatří sem: paroxyzmální tachykardie ( 427 .0-427 .2) 
785.1 Palpitace 
Bušení srdce 
Nepatří sem: arytmie, dysrytmie (427.-) 
785.2 Funkční nebo nediagnostikované srdeční šelesty 
Benigní [nevinný] srdeční šelest NS 
785.3 Jiné abnormální srdeční zvuky 
Perikardiální třecí šelest 
Srdeční ztemnění, rozšířené nebo zmenšené 
785.4 Sněť - gangréna 
Fagedéna 
Gangréna: arteriosklerotická* (440.2+) 

diabetická* (250.6+) 
Raynaudova* (443.0+) 
kožní, šířící se 
NS 

Nepatří sem: gangréna určitých bkalizací (viz abecední index) 
plynová sněť (040.0) 
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785.5 Sok bez úrazu 
Selhání periferního oběhu 
Šok: endotoxický 

hypovolémický 
kardiogenní 
septický 
NS 

Nepatří sem: šok: anafylaktický (995.0) 
způsobený sérem (999.4) 

anestetický (995.4) 
elektrický (994.8) 
pooperační (998.0) 
po potratu (639.5) 
porodnický (669.1) 
po zásahu bleskem (994.0) 
traumatický· (958.4) 

785.6 Zvětšení mízních uzlin 
Lymfadenopatie 
„Zduřelé žlázy" 
Nepatří sem: lymfadenitis (289.--:, 683) 
785.9 Jiné 
Pulsus alternans 
Šelest NS 

786 Příznaky od dýchací soustavy a jiné příznaky hrudních onemocnění 
786.0 Dušnost a anomálie dýchání 
Krátký dech 
Ortopnoe 
Respirační : insuficience 

tíseň 

Sípot, pískot 
Tachypnoe 
Nepatří sem: hyperventilace, psychogenní (306.1) 

respirační selhání nebo tíseň u novorozence (770.8) 
selhání respirace, ne u novorozence (799.1) 
syndrom respirač_ní tísně u novorozence (769) 

786.1 Stridor 
Nepatří sem: laryngeální stridor (vrozený) (748.3) 
786.2 Kašel 
Nepatří sem: psychogenní kašel (306.1) 
786.3 Hemoptýza 
Kašel s krvácením 
Plicní krvácení NS 
Nepatří sem: plicní krvácení u novorozence (770.3) 
786.4 Abnormální sputum 
Příliš hojné sputum 



786.5 Bolest na prsou 
Bolest: pohrudnice 

prekordiální 
přední stěny hrudníku 

Bolestivé dýchání 
Pleurodynie 
Nepatří sem: bolest v prsu (611.7) 

epidemická pleurodynie (074.1) 
786.6 Zduření nebo chorobný útvar v hrudníku 
Nepatří sem: boule v prsu (611.7) 
786. 7 Abnormální zvuky na hrudníku 
Abnormální poklep na hrudníku 
Bubínkový poklep 
Chropy 
Třecí šelest na hrudníku 
Nepatří sem: pískoty (786.0) 
786.8 Skytavka 
Nepatří sem: psychogenní (306.1) 
786.9 Jiné 
Zadržování dechu 

787 Příznaky od trávicí soustavy 
Nepatří sem: pylorospasmus (537.8) 

vrozený (750.5) 
787.0 Nausea nebo zvracení 
Nepatří sem: hematemeze (531.- až 534.-, 578.0) 

zvracení: cyklické (536.2) 
psychogenní (306.4) 

nadměrné v těhotenství (643.-) 
navyklé (536.2) 
novoroz~ecké (779.3) 
psychogenní NS (307.5) 

377 

žluči po chirurgickém zákroku na žaludku nebo 
střevě (564.3) 

787.1 Pálení žáhy 
Nepatří sem: dyspepsie (536.8) 
787.2 Dysfagie 
Potíže s polykáním 
787.3 Plynatost, říhání nebo nadýmání 
Nepatří sem: aerofagie (306.4) 
787.4 Viditelná peristaltika 
787.5 Abno1·mální střevní zvuky 
787.6 Inkontinence stolice 
Enkopréza NS 
Nepatří sem: je-li neorganického původu (307.7) 
787.7 Abnormální stolice 
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Nepatří sem; meléna: u novorozence (772.4) 
NS (578.1) 

787.9 Jiné 
Nepatří sem: neprůchodnost střev (560.-) 

specifické funkční trávicí poruchy (530.-, 536.-, 564.-) 
žaludeční nebo střevní krvácení (578.-) 

788 Příznaky od močové soustavy 
Nepatří sem: hematurie (599. 7) 

malá ledvina z neznámé příčiny (589.-) 
urémie NS (586.-) 

788.0 Ledvinová kolika 
788.1 Dysurie 
788.2 Retence moči 
788.3 Inkontinerice moči 
Enuréza NS 
Nepatří sem: je-li neorganického původu (307.6) 

stresová inkontinence u ženy (625.6) 
788.4 Casté močení a polyurie 
Nokturie 
Polakisurie 
788.5 Oligurie a anurie 
Nepatří sem: komplikuje-li: 

mimoděložní nebo molární těhotenství (639.3) 
potrat (634-638 se čtvrtou číslicí .3, · 639.3) 
těhotenství, porod nebo šestinedělí (646.2) 

788.6 Jiné abnormality močení 
Štěpení l v· 

Z 1 , J proudu moci porna em 
788.7 Výtok z močové trubice 
788.8 Extravazace moči 
788.9 Jiné 
Mimoledvinová urémie 

789 Jiné příznaky břišní a pánevní 
Nepatří sem: příznaky na pohlavních orgánech: 

mužských (302.7, 607:-, 608.-) 
ženských (625.-) 

789.0 Bolest v břiše 
Bolestivost břicha 
Epigastrická bolest 
Kolika: dětská 

NS 
Nepatří sem; ledvinová kolika (788.0) 
789.1 Hepatomegalie 
789.2 Splenomegalie 



789.3 Zduření nebo chorobný útvar v břiše nebo pánvi 
789.4 Tuhost - rigidita - břicha 

789.5 Ascites 
Tekutina v břišní dutině 
789.9 Jiné 

NESPECIFICKÉ ABNORMÁLNÍ NÁLEZY (790-796) 

790 Nespecifické abnormální nálezy při vyšetření krve 
Nepatří sem: abnormalita: bílých krvinek (288.-) 

koagulace (286.-:-) 
trombocytů (287.-) 

790.0 Abnormalita červených krvinek 
Abnormální: morfologie ) 

objem f červených krvinek NS 

Anizocytóza 
Poikilocytóza 
Nepatří sem: anémie (280-285, 776.5, 776.6) 

polycytémie (238.4, 289.0, 289.6, 776.4) 
790.1 Zvýšená sedimentace 
790.2 Abnormální test tolerance glukózy 
Diabetes: chemický 

latentní 
Prediabetes 
Nepatří sem: komplikuje-li těhotenství, porod nebo šestinedělí (648.8) 
790.3 Příliš vysoká hladina alkoholu v krvi 
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790.4 Nespecifické zvýšení hladiny transaminázy nebo dehydrogenázy 
kyseliny mléčné 

790.5 Jiné nespecifické abnormální hladiny enzymů v séru 
Abnormální hladina v séru: amylázy 

fosfatázy: alkalické 
kyselé 

lipázy 
Nepatří sem: nedostatek cirkulujících enzymů (277.6) 
790.6 Jiné abnormality chemického složení krve 
Abnormální hladina v krvi: hořčíku 

Hyperglykémie NS 

kobaltu 
lithia 
mědi 

minerálů 

zinku 
železa 

Nepatří sem: anomálie elektrolytů nebo acidobazické rovnováhy (276.-) 
hypoglykémie NS (251.2) 
specifické nálezy ukazující na abnormální: 
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metabolismus lipidů (272.-) 
transport a metabolismus: aminokyselin (270.-) 

uhlovodanů (271.-) 

790.7 
790.8 
790.9 

urémie (586) 
Bakterémie NS 
Virémie NS 
Jiné 

791 Nespecifické abnormální nálezy při vyšetření moči 
Nepatří sem: bakteriurie (599.0) 

hematurie NS (599. 7) 
specifické nálezy ukazující na abnormální transport 
a metabolismus: aminokyselin (270.-) 

791.0 Proteinurie 
Albuminurie 
Benceova-J onesova proteinurie 

uhlovodanů (271.-) 

Nepatří sem: posturální proteinurie (593.6) 
vznikla-li za těhotenství nebo šestinedělí (642.-, 646.2) 

791.1 Chylurie 
Nepatří sem: filariová (125.-) 
791.2 Hemoglobinurie 
791.3 Myoglobinurie 
791.4 Biliurie 
791.5 Glykozurie 
791.6 Acetonurie 
791.7 Buňky a válce v moči 
791.9 Jiné 
Krystalurie 

792 Nespecifické abnormální nálezy v jiných tělesných látkách 
Nepatří sem: chromozomální analýza (795.2) 
792.0 Mozkomíšní mok 
792.1 Obsah stolice 
Abnormální barva stolice 

Hlen} 
Hnis ve stolici 
Tuk 
792.2 Semeno 
Abnormální spermatozoa 
Nepatří sem: azoospermie } (

606
) 

oligospermie 
792.3 Amniální tekutina 
792.4 Sliny 
Nepatří sem: chromozomální analýza (795.2) 
792.9 Jiné u 



Mok: pobřišniční 
pohrudniční 

poševní 
synoviální 
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793 Nespecifické abnormální nálezy při radiologickém nebo jiném vy
šetření tělesných orgánů 

Patří sem: nespecifické abnormální nálezy při: 
termografii 
vyšetření: paprsky X 

ultrazvukem [echogram] 
Nepatří sem: abnormální výsledky funkčních vyšetření (794.-) 
793.0 Lebka a hlava 
793.1 Plicní pole 
Solitární „penízková" léze } 
Stín na plicích 

793.2 Jiný nitrohrudní orgán 
Abnormální srdeční stín 
Vysunutí mezihrudí - dislokace mediastina 
793.3 Žlučové cesty 
Nezobrazení žlučníku 
793.4 Gastrointestinální trakt 
793.5 Močové a pohlavní orgány . 
Defekt v plnění: ledviny 

793.6 
793.7 
793.8 
793.9 

měchýře 

močovodu 
Břišní krajina včetně retroperitonea 
Muskuloskeletní systém 
Prs 
Jiné 

794 Nespecifické abnormální výsledky funkčních vyšetření 
794.0 Mozek a centrální nervová soustava 
Abnormální: echoencefalogram 

elektroencefalogram [EEG] 
794.1 Periferní nervová soustava a jednotlivé smysly 
Abnormální: elektrookulogram [EOG] 

elektroretinogram [ERG] 
reakce na podráždění nervu 
vizuálně evokovaný potenciál [VEP] 

794.2 Plicní 
Snížená kapacita: ventilační 

vitální 
794.3 Kardiovaskulární 
Abnormální: elektrokardiogram [EKG] 

fonokardiogram 
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794.4 Ledviny 
Abnormální renální funkční test 
794.5 Stítná žláza 
794.6 Jiné endokrinní funkční vyšetření 
794. 7 Bazální metabolismus 
Abnormální hodnota bazálního metabolismu 
794.8 Játra 
794.9 Jiné 
Měchýř 

Slezina 

795 Nespecifické abnormální nálezy histologické a imunologické 
Nepatří sem: nespecifické abnormality červených krvinek (790.0) 
795.0 Nespecifický abnormální Papanicolaouův stěr buněk z hrdla dělož-

ního 
Dyskaryotický stěr čípku 
795.1 Nespecifický abnormální Papanicolaouův stěr jiného původu 
795.2 Nespecifické abnormální nálezy při chromozomální analýze 
Abnormální karyotyp 
795.3 Nespecifické pozitivní kultivační nálezy 
Pozitivní kultivační nálezy v: krku 

nose 
ráně 

sputu 
795.4 Ji.né nespecifické abnormální histologické nálezy 
795.5 Nespecifická reakce na tuberkulinový test 
Abnormální výsledek Mantouxova testu 
795.6 Falešně pozitivní sérologický test na syfilis 
Falešně pozitivní Wassermannova reakce 
795.7 Jiné nespecifické imunologické nálezy 
Zvýšená hladina imunoglobulinů 
Zvýšený t itr antilátek 
Nepatří sem: izoimunizace: postihující plod nebo novorozence (773.-) 

v těhotenství (656.1, 565.2) 

796 Jiné nespecifické abnormální nálezy 
796.0 Nespecifické abnormální toxikologické nálezy 
796.1 Abnormální reflex 
796.2 Zjištění zvýšeného krevního tlaku bez diagnózy hypertenze 
Poznámka: Této položky se použije při záznamu epizody zvýšeného krev-

ního tlaku u pacienta, u kterého nebyla řádně stanovena dia
gnóza hypertenze, nebo jako nahodilého nálezu. 

796.3 Zjištění nespecifického nízkého krevního tlaku 
796.4 Jiné abnormální klinické nálezy 
796.9 Jiné 



NEPŘESNĚ URČENÉ A NEZNÁMÉ PŘÍČINY NEMOCNOSTI 
A ÚMRTNOSTI (797-799) 

797 Stařecká sešlost bez psychózy 
Stáří 

Nepatří sem: senilní psychózy (290.-) 

798 Náhlé úmrtí z neznámé příčiny 
798.0 Syndrom náhlého úmrtí kojence 
Náhlé úmrtí z neurčené příčiny v kojeneckém věku 
Smrt v postý ke 
798.1 Okamžitá smrt 
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798.2 Smrt, ke které došlo dříve než 24 hodin po objevení příznaků, 
jinak nevysvětlená 

Smrt, o které je známo, že nebyla násilná ani okamžitá, jejíž příčina však 
nemohla být zjištěna 
úmrtí bez známky nemoci 
798 .9 Úmrtí bez svědků 
úmrtí za okolností, kdy by la nalezena mrtvola zemřelého a žádná příčina 
nemohla být zjištěna 
Nález mrtvoly 

799 Jiné nepřesně určené a neznámé příčiny nemocnosti a úmrtnosti 
799.0 Asfyxie 
Nepatří sem: asfyxie (způsobená): 

kysličníkem uhelnatým (986) 
traumatická (994. 7) 
u novorozence (768.-) 
vdechnutím potravy nebo cizího tělesa (932-934) 

799.1 Selhání respirace 
Kardiorespirační selhání 
Zástava dechu 
Nepatří sem: dechová nedostatečnost (786.0) 

respirační selhání u novorozence (770.8) 
selhání periferního oběhu (785.5) 
zástava srdce (427.5) 

799.2 Nervozita 
799.3 Debilita NS 
Nepatří sem: asténie (780.7) 

nervová debilita (300.5) 
neurasténíe (300.5) 
senilní asténie (797) 

799.4 Kachexie 
799.8 Jiné nepřesně určené stavy 
799.9 Jiné neznámé a neurčené příčiny 
Nediagnostikovaná nemoc, neurčená co do postiženého místa ani soustavy 
N ecznámá příčina nemocnosti nebo úmrtnosti 
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XVII. PORANĚNÍ A OTRA VY 

Poznámka: 
1. Kdykoli je to možné, držte se zásady kódování poranění podle více polo

žek. Kombinační položky pro mnohočetná zranění jsou uvedeny pro 
použití v takových případech, kdy chybí podrobné údaje o povaze jed
notlivých dílčích zranění, a pro účely primární tabelace, kdy je vhod
nější zaznamenat jediný kód; jinak se mají dílčí zraněQí kódovat jed
notlivě. 

2. Položky pro „pozdní následky" úrazů jsou pod čísly 905-909. 

ZLOMENINY (800-829) 
Nepatří sem: patologická nebo samovolná zlomenina (733.1) 

zlomená kost: 
nesrostlá (733.8) 
špatně srostlá (733.8) 

Výrazy „kloubní hrbol - kondyl, condylus", „kruhový výběžek - pro
cessus coronoideus", „větev - ramus" a „spona - symphysis" označují 
zlomenou část kosti, ne jméno postižené kosti. 
Přívlastky „zavřená" a „otevřená" použité při dalším členění na čtvrtém 
místě, zahrnují tyto názvy: 
zavřená: 

částečná (subperiostální) 

1 
jednoduchá 
kominutivní 
kompresívní 
lineární 
nalomení 
naštípnutí 
pochodová 
spirální 
s uvolněním epifýzy 
vpáčená 

zaklíněná 

otevřená: 

infikovaná 
komplikovaná 
s cizím tělesem 
střelná 
způsobená bodnutím 

I 

) 

s prodlouženým 
hojením nebo 
bez něho 

s prodlouženým 
hojením nebo 
bez něho 

Zlomenina, která není označena jako zavřená nebo otevřená, se zařazuje 
jako zavřená. 
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ZLOMENINY LEBKY (800-804) 
U položek 800, 801, 803 a 804 se používá tohoto dalšího členění na čtvrtém 

! místě: 

.O 

.1 

.2 

.3 

Zavřená bez nitrolebního poranění 
Zavřená s nitrolebním poraněním 
Otevřená bez nitrolebního poranění 
Otevřená s nitrolebním poraněním 

800 Zlomenina lebeční klenby - fractura calvae 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 800 

801 Zlomenina lebeční spodiny - fractura baseos cranii 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 800 
Fossa: 

anterior 
media 
posterior 

Klenba očnice 
Klínová kost - os sphenoidale 
Sinus: 

ethmoidalis 
frontalis 

Spánková kost - os temporale 
Týl - occiput 

802 
802.0 
802.1 
802.2 
802.3 
802.4 

Zlomenina obličejových kostí- fractura ossium faciei 
Nosní kosti - ossis nasalis -, zavřená 
Nosní kosti, otevřená 
Dolní čelisti - mandibulae -, zavřená 
Dolní čelisti, otevřená 
Lícní (jařmové) kosti - ossis zygomatici - a horní čelisti - maxil-
lae -, zavřená 

Maxilla (superior) 
802.5 Lícní kosti a horní čelisti, otevřená 
802.6 Spodiny očnice - baseos orbitae -, zavřená 
802. 7 Spodiny očnice, otevřená 
802.8 Jiných obličejových kostí, zavřená 
Alveolus 
Očnice: 

jiná část než klenba nebo spodina 
NS 

Patro 
Nepatří sem: klenba očnice (801.-) 

spodina očnice (802.6) 
802.9 Jiných obličejových kostí, otevřená 
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803 Jiná nebo NS zlomenina lebky 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 800 
Lebka, mnohočetná zlomenina NS 
Lebka NS 

804 Mnohočetné zlomeniny, postihující lebku nebo obličej současně s ji
nými kostmi 

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 800 

ZLOMENINY PÁTEŘE A KOSTÍ TRUPU (805-809) 

805 Zlomenina páteře - fractura columnae vertebralis - bez poškození. 
míchy 

Obratel - vertebra 
Obratlový oblouk 
Příčný výběžek - processus transversus 
Trnový výběžek - processus spinalis 
805.0 Krční - cervicalis -) zavřená 
805.l Krční) otevřená 

805.2 Hřbetní, hrudní - thoracalis, pectoralis -, zavřená 
805.3 Hřbetní, hrudní, otevřená 
805.4 Bederní - lumbalis, zavřená 
805.5 Bederní, otevřená 
805.6 Křížové kosti - ossis sacri - a kostrče - coccygis -, zavřená 
805. 7 Kří.žové kosti a kostrče, otevřená 
805.8 NS, zavřená 
805.9 NS, otevřená 

806 Zlomenina páteře s poškozením míchy 
Kterékoli zranění uvedené pod 805.-, s: 

hematomyelií 
kvadruplegií 
otřesem míchy 
paralýzou (parézou) 
paraplegií 

poraněním: 

caudy equiny 
nervu 

úplným nebo neúplným příčným přerušením míchy 
806.0 Krční, zavřená 

806.1 Krční, otevřená 

806.2 Hřbetní, hrudní, zavřená 
806.3 Hřbetní, hrudní, otevřená 
806.4 Bederní, zavřená 
806.5 Bederní, otevřená 
806.6 Křížové kosti a kostrče, zavřená 



806.7 
806.8 
806.9 

Křížové kosti a kostrče, otevřená 
NS, zavřená 
NS, otevřená 

807 Zlomenina žebra (žeber), hrudní kosti, hrtanu nebo průdušnice 
807.0 Žebra (žeber) - costa(-ae), zavřená 
807.1 Žebra (žeber), otevřená 
807.2 Hrudní kosti - sternum -, zavřená 
807 .3 Hrudní kosti, otevřená 
807.4 Žeber s hrudní kostí 
807.5 Hrtanu - larynx - a průdušnice - trachea-, zavřená 
Jazylka - os hyoideum 
Štítná chrupavka - cartilago thyreoidea 
807 .6 Hrtanu a průdušnice, otevřená 

808 Zlomenina pánve - fractura pelvis 
808.0 Acetabula, zavřená 
808.1 Acetabula, otevřená 
808.2 Stydké kosti - os pubis, zavřená 
808.3 Stydké kosti, otevřená 
808.4 Jiné určené části, zavřená 
Kyčelní kost - ilium 
Sedací kost - ischium 
808.5 Jiné určené části, otevfená 
808.8 NS, zavřená 
808.9 NS, otevřená 

809 Nepřesně určené zlomeniny kostí trupu 
Kosti trupu s jinými kostmi mimo lebku a obličej 
Více kostí trupu 
Nepatří sem: mnohočetné zlomeniny: 

lebky nebo obličeje s jinými kostmi (804.-) 
pánevních kostí samotných (808.-) 
žeber samotných (807.-) 
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žeber nebo hrudní kosti s kostmi končetin (819.-, 828.-) 
809.0 Zlomenina kostí trupu, zavřená 
809.1 Zlomenina kostí trupu, otevřená 

ZLOMENINY HORNÍ KONČETINY (810-819) 
U těch z položek 810-819, u kterých není uvedeno podrobnější další čle
nění, se používá tohoto dalšího členění na čtvrtém místě: 

.O zavřená 

.1 otevřená 

81 O Zlomenina klíční kosti - fractura claviculae 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 810 
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Akromiální konec } 
klíční kosti .Diafýza 

Interligamentózní zlomenina klíční kosti 

811 Zlomenina lopatky - fractura scapulae 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 810 
Akromiální výběžek 
Havranitý výběžek - processus coracoides 
Krček } 
Tělo lopatky 

N adpažek - acromion 

812 Zlomenina pažní kosti - fractura humeri 
812.0 Horního konce, zavřená 
Anatomický krček 
Horní epifýza 
Hrbolek pažní kosti - tuberculum: 

menší - minus 
větší - majus 

Chirurgický krček 
Proximální konec 
Rameno 
812.1 Horního konce, otevřená 
812.2 Diafýzy nebo NS části, zavřená 
Nadloktí NS 
Pažní kost NS 
812.3 Diafýzy nebo NS části, otevřená 
812.4 Dolního konce, zavřená 
Distální konec 
Dolní epifýza 
Kloubní výběžek - processus articularis 
Loket 
Vnější epikondyl 
Vnitřní epikondyl . 
812.5 Dolního konce, otevřená 

813 Zlomenina kosti loketní - fractura ulnae - a (nebo) vřetenní - radii. 
813.0 Horního konce nebo NS části, zavřená 
Loketní kost: 

olecranon 
processus coronoideus 

Proximální konec 
Předloktí NS 
Vřetenní kost: 

hlavička 

krček 

I 



813.1 Horního konce nebo NS části, otevřená 
813.2 Diafýzy, zavřená 
813.3 Diafýzy, otevřená 
813.4 Dolního konce, zavřená 
Collesova zlomenina 
Loketní kost: 

dolní epifýza 
hlavička 
processus styloideus ulnae 

Smithova zlomenina 
Vřetenní kost, dolní konec 
813.5 Dolního konce, otevřená 

814 Zlomenina zápěstní(ch) kosti(-í) - fractura (ossium) carpi 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 810 
Kost - os: hákovitá - hamatum 

hlavatá - capitatum 
hráškovi tá - pisiforme 
loďkovitá - naviculare (scaphoideum) 
mnohohranná: menší - multangulum minus (trapezoides) 

větší - multangulum majus (trapezium) 
poloměsíčitá - semilunatum 
trojhranná - cuneiforme 

815 Zlomenina záprstní(ch) kosti(-í) - fractura (ossium) metacarpi 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 810 
Bennettova zlomenina 
Ruka mimo prsty 
Zá,prstí - metacarpus 
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816 Zlomenina jednoho nebo více článků prstu(-ů) ruky - fraetura 
phalangis(-um) digiti(-orum) manus 

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 810 
Palec 
Prst(-y) 

817 Mnohočetné zlomeniny kostí ruky 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 81 O 
Záprstní kost(i) s článkem(-y) prstu(-ů) téže ruky 

818 Nepřesně určené zlomeniny horní končetiny 
Další členění na čtvrtém místě viz před 'položkou 810 
Paže NS 
Více kostí téže horní končetiny 
Nepatří sem: mnohočetné zlomeniny: 

článků prstů ruky samotných (816.-) 
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vřetenní kosti s loketní kostí (813.-) 
záprstní(ch) kosti(-í) s článkem(-y) prstu(-ů) (817.-) 

819 Mnohočetné zlomeniny postihující obě horní končetiny nebo horní 
končetinu současně se žebrem(-y) nebo hrudní kostí 

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 81 O 
Obě paže [kterékoli kosti] 
Paže se žebrem(-y) nebo hrudní kostí 

ZLOMENINY DOLNÍ KONČETINY (820-829) 
U těch položek 820-829, u kterých není uvedeno podrobnější další členění, 
se používá tohoto dalšího členění na čtvrtém místě: 

.O zavřená 

.1 otevřená 

820 Zlomenina krčku stehenní kosti - fractura colli f emoris 
820.0 Transcervikální zlomenina, zavřená 
Epifýza (horní) 
Hlavice stehenní kosti 
Od tržení epifýzy 
Spodina - báze - krčku 

Subkapitální 
Transepifyzální 
Úsek: 

cervikotrochan terický 
in trakapsulární 
mediocervikální 

820.1 Transcervikální zlomenina, otevřená 
820.2 Pertrochanterická zlomenina, zavřená 
Trochan ter: 

malý 
velký 
NS 

Úsek: 
in tertrochan terický 
su btrochan terický 

820.3 Pertrochanterická zlomenina, otevřená 
820.8 NS části, zavřená 
Kyčel NS 
820.9 NS části, otevřená 

821 
821.0 
Stehno 
821.1 
821.2 

Zlomenina jiné nebo NS části stehenní kosti - fractura femoris 
Diafýzy nebo NS části, zavřená 

Diafýzy nebo NS části, otevřená 
Dolního konce, zavřená 



Distální konec 
Epifýza, dolní 
Kloubní hrbol (vnitřní) (zevní) 
821.3 Dolního konce, otevřená 

822 Zlomenina čéšky - fractura pateUae 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 820 
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823 Zlomenina holenní a (nebo) lýtkové kosti - fractura tibiae, fibulae 
Nepatří sem: zlomenina obou kotníků (824.4, 824.5) 
823.0 Horního konce nebo NS části, zavřená 
Bérce NS 
Hlavice lýtkové kosti 
Holeň NS 
Holenní kost: 

kondyly 
tuberositas tibiae 

Proximální konec 
823.1 Horního konce nebo NS části, otevřená 
823.2 Diafýzy, zavřená 
823.3 Diafýzy, otevřená 

824 Zlomenina kotníku - fractura malleoli 
824.0 Vnitřního - malleoli medialis, zavřená 
Zlomenina holenní kosti, postihující kotník 
824.1 Vnitřního, otevřená 

824.2 Vnějšího - malleoli lateralis, zavřená 
Zlomenina lýtkové kosti, postihující kotník 
824.3 Vnějšího, otevřená 

824.4 Obou kotníků - bimaleolární, zavřená 
824.5 Obou kotníků, otevřená 
824.6 Trimaleolární, zavře.ná 
Vnější a vnitřní kotník s předním nebo zadním okrajem - labrum - ho
lenní kosti 
824. 7 Trirnaleolární, otevřená 
824.8 NS části, zavřená 
Kotník NS 
824.9 NS části, otevřená 

825 Zlomenina jedné nebo více nártních a (nebo) 
fractura ossis(-ium) tarsi et metatarsi 

825.0 Zlomenina patní kosti - calcaneus - , zavřená 
Os calcis 
Pata 

Zlomenina patní kosti, otevřená 

zánártních kostí -

825.1 
825.2 Zlomenina jiných nártních a zánártních kostí, zavřená 
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Chodidlo (mimo prsty) 
Kost: 

hlezenní - talus 
klínovitá - os cuneiforme, nohy 
krychlová - os cuboideum 
loďkovitá - os naviculare, scaphoideum 

Kost(-i) nártní se zánártní(-mi), samotné 
Nepatří sem: patní kost (825.0) 
825.3 Zlomenina jiných nártních a zánártních kostí, otevřená 

826 Zlomenina jednoho nebo více článků prstu(-ů) nohy - fractura 
phalangis(-um) digiti(-orum) pedis 

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 820 

827 Jiné, mnohočetné nebo nepřesně určené zlomeniny dolní končetiny 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 820 
Noha NS 
Více kostí téže dolní končetiny 
Nepatří sem: mnohočetné zlomeniny: 

článků prstů nohy samotných (826.-) 
kosti holenní s lýtkovou (823.-) 
kostí nártních se zánártními (825.-) 
kotníků samotných (824.-) 

828 Mnohočetné zlomeniny postihující obě dolní končetiny, dolní a horní 
končetinu(-y) současně s žebrem(-y) nebo hrudní kostí 

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 820 
Noha(-y) se žebrem(-y) a hrudní kostí 
Obě nohy [kterékoli kosti] 
Paže a noha(-y) [kterékoli kosti] 

829 Zlomenina NS kosti(-í) 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 82" 

VYMKNUTÍ (830-839) 
Patří sem: luxace 

subluxace 
vykloubení 

Nepatří sem: vymknutí: 
patologické (718.2) 
rekurentní (718.3) 
vrozené(754, 755) 

Přívlastky „jednoduché" a „složité", použité při dalším členění na čtvrtém 
místě, zahrnují tyto názvy: 
jednoduché: 



částečné 

nekomplikované 
úplné 
zavřené 

NS 
složité: 

infikované 
otevřené 

s cizím tělesem 
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U těch položek 830-838, u kterých není uvedeno podrobnější další členění,. 
se používá tohoto dalšího členění na čtvrtém místě: 

.O jednoduché vymknutí 

.1 složité vymknutí 

830 Vymknutí čelisti 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 830 
Celistní: 

chrupavka 
Mandibula 
Maxilla 
Temporomandibulární kloub 

831 Vymknutí ramene 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 830 
Akromioklavikulární kloub 
Lopatka 
Nepatří sem: hrudní kost (839.6, 839.7) 

sternoklavikulární kloub (839.6, 839. 7) 

832 Vymknutí lokte 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 830 

833 Vymknutí zápěstí 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 830 
Kloub: 

karpometakarpální 
mediokarpální 
radiokarpální 
distální 

Kost(i): 
loketní, distální konec 
vřetenní, distální konec 
zápěstní 

záprstní, proximální konec 

834 Vymknutí prstu(-ů) ruky 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 830 
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Článek prstu ruky 
Kloub: 

interfalangeální, ruky 
metakarpof alangeální 

Palec ruky 
Záprstní kost, distální konec 

835 Vymknutí kyčle 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 830 

836 Vymknutí kolena 
Nepatří sem: staré přetržení kolenní chrupavky nebo menisku (717.-) 

vnitřní porucha kolenního kloubu (717.-) 
vymknutí kolena: 

patologické (718.2) 
rekurentní (718.3) 
staré (718.2) 

836.0 Přetržení vnitřního menisku kolena, čerstvé 
„Lukovitý meniskus" } v t , v , 

NS cers ve zranem 

836.1 Přetržení zevního menisku kolena, čerstvé 
836.2 Jiné přetržení menisku kolena, čerstvé 
Přetržení menisku - NS jako střední nebo postranní 
836.3 Vymknutí čéšky, jednoduché 
836.4 Vymknutí čéšky, složité 
836.5 Jiné vymknutí kolena, jednoduché 
Vymknutí kolena NS 
836.6 Jiné vymknutí kolena, složité 

837 Vymknutí kotníku 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 830 
Kost: 

holenní, distální konec 
loďkovitá, nohy 
lýtková, distální konec 

Talus 

838 Vymknutí nohy 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 830 
Článek prstu nohy 
Kloub: 

interfalangeální, nohy 
mediotarzální 
metatarzofalangeální 
tarzální 
tarzometatarzální 



Kost: 
nártní 
zánártní 

Prst nohy 

839 Jiná, mnohočetná nebo nepřesně určená vymknutí 
839.0 Krčního obratle, jednoduché 
Krční páteř 
Šíje 
839.1 Krčního obratle, složité 
839.2 Hrudního nebo bederního obratle, jednoduché 
839.3 Hrudního nebo bederního obratle, složité 
839.4 Jiného obratle, jednoduché 
Kostrč - coccyx 
Křížová kost - os sacrum 
Obratel NS 
Páteř NS 
Sakroiliakální (kloub) 
.839.5 Jiného obratle, složité 
B39.6 Jiné lokalizace , jednoduché 
Hrudní kost - sternum 
Pánev 
Sternoklavikulární kloub 
839.7 Jiné lokalizace, složité 
839 . .S Mnohočetná a nepřesně určená, jednoduchá 
Paže 
Ruka 
Záda 
Jiné nepřesně určené lokalizace 
NS lokalizace 
Mnohočetné lokalizace, mimo samotné prsty (rukou) (nohou) 
839.9 Mnohočetná a nepřesně určená, složitá 
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PODVRTNUTÍ A (NEBO) NAMOŽENÍ KLOUBŮ A (NEBO) PŘILEHLÝCH 
SV ALů (840-848) 

Patří sem: 
krevní výron do kloubu - hemarthrosis l 
namožení - distensio I kloubního pouzdra 
odtržení - avulsio } svalu 
podvrtnutí - distorsio j šlachy 
přetržení - ruptura vazu 

·roztržení - laceratio 
Nepatří sem: roztržení šlachy v otevřených ranách (880.2-884.2, 890.2 až 

894.2) 
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840 Podvrtnutí a (nebo) namožení ramene a (nebo) nadloktí 
840.0 Aktomioklavikulární (kloub) (vaz) 
840 .1 Korakoklavikulární (vaz) 
840.2 Korakohumerální (vaz) 
840.3 Infraspinální (sval) (šlacha) 
840.4 Svalová manžeta rotátoru 
840.5 Subskapulární (sval) 
840.6 Supraspinální (sval) (šlacha) 
840.8 Jiné 
840.9 NS 
Rameno NS 

841 Podvrtnutí a (nebo) namožení lokte a (nebo) předloktí 
841.0 Radiální kolaterální vaz 
841.1 Ulnární kolaterální vaz 
841.2 Radiohumerální (kloub) 
841.3 Ulnohumerální (kloub) 
841.8 Jiné 
841.9 NS 
Loket NS 

842 Podvrtnutí a (nebo) namožení zápěstí a (nebo) ruky 
842.0 Zápěstí 

Radiokarpální (kloub) (vaz) 
Zápěstní - karpální (kloub) 
842.1 Ruka 
Kloub: 

in terfalangeální 
karpometakarpální 
metakarpof alangeální 
mediokarpální 

843 Podvrtnutí a (nebo) namožení kyčle a (nebo) stehna 
843.0 Iliofemorální (vaz) 
843.1 Ischiokapsulární (vaz) 
843.8 Jiné 
843.9 NS 
Kyčel NS 
Stehno NS 

844 Podvrtnutí a (nebo) namožení kolena a (nebo) bérce 
Nepatří sem: čerstvé roztržení chrupavky nebo menisku kolena (836.-) 

staré roztržení chrupavky nebo menisku kolena (717.-) 
844.0 Zevní kolaterální vaz kolena 
844.1 Vnitřní kolaterální vaz kolena 
844.2 Křížový vaz kolena (přední) (zadní) 



844.3 Tibiofibulární (kloub) (vaz), horní 
844.8 Jiné 
844.9 NS 
.Bérce, holeň NS 
_Koleno NS 

'845 
845.0 

Podvrtnutí a (nebo) namožení kotníku a (nebo) nohy 
Kotník 

Achillova šlacha 
Vaz: 

deltoidní vnitřního kotníku 
kalkaneofibulární 
tibiofibulární, distální 
vnitřní kolaterální 

:845.1 Noha 
Interfalangeální (kloub), prstu nohy 
Metatarzofalangeální (kloub) 
Tarzometatarzální (kloub) (vaz) 

846 
.846.0 
846.1 
.846.2 
846.3 
.846.8 
.846.9 

Podvrtnutí a (nebo) namožení křížové a (nebo) bederní krajiny 
Lumbosakrální (kloub) (vaz) 
Sakroiliakální (vaz) 
Sakrospinální (vaz) 
Sakrotuberózní (vaz) 
Jiné 
NS 

.847 Podvrtnutí a (nebo) namožení jiných a (nebo) NS částí zad 
Nepatří sem: lumbosakrální (846.0) 
847.0 Síje 
.Klouby: 

atlantoaxiální 
atlantookcipitální 

Roztržení podélného vazu krční páteře po deceleračním poranění 
847.1 Hrudní 
847.2 Bederní 
.847.3 Křížová kost 
Sakrokokcygeální (vaz) 
847.4 Kostrč 

847.9 NS 
Záda NS 

848 
848.0 
848.l 

Jiná a nepřesně určená podvrtnutí a (nebo) namožení 
Chrupavka nosní přepážky 
Ce list 

Temporomandibulární (kloub) (vaz) 
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848.2 Štítná krajina 
Krikoarytenoidní (kloub) (vaz) 
Krikotyreoidní (kloub) (vaz) 
Štítná - tyreoidní - chrupavka 
848.3 Žebra 

(_?hondrokostální (kloub) } bez poranění hrudní kosti 
Zeberníchrupavka 
848.4 Hrudní kost 
Chondrosternální (kloub) 
Sternoklavikulární (vaz) 
Xifoidní chrupavka 
858.5 Pánev 
Symphysis pubis 
Nepatří sem: při porodu (665.6) 
848.8 Jiné určené lokalizace 
848.9 Lokalizace NS 

NITROLEBNÍ PORANENÍ, VYJMA PORANENÍ SE ZLOMENÍM 
LEBKY (850-854) 

Nepatří sem: nitrolební poranění se zlomením lebky (800, 801, 803, 804 
s .1, .3) 
otevřená rána hlavy bez nitrolebního poranění (870-873) 
poranění nervu (950.-, 951.-) 
zlomenina lebky samotná (800, 801, 803, 804 s .O, .2) 

U položek 851-854 se používá tohoto dalšího členění na čtvrtém místě: 
.O Bez otevřené nitrolební rány 
.1 S otevřenou nitrolební ranou 

850 Otřes mozku 
Commotio cerebri 

851 Roztržení - laceratio - nebo zhmoždění - contusio - mozku 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 850 
Kora (mozková) - cortex (cerebri) 
Mozeček - cerebellum 
Mozek (kterákoli část) 
Mozková: 

blána 
kora 

852 Subarachnoidální, subdurální nebo extradurální krvácení po úraze 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 850 
Krvácení po úraze: extradurální nebo epidurální 

z arteria meningea media 



853 Jiné nebo NS nitrolební krvácení po úraze 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 850 
Komprese mozku po úraze 
Traumatické mozkové krvácení NS 

854 Nitrolební poranění jiné nebo NS povahy 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 850 
Poranění NS: 

hlavy 
mozku 

VNITŘNÍ PORANĚNÍ HRUDNÍKU, BŘICHA A (NEBO) PÁNVE 
(860-869) 

Patří sem: bodná rána l 
pohmoždění 

rozdrcení 
roztržení vnitřních orgánů 

traumatická ruptura l 
zranění otřesem 

zranění výbuchem 
Nepatří sem: cizí těleso vniklé přirozeným otvorem těla (930-939) 

otřes NS (850) 
poranění cév (901-902) 
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Přívlastek „s otevřenou ranou", použitý při dalším členění na čtvrtém 
místě, zahrnuje poranění se zmínkou o infekci nebo cizím tělese. 
U položek 864-866, 868, 869 se pou~ívá tohoto dalšího členění na čtvrtém 
místě: 

.O Bez otevřené rány do dutiny 

.1 S otevřenou ranou do dutiny 

860 
860.0 
860.1 
860.2 
860.3 
860.4 
860.5 

861 
861.0 
861.1 
861.2 
861.3 

862 
862.0 

Traumatický pneumotorax nebo hemotorax 
Pneumotorax bez otevřené rány do hrudníku 
Pneumotorax s otevřenou ranou do hrudníku 
Hemotor<ix bez otevřené rány do hrudníku 
Hemotorax s otevřenou ranou do hrudníku 
Pneumohemotorax bez otevřené rány do hrudníku 
Pneumohemotorax s otevřenou ranou do hrudníku 

Poranění srdce nebo plic 
Srdce, bez otevřené rány do hrudníku 
Srdce, s otevřenou ranou do hrudníku 
Plíce, bez otevřené rány do hrudníku 
Plíce, s otevřenou ranou do hrudníku 

Poranění jiných nebo NS nitrohrudních orgánů 
Bránice, bez otevřené rány do dutiny 
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862.1 
862.2 
Brzlík 
Jícen 

Bránice, s otevřenou ranou do dutiny 
Jiný určený nitrohrudní orgán, bez otevřené rány do dutiny 

Pohrudnice 
Průduška 
862.3 Jiný určený nitrohrudní -orgán, s otevřenou ranou do dutiny 
862.8 Mnohočetné a NS nitrohrudní orgány, bez otevřené rány do dutiny 
Rozdrcení hrudníku 
862.9 Mnohočetné a NS nitrohrudní orgány, s otevřenou ranou do dutiny 

863 Poranění žaludku nebo střev 
Nepatří sem: roztržení řitního svěrače při porodu (664.2) 

žlučník (868.-) 
žlučovod (868.-) 

863.0 Žaludek, bez otevřené rány do dutiny 
863.1 Žaludek, s otevřenou ranou do dutiny 
863.2 Tenké střevo, bez otevřené rány do dutiny 
863.3 Tenké střevo, s otevřenou ranou do dutiny 
863.4 Tlusté střevo včetně konečníku, bez otevřené rány do dutiny 
863.5 Tlusté střevo včetně konečníku, s otevřenou ranou do dutiny 
863.8 Jiné a NS lokalizace, bez otevřené rány do dutiny 
Břišní slinivka 
Střevo NS 
863.9 Jiné a NS lokalizace, s otevřenou ranou do dutiny 

864 Poranění jater 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 860 

865 Poranění sleziny 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 860 

866 Poranění ledvin(-y) 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 860 

867 Poranění pánevních orgánů 
Nepatří sem: poranění při porodu (664-665) 
867.0 Měchýř a močová trubice, bez otevřené rány do dutiny 
867.1 Měchýř a močová trubice, s otevřenou ranou do dutiny 
867.2 Močovod, bez otevřené rány do dutiny 
867.3 Močovod, s otevřenou ranou do dutiny 
867.4 Děloha, bez otevřené rány do dutiny 
867 .5 Děloha, s otevřenou ranou do dutiny 
867.6 Jiný pánevní orgán, bez otevřené rány do dutiny 
Chámovod 
Předstojná žláza 



Semenný provazec 
Vaječník 

Vejcovod 
867.7 Jiný pánevní orgán, s otevřenou ranou do dutiny 
867.8 NS část, bez otevřené rány do dutiny 
867.9 NS část, s otevřenou ranou do dutiny 

868 Poranění jiných nitrobřišních orgánů 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 860 
Nadledvina 
Pobřišnice 

Žlučník 
Žlučovod 
Mnohočetné nitrobřišní orgány 

869 Vnitřní poranění NS nebo nepřesně určených orgánů 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 860 
Mnohočetné smrtelné poranění NS 
Těžké rozdrcení NS lokalizace 

OTEVŘENÉ RÁNY (870-897) 

Patří sem: bodná rána 
kousnutí zvířetem 
řezná rána 
traumatická amputace 
tržná rána 
utržení 

Nepatří sem: bodná rána vnitřních orgánů (360-869) 
je-li sdružena s: 

nitrolebním poraněním (851-854) 
vnitřním poraněním (860-869) 
vymknutím (830-839) 
zlomeninou (800-829) 

popálení (940-949) 
povrchní poranění (910-919) 
rozdrcení (925-929) 
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Označení „komplikovaná", používané při dalším členění na čtvrtém místě, 
zahrnuje rány se zmínkou o prodlouženém hojení, prodlouženém léčení, 
cizím tělese nebo větší infekci. 

OTEVŘENÉ RÁNY HLA VY, KRKU NEBO TRUPU (870-879) 

U položek 875-877 se používá tohoto dalšího členění na čtvrtém místě: 
.O Bez komplikace 
.1 Komplikovaná 



870 Otevřená rána očních adnex 
870.0 Tržná rána kůže očního víčka a periokulárního okrsku 
870.1 Tržná rána očního víčka v plné tloušťce, nepostihující slzní cesty 
870.2 Tržná rána očního víčka, postihující slzní cesty 
870.3 Pronikající rána v oblasti očnice bez cizího tělesa 
870.4 Pronikající rána v oblasti očnice s cizím tělesem 
Nepatří sem: pozůstalé (staré) cizí těleso v očnici (376.6) 
870.8 Jiné otevřené rány očních adnex 
870.9 NS otevřená rána očních adnex 

871 Otevřená rána očního bulbu , 
Nepatří sem: poranění 2. mozkového nervu [zrakového] (950.-) 

poranění 3. mozkového nervu [okohybného] (951.0) 
871.0 Tržná rána oka bez výhřezu nitrooční tkáně 
871.1 Tržná rána oka s výhřezem nebo obnažením nitrooční tkáně 
871.2 Roztržení oka s částečnou ztrátou nitrooční tkáně 
871.3 Vytržení oka 
Traumatická enukleace 
871.4 NS tržná rána oka 
871.5 Penetrace očního bulbu magnetickým cizím tělesem 
Nepatří sem: pozůstalé (staré) magnetické cizí těleso v očním bulbu (360.5) 
871.6 Penetrace očního bulbu (nemagnetickým) cizím tělesem 
Nepatří sem: pozůstalé (staré) (nemagnetické) cizí těleso v očním bul bu 

(360.6) 
871.7 NS penetrace oka 
871.9 NS otevřená rána očního bulbu 

872 Otevřená rána ucha 
872.0 Vnějšího ucha, bez komplikace 
Boltec, ušní 
Zvukovod 
872.1 Vnějšího ucha, komplikováná 
872.6 Jiných určených částí, bez komplikace 
Ušní bubínek 
872. 7 Jiných určených částí, komplikovaná 
872.8 NS části, bez komplikace 
Ucho NS 
872.9 NS části, komplikovaná 

873 Jiná otevřená rána hlavy 
Nepatří sem: se zmínkou o nitrolebním poranění (851-854) 
873.0 Vlasové části, bez komplikace 
873.1 Vlasové části, komplikovaná 
873.2 Nosu, bez komplikace 
Nosní: dutina 

přepážka 



873.3 
873.4 
Čelist 
Celo 
Obličej: 

Nosu, komplikovaná 
Obličeje, bez komplikace 

četná místa 
NS 

Obočí 

Ret 
Tvář 

873.5 
873.6 
Dáseň 

Jazyk 
Patro 

Obličeje, komplikovaná 
Vnitřku úst, bez komplikace · 

ústa NS 
Zub (zlomený) 
873.7 Vnitřku úst, komplikovaná 
873.8 Jiná a NS otevřená rána hlavy, bez komplikace 
Hlava NS 
873.9 Jiná a NS otevřená rána hlavy, komplikovaná 

874 Otevřená rána krku 
874.0 Hrtanu a průdušnice, bez komplikace 
874.1 Hrtanu a průdušnice, komplikovaná 
874.2 Stítné žlázy, bez komplikace 
874.3 Stítné žlázy, komplikovaná 
874.4 Hltanu, bez komplikace 
Krční část jícnu 
874.5 Hltanu, komplikovaná 
874.8 Jiných a NS částí, bez komplikace 
Hrdlo NS 
Supraklavikulární krajina 
Zátylek 
874.9 Jiných a NS částí, komplikovaná 

875 Otevřená rána (stěny) hrudníku 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 870 
Nepatří sem: otevřená rána do hrudní dutiny (860-862) 

876 Otevřená rána zad 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 870 
Bedra, bederní krajina 

877 Otevřená rána hýždí 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 870 
Sakroiliakální krajina 
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878 Otevřená rána pohlavních orgánů (vnějších), včetně traumatické 
amputace 

Nepatří sem: vnitřní pohlavní orgány (867.-) 
878.0 Pyje, bez komplikace 
878.1 Pyje, komplikovaná 
878.2 Sourku a varlat, bez komplikace 
878.3 Sourku a varlat, komplikovaná 
878.4 Vulvy, bez komplikace 
Stydký pysk (velký) (malý) 
878.5 Vulvy, komplikovaná 
878.6 Pochvy, bez komplikace 
878. 7 Pochvy, komplikovaná 
878.8 Jiných a NS částí, bez komplikace 
878.9 Jiných a NS částí, komplikovaná 

879 Otevřená rána jiného nebo NS místa mimo končetiny 
879.0 Prsu, bez komplikace 
879.1 Prsu, komplikovaná 
879.2 Břišní stěny, přední, bez komplikace 
Břišní stěna NS 
Krajina: epigastrická 

hypogastrická 
pupeční 

stydká 
879.3 Břišní stěny, přední, komplikovaná 
879.4 Břišní stěny, postranní, bez komplikace 
Bok 
Hypochondrium 
Krajina: iliakální 

Slabina 
Tříslo 

879.5 
37§.6 
Hráz 

inguinální 

Břišní stěny, postranní, komplikovaná 
Jiných a NS částí trupu, bez komplikace 

Pánevní krajina 
Trup NS 
879.7 Jiných a NS částí trupu, komplikovaná 
819.8 Otevřená(-é) rána(-y) (mnohočetná) NS míst(a) bez komplikace 
Mnohočetné otevřené rány NS 
@tevřená rána NS 
879.9 Otevřená(-é) rána(-y) (mnohočetné) NS míst(a), komplikovaná 

OTEVŘENÉ RÁNY HORNÍ KONČETINY (880-887) 
U položek 880-884 se používá tohoto dalšího členění na ětvrtém místě: 

.e Bez komplikace 



.1 Komplikovaná 

.2 S postižením šlach(y) 
Podpoložky .O a .1 se používají i u položek 885 a 886. 

880 Otevřená rána ramene nebo nadloktí 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 880 
Podpaží - axilla 
Skapulární krajina 

881 Otevřená rána lokte, předloktí a (nebo) zápěstí 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 880 
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882 Otevřená rána ruky mimo poranění postihující samotný(-é) prst(-y) 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 880 

883 Otevřená rána prstu(-ů) ruky 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 880 
Nehet (prstu) (palce) ruky 
Palec ruky 

884 Mnohočetné nebo NS otevřené rány horní končetiny 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 880 
Horní končetina NS 
Mnohočetné lokalizace na jedné horní končetině 
Paže NS 

885 Traumatická amputace palce ruky (úplná) (částečná) 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 880 
Palec (palce) (s prstem) (-y) kterékoliv ruky 

886 Traumatická amputace jiného(-ých) prstu(-ů) ruky(-ou) (úplná) 
(částečná) 

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 880 
Prst(y) jedné nebo obou rukou, mimo palec(-ce) 

887 
887.0 
887.l 
887.2 
887.3 
887.4 
887.5 
887.6 
887.7 

Traumatická amputace paže nebo ruky (úplná) (částečná) 
Jednostranná, pod loktem, bez komplikace 
Jednostranná, pod loktem, komplikovaná 
Jednostranná, v lokti nebo nad ním, bez komplikace 
Jednostranná, v lokti nebo nad ním, komplikovaná 
Jednostranná, v úrovni NS, bez komplikace 
Jednostranná, v úrovni NS, komplikovaná 
Oboustranná, ve kterékoliv úrovni, bez komplikace 
Oboustranná, ve kterékoliv úrovni, komplikovaná 
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OTEVŘENÉ RÁNY DOLNÍ KONČETINY (890-897) 
U položek 890-894 se používá tohoto dalšího členění na čtvrtém místě: 

.O Bez komplikace 

.1 Komplikovaná 

.2 S postižením šlach(y) 
Podpoložky .O a .1 se používají i u položky 895. 

890 Otevřená rána kyčle a (nebo) stehna 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 890 

891 Otevřená rána kolena, bérce a (nebo) kotníku 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 890 
Holeň · 
Mnohočetná zranění bérce a kotníku 

892 Otevřená rána nohy mimo poranění postihující samotný(-é) prst(y) 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 890 
Pata 

893 Otevřená rána prstu(-ů) nohy 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 890 
Nehet prstu nohy 
Palec nohy 

894 Mnohočetné nebo NS otevřené rány dolní končetiny 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 890 
Dolní končetina 
Mnohočetné lokalizace na jedné dolní končetině mimo ty, které patří pod 
891.-

895 Traumatická amputace prstu(-ů) nohy (úplná) (částečná) 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 890 
Prst(y) jedné nebo obou nohou 

896 Traumatická amputace chodidla (úplná) (částečná) 
896.0 Jednostranná, bez komplikace 
896.1 Jednostranná, komplikovaná 
896.2 Oboustranná, bez komplikace 
Nepatří sem: jedna noha a druhá dolní končetina nad kotníkem (897.6, 897.7) 
896.3 Oboustranná, komplikovaná 

897 

897.0 
297.1 
897.2 

Traumatická amputace dolní(ch) končetin(y) nad kotníkem 
(úplná) (částečná) 
Jednostranná, pod kolenem, bez komplikace 
Jednostranná, pod kolenem, komplikovaná 
Jednostranná, v koleně nebo nad ním, bez komplikace 



897.3 Jednostranná, v koleně nebo nad ním, komplikovaná 
897.4 Jednostranná, v úrovni NS, bez komplikace 
897.5 Jednostranná, v úrovni NS, komplikovaná 
897 .6 Oboustranná, v kterékoliv úrovni, bez komplikace 
Jedna noha (po kotník) a druhá dolní končetina nad kotníkem 
897.7 Oboustranná, v kterékoliv úrovni, komplikovaná 

PORANÉNÍ CÉV (900-904) 

Patří sem: rozříznutí 
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roztržení - lacerace 
tepenný hematom 
traumatické aneurysma nebo píštěl 

( arteriovenózní) 
trhlina - ruptura 

cévy, provázející jiné 
zranění, např. 

zlomeninu nebo 
otevřenou ránu 

utržení - avulze 

Nepatří sem: náhodné propíchnutí nebo roztržení při lékařském výkonu 
(998.2) 
nitrolební krvácení po poranění (851-854) 

900 Poraněni cév hlavy nebo krku 
900.0 Krční tepny - arteriae carotis 
Krční tepna (společná) (vnější) (vnitřní) 
900.1 Vnitřní hrdelní žíly - venae jugularis internae 
900.8 Jiné 
Mnohočetné cévy hlavy a krku 
Zevní hrdelní žíla 
900.9 NS 

901 Poraněni cév hrudníku 
Nepatří sem: traumatický hemotorax (860.2-860.5) 
901.0 Hrudní aorty 
901.1 Nejmenovaných a podklíčkových tepen 
901.2 Horní duté žíly - venae cavae superioris 
901.3 Nejmenovaných a podklíčkových žil 
901.4 Plicní cévy 
901.8 Jiné 
Mezižeberní tepna nebo žíla 
Nepárová žíla - vena azygos 
Prsní tepna nebo žíla 
Mnohočetné cévy hrudníku 
9Ql.9 NS 

982 
902.8 

Poranění cév břicha nebo pánve 
Břišní aorty 
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902.1 Dolní duté žíly - venae cavae inferior is (inferioris) 
Jaterní žíly 
902.2 Břišních a mezenteriálních tepen 
Tepna: jaterní 

mezen teriální 
dolní 
horní 

slezinná 
žaludeční 

902.3 Vrátnice - venae portae - a slezinné žíly 
Mezenteriální žíla: dolní 

horní 
902.4 Ledvinných - renálních - cév 
Renální tepna nebo žíla 
902.5 Kyčelních - ilických - cév 
Tepna nebo žíla: děložní - uterina 

kyčelní ::-- ilica 
podbřišní - hypogastrica 

902.8 Jiné 
Vaječníková - ovariální - tepna nebo žíla 
Mnohočetné cévy břicha a pánve 
902.9 NS 

903 Poranění cév horní končetiny 
903.0 Podpažních - axilárních - cév 
903.1 Pažních - brachiálních - cév 
903.2 Vřetenních - radiálních - cév 
903.3 Loketních - ulnárních - cév 
903.4 Dlaňové - palmární - tepny 
903.5 Prstních - digitálních -- cév 
903.8 Jiné 
Mnohočetné cévy horní končetiny 
903.9 NS 

904 Poranění cév dolní končetiny nebo NS míst 
904.0 Společné stehenní tepny 
Stehenní tepna - arteria femoralis - nad odstupem tepny 

arteria f emoralis profunda 
904.1 Povrchové stehenní tepny 
Pod odstupem arteria f emoralis profunda 
904.2 Stehenních žil 
904.3 Podkožních žil 
Podkožní žíla - vena saphena: malá 

velká 
904.4 
904.5 

Podkolenních - popliteálních - -eév 
Holenních cév 



Holenní - tibiální - tepna nebo žíla: přední 
zadní 

904.6 Hlubokých chodidlových - plantárních - cév 
904.7 Jiných cév dolní končetiny 
Mnohočetné cévy dolní končetiny 
904.8 NS cévy dolní končetiny 
904. 9 NS lokalizace 
Poranění cév NS 

POZDNÍ NÁSLEDKY PORANENÍ, OTRAV, TOXICKÝCH ÚČINKŮ 
A JINÝCH VNĚJŠÍCH PŘÍČIN (905-909) 

409 

Poznámka: Tyto položky se používají k označení stavů uvedených pod 
800-999 jako příčin pozdních následků, které samy se zařazují 
jinam. Mezi „pozdní následky" patří ty, které jsou výslovně 
označeny jako takové nebo které jsou přítomny rok a déle po 
akutním úraze. 

905 Pozdní následky poranění svalstva, kostry nebo pojivové tkáně 
905.0 Pozdní následek zlomeniny lebky a obličejových kostí 
Pozdní následek poranění zařaditelného pod 800-804 
905.1 Pozdní následek zlomeniny páteře a trupu beze zmínky o poško-

zení míchy 
Pozdní následek poranění zařaditelného pod 805, 807-809 
905.2 Pozdní následek zlomeniny horních končetin 
Pozdní následek poranění zařadí telného pod 810-819 
905.3 Pozdní následek zlomeniny krčku stehenní kosti 
Pozdní následek poranění zařaditelného pod 820 
905.4 Pozdní následek zlomeniny dolních končetin 
Pozdní následek poranění zařaditelného pod 821-827 
905.5 Pozdní následek zlomeniny více a NS kostí 
Pozdní následek poranění zařaditelného pod 828 nebo 829 
905.6 Pozdní následek vymknutí 
Pozdní následek poranění zařaditelného pod 830-839 
905. 7 Pozdní následek podvrtnutí a namožení bez poranění šlach 
Pozdní následek poranění zařaditelného pod 840-848 mimo poranění 

šlach(y) 
905.8 Pozdní následek poranění šlach(y) 
Pozdní následek poranění šlach(y) způsobeného: 

podvrtnutím a namožením - poraněním zařaditelným pod 840-848 
otevřenou ranou - poraněním zařaditelným pod 880.2-884.2, 
890.2-894.2 

905.9 Pozdní následek traumatické amputace 
Pozdní následek poranění zařaditelného pod 885-887, 895-897 
Nepatří sem: pozdní komplikace amputačního pahýlu (997.6) 
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906 Pozdní následky poranění kůže nebo podkožního vaziva 
906.0 Pozdní následek otevřené rány hlavy, krku a trupu 
Pozdní následek poranění zařaditelného pod 870-879 
906.1 Pozdní následek otevřené rány končetin bez poranění šlach 
Pozdní následek poranění zařaditelného pod 880-884, 890-894, mimo .2 
906.2 Pozdní následek povrchního poranění 
Pozdní následek poranění zařaditelného pod 910-919 
906.3 Pozdní následek pohmoždění 
Pozdní následek poranění zařaditelného pod 920-924 
906.4 Pozdní následek rozdrcení 
Pozdní následek poranění zařaditelného pod 925-929 
906.5 Pozdní následek popálení olea, obličeje, hlavy a krku 
Pozdní následek poranění zařaditelného pod 940 nebo 941 
906.6 Pozdní následek popálení zápěstí a ruky 
Pozdní následek poranění zařaditelného pod 944 
906.7 Pozdní následek popálení jiných končetin 
Pozdní následek poranění zařaditelného pod 943 nebo 945 
906.8 Pozdní následek popálení jiných určených míst 
Pozdní následek popálení zařaditelného pod 942, 946, 947 
906.9 Pozdní následek popálení NS lokalizace 
Pozdní následek popálení zařaditelného pod 948 nebo 949 

907 Pozdní následky poranění nervové soustavy 
907.0 Pozdní následek nitrolebního poranění bez zlomení 
Pozdní následek poranění zařaditelného pod 850-854 
907.1 Pozdní následek poranění mozkového nervu 
Pozdní následek poranění zařaditelného pod 950 nebo 951 
907 .2 Pozdní následek poranění míchy 
Pozdní následek poranění zařaditelného pod 806 nebo 952 
907.3 Pozdní následek poranění nervového(-ých) kořene(-ů), hřbetní(ch) 

pleteně(-í) - plexus spinalis - a jiných nervů trupu 
Pozdní následek poranění zařaditelného pod 953 nebo 954 
907.4 Pozdní následek poranění periferního nervu pažní pleteně a horní 

končetiny 

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 955 
907 .5 Pozdní následek poranění periferního nervu pánevní pleteně a dolní 

končetiny 

Pozdní následek poranění zařaditelného pod 956 
907.9 Pozdní následek poranění jiného a NS nervu 
Pozdní následek poranění zařaditelného pod 957 

908 Pozdní následky jiných nebo NS poranění 
908.0 Pozdní následek vnitřního poranění hrudníku 
Pozdní následek poranění zařaditelného pod 860-862 
908.1 Pozdní následek vnitřního poranění nitrobřišních orgánů 
Pozdní následek poranění zařaditelného pod 863-866, 868 



908.2 Pozdní následek vnitřního poranění jiných vnitřních orgánů 
Pozdní následek poranění zařaditelného pod 867 nebo 869 
908.3 Pozdní následek poranění cév hlavy, krku a končetin 
Pozdní následek poranění zařaditelného pod 900, 903 nebo 904 
908.4 Pozdní následek poranění cév hrudníku, břicha a pánve 
Pozdní následek poranění zařaditelného pod 901 nebo 902 
·908.5 Pozdní následek cizího tělesa v přirozeném otvoru těla 
Pozdní následek poranění zařaditelného pod 930-939 
908.6 Pozdní následek některých komplikací úrazu 
Pozdní následek komplikací zařaditelných pod 958 
908.9 Pozdní následek NS poranění 
Pozdní následek poranění zařaditelných pod 959 

909 Pozdní následky jiných nebo NS vnějších příčin 
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909.0 Pozdní následek otravy, způsobené lékem, chemickou látkou po·· 
užívanou v lékařství nebo biologickou substancí 

Pozdní následek onemocnění zařaditelného pod 960-979 
909.1 Pozdní následek toxických účinků látek, používaných mimo 

lékařství 

Pozdní následek onemocnění zařaditelného pod 980-989 
909.2 Pozdní následek záření 
Pozdní následek onemocnění zařaditelného pod 990 
909.3 Pozdní následek komplikací chirurgické a jiné lékařské péče 
Pozdní následek onemocnění zařaditelného pod 996-999 
909.4 Pozdní následek některých jiných vnějších příčin 
Pozdní následek onemocnění zařaditelného pod 991-994 
909.9 Pozdní následek jiných a NS vnějších příčin 
Pozdní následek onemocnění zařaditelného pod 995 

POVRCHNÍ PORANĚNÍ (910-919) 

Nepatří sem: cizí těleso: 
nedopatřením ponechané v operační ráně (998.4) 
ponechané v měkké tkáni (729.6) 

granulom způsobený cizím tělesem (728.8) 
jedovatý hmyz - bodnutí, kousnutí (989.5) 
otevřená rána s případným cizím tělesem (870-897) 
pohmoždění (920-924) 
(puchýř po) popálení (940-949) 

U položek 910-917 a 919 se používá tohoto dalšího členění na čtvrtém 
místě: 

.o 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

Odřenina nebo popálenina vzniklá třením, bez infekce 
Odřenina nebo popálenina vzniklá třením, infikovaná 
Puchýř bez infekce 
Puchýř infikovaný 
Nejedovatý hmyz [bodnutí, kousnutí], bez infekce 
Nejedovatý hmyz [bodnutí, kousnutí], infikované 
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.6 Povrchní cizí těleso (tříska) bez větší otevřené rány a bez infekce 

. 7 Povrchní cizí těleso (tříska) bez větší otevřené rány, infikované 

.8 Jiná a NS povrchní poranění bez infekce 

.9 Jiná a NS povrchní poranění, infikovaná 

910 Povrchní poranění obličeje, krku nebo vlasové části hlavy, mimo oko 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 91 O 
Dáseň 
Hrdlo 
Nos 
Ret 
Tvář 

Ucho 
Nepatří sem: oko a jeho adnexa (918.-) 

911 Povrchní poranění trupu 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 91 O 
Bok 
Břišní stěna 

Hráz 
Hrudní stěna 
Hyždě 
Mezilopatková krajina 
Pochva 
Prs 
Pyj 
Riť 
Stydký pysk (malý) (velký) 
šourek 
Tříslo 

Varle 
Vulva 
Záda 
Nepatří sem: lopatková krajina (912.-) 

912 Povrchní poranění ramena nebo nadloktí 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 91 O 
Lopatková krajina 
Podpaží 

913 Povrchní poranění lokte, předloktí nebo zápěstí 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 91 O 

914 Povrchní poranění ruky(-ou) mimo poranění postihující samotný(-é) 
prst(-y) 

Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 910 



:915 Povrchní poranění prstu(-ů) ruky 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 910 
Nehet (prstu) (palce) ruky 
Palec ruky 

'.916 Povrchní poranění kyčle, stehna, bérce nebo kotníku 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 91 O 

'917 Povrchní poranění nohy nebo prstu(-ů) 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 91 O 
Nehet (prstu) (palce) nohy 
Pata 

'918 Povrchní poranění oka nebo očních adnex 
Nepatří sem: cizí těleso ve vnějším oku (930.-) 

~918.0 Očních víček a periokulárního okrsku 
'918.1 Rohovky 
918.2 Spojivky 
918.9 Jiné a NS 
Oko, oční bulbus NS 

'919 Povrchní poranění jiných, mnoha nebo NS míst 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 910 
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Nepatří sem: mnohočetné lokalizace zařaditelné do téže třímístné položky 
(910-918) 

ZHMOŽDĚNÍ BEZ PORUŠENÍ POVRCHU KŮŽE (920-924) 

Patří sem: hematom } 
pohmoždění bez zlomeniny nebo otevřené rány 

Nepatří sem: hemarthros (840-848) 
otřes (850) 
zranění vnitřních orgánů (860-869) 
provází-li: 

nitrolební poranění (850-854) 
otevřenou ránu (870-897) 
poranění nervů (950-957) 
tržnozhmožděné zranění (925-929) 
vnitřní zranění (860-869) 
vymknutí (830-839) 
zlomeninu (800-829) 

920 Zhmoždění obličeje, vlasové části hlavy nebo krku mimo oči 
Boltec 
Dáseň 

Hrdlo 
Nos 
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Oblast čelistního kloubu 
Ret 
Tvář 

Ucho 

921 
921.0 
921.1 
921.2 
921.3 
921.9 

922 
922.0 
922.1 
922.2 
Bok 
Slabina 

Zhmoždění oka nebo očních adnex 
Krevní výron v oblasti očního bulbu, jinak NS 
Zhmoždění víček a periokulárního okrsku 
Zhmoždění orbitálních tkání 
Zhmoždění očního bulbu 
Zhmoždění oka NS 

Zhmoždění trupu 
Prs 
Hrudní stěna 
Břišní stěna 

922.3 Záda 
Hýždě 

Mezilopatková krajina 
Nepatří sem: lopatková krajina (923.0) 
922.4 Pohlavní orgány 
Hráz 
Pochva 
Pyj 
Stydký pysk (malý) (velký) 
Šourek 
Varle 
Vulva 
922.8 
922.9 

Mnohočetná místa trupu 
NS 

Trup NS 

923 Zhmoždění horní končetiny 
923.0 Rameno a nadloktí 
Lopatková krajina 
Podpaží 
923.1 Loket a předloktí 
923.2 Zápěstí a ruka (ruce), mimo samotné prsty 
923.3 Prst (ruky) 
Nehet 
Palec 
923.8 Mnohočetná místa horní končetiny 
923.9 NS část horní končetiny 
Paže NS 



924 
924.0 
924.1 
924.2 
Pata 
924.3 
Nehet 
Palec 
924.4 
924.5 
924.8 
924.9 

Zhmoždění dolní končetiny nebo jiných nebo NS míst 
Kyčel a stehno 
Koleno a bérce 
Kotník a noha, mimo prsty 

Prst (nohy) 

Mnohočetná místa dolní končetiny 
NS část dolní končetiny 
Mnohočetná místa, nezařazená jinde 
Místo NS 

TRŽNĚ ZHMOŽDĚNÁ ZRANĚNÍ (925-929) 

Patří sem: rozdrcení 
Nepatří sem: otřes (850) 

vnitřní orgány (860-869) 
provází-li: 

nitrolební zranění (850-854) 
. vnitřní zranění (860-869) 
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925 Tržně zhmožděné zranění obličeje, vlasové ěásti hlavy nebo krku 
Hltan 
Hrdlo 
Hrtan 
Tvář 

Ucho 
Nepatří sem: hlava (8,00.3-803.3) 

nos (802.0, 802.1) 

926 Tržně zhmožděné zranění trupu 
Nepatří sem: drtivé zranění vnitřních orgánů (860-869) 
926.0 Vnější pohlavní orgány 
Pyj 
Stydký pysk (malý) (velký) 
Šourek 
Varle 
Vulva 
926.1 Jiná určená místa 
Hýždě 

Prs 
Záda 
Nepatří sem: rozdrcení hrudníku (862.-) 
926.8 Mnohočetná místa trupu 
926.9 Cást NS 
Trup NS 
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927 Tržně zhmožděné zranění horní končetiny 
927.0 Rameno a nadloktí 
Lopatková krajina 
Podpaží 
927.1 Loket a předloktí 
927.2 Zápěstí a ruka (ruce), mimo samotné prsty 
927.3 Prst (ruky) 
927.8 Mnohočetná místa horní končetiny 
927.9 Cást NS 
Paže NS 

928 
928.0 
928.1 
928.2 
Pata 
928.3 
928.8 
928.9 

Tržně zhmožděné zranění dolní končetiny 
Kyčel a stehno 
Koleno a bérce 
Kotník a noha, mimo samotné prsty 

Prst (nohy) 
Mnohočetná místa dolní končetiny 
NS část 

929 Tržně zhmožděné zranění mnoha nebo NS míst 
Nepatří sem: mnohočetné smrtelné zranění NS (869.-) 
929.0 Mnohočetná místa, nezařazená jinde 
929.9 Místo NS 
'Nepatří sem: těžké tržnozhmožděné zranění NS místa (869.-) 

ÚČINKY CIZÍCH TĚLES VNIKLÝCH OTVOREM TĚLA (930-939) 
Nepatří sem: cizí těleso: 

ponechané nedopatřením v operační ráně (998.4, 998. 7) 
povrchní bez větší otevřené rány (910-919) 
pozůstalé v měkkých tkáních (729.6) 
v otevřené ráně (800-839, 851-897) 

granulom kolem cizího tělesa (728.8) 

930 Cizí těleso ve vnějším oku 
Nepatří sem: cizí těleso v pronikající ráně: 

'930.0 
930.1 
930.2 
930.8 
'930.9 

očního bulbu (871.5, 871.6) 
pozůstalé (staré) (360.5, 360.6) 

očních adnex (870.4) 
pozůstalé (staré) (376.6) 

Cizí těleso v rohovce 
Cizí těleso v slzném váčku 
Cizí těleso v slzném bodě 
Jiné a kombinované lokalizace 
NS 

Vnější oko NS 



931 Cizí těleso v uchu 
Boltec 
Zvukovod 

932 Cizí těleso v nose 
Nosní dutina 
Nozdra 

933' Cizí těleso v hltanu nebo hrtanu 
933.0 Hltan 
Hrdlo NS 
Nosohltan 
933.1 Hrtan 
Asfyxie způsobená cizím tělesem 
Dušení: hlenem 

934 
934.0 
934.1 
934.8 

potravou (regurgitovanou) 

Cizí těleso v průdušnici, průdušce nebo plicích 
Průdušnice 

Hlavní průduška 
Jiná určená část 

Plíce 
Průdušinky 

934.9 Dýchací cesty NS 

935 Cizí těleso v ústech, jícnu nebo žaludku 
935.0 ústa 
935.1 Jícen 
935.2 Žaludek 

936 Cizí těleso ve střevě mimo konečník 

937 Cizí těleso v řiti nebo konečníku 
Rektosigmoidální spojení 

938 Cizí těleso v trávicím ústrojí NS 
Spolknuté cizí těleso 
Trávicí ústrojí NS 

939 Cizí těleso v močovém nebo pohlavním ústrojí 
939.0 Měchýř a močová trubice · 
939.1 Děloha, kterákoli část 
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Nepatří sem: komplikace způsobené nitroděložním antikoncepčním pro
středkem (996.3, 996.6) 

přítomnost nitroděložního antikoncepčního prostředku 
(V45.5) . 
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939.2 Vulva a pochva 
939.3 Pyj 
939.9 NS 

POPÁLENINY (940-949) 

Patří sem: chemické popáleniny 
vnější 

vnitřní 

opařeniny 

popáleniny způsob~é: 
bleskem 
elektrickým topným zařízením 
elektřinou 

horkým předmětem 
ohněm 

zářením 

Nepatří sem: opálení sluncem (692.7) 
popáleniny vzniklé třením {910-919) 

Při položkách 941-946, 949 se používá tohoto dalšího členění na čtvrtém 
místě: 

.o 

.1 

.2 

.3 

.4 

Stupeň NS 
Erytéma - první stupeň 
Puchýře, ztráta pokožky - druhý stupeň 
Ztráta kůže v plné tloušťce - třetí stupeň NS 
Hluboká nekróza podkladových tkání - hluboký třetí stupeň 

940 Popálenina omezená na oko a (nebo) oční adnexa 
940.0 Chemická popálenina víček a periokulárního okrsku 
940.1 Jiné popáleniny víček a periokulárního okrsku 
940.2 Chemická popálenina rohovky a spojivkového vaku zásadou 
940.3 Chemická popálenina rohovky a spojivkového vaku kyselinou 
940.4 Jiná popálenina rohovky a spojivkového vaku 
940.5 Popálenina s následnou rupturou a destrukcí očního bulbu 
940.9 NS popálenina oka a jeho adnex 

941 ,;Popálenina obličeje, hlavy a (nebo) krku 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 940 
Nos 
Nosní přepážka 
Oko s jinými částmi obličeje, hlavy a krku 
Ret 
Spánková kranina 
Ucho - kterákoliv část 
Vlasová část hlavy - kterákoliv část 
Nepatří sem: ústa (947.0) 



942 Popálenina trupu 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 940 
Bok 
Břišní stěna 

Hráz 
Hrudní stěna 
Hýždě 

Mezilopatková krajina 
Prs 
Pyj 
Řiť 
Slabina 
Stydký pysk (malý) (velký) 
šourek 
Varle 
Vulva 
Záda - kterákoliv část 
Nepatří sem: lopatková krajina (943.-)' 

943 Popálenina horní končetiny mimo zápěstí a ruku 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 940 
Lopatková krajina 
Paže - kterákoliv část mimo zápěstí a ruku 
Podpaží 
Rameno 

944 Popálenina zápěstí a (nebo) ruky(-ou) 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 940 
Dlaň 
Nehet 
Palec 
Prst } ruky 

945 Popálenina dolní(ch) končetin(y) 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 940 
Bérce 
Noha - kterákoliv část 
Prst nohy 
Stehno 

946 Popáleniny mnoha určených míst 
Další členění na čtvrtém místě viz před položkou 940 
Popáleniny míst zařaditelných pod více než jednu z položek 940~945 
Nepatří sem: mnohočetné popáleniny NS (949.-) 

94 7 Popáleniny vnitřních orgánů 
Patří sem: popáleniny způsobené požitými chemickými látkami 
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947.0 ústa a hltan 
Dáseň 

Jazyk 
947.1 Hrtan, průdušnice a plíce 
947.2 Jícen 
94 7 .3 Zaludek a střeva 
Konečník 

Tenké střevo 
Tlusté střevo 
Žaludek 
947.4 Pochva a děloha 
947.8 Jiné 
947.9 NS 

948 Popáleniny tříděné podle ťozsahu postiženého povrchu těla 
Poznámka: Této položky se použije jako primárního kódu jen tehdy, když 

lokalizace popáleniny není určena; je-li lokalizace určena, může 
jí být použito podle přání jako doplňkového kódu vedle položek 
940~947. 

948.0 
948.1 
948.2 
948.3 
948.4 
948.5 
948.6 
948.7 
948.8 
948.9 

Méně než 10 % povrchu těla 
10-19 % 
20-29 % 
30-39 % 
40-,49 % 
50-59 % 
60-69 % 
70-79 % 
80-89 % 
90 % nebo více 

'949 ·Popáleniny NS 
Dalši členění na čtvrtém místě viz před položkou 940 
Mnohočetné popáleniny NS 
Nepatří sem: popálenina s NS lokalizací, ale s udáním rozsahu postiženého 

povrchu těla (948:-) · 

PORANĚNÍ NERVŮ A MÍCHY (950-957) 

Patří sem: porušení souvislosti 
přerušení nervu 
traumatická přechodná obrna 
traumatický neurom 

} (s otevřenou ranou) 

Nepatří sem: náhodná bodná nebo tržná rána při lékařském výkonu (998.2) 

950 Poranění zrakového neťvu a (nebo) zrakových drah . 
950.0 Poranění zrakového nervu 



950.1 
950.2 
950.3 
950.9 

Poranění zkřížení zrakových nervi1 - chiasma opticum 
Poranění zrakových cest 
Poranění zrakového kortexu 
NS 

Traumatická slepota NS 

951 Poranění jiného(-ých) mozkového(-ých) nervti(-ů) 
951.0 Poranění okohybného nervu - nervus oculomoforius · 
Třetí mozkový nerv 
951.1 Poranění kladkového nervu - nervus trochlearis 
Ctvrtý mozkový nerv 
951.2 Poranění trojklaného nervu - nervus trigeminus 
Pátý mozkový nerv 
951.3 Poranění odvádějícího nervu - nervus abducens 
šestý mozkový nerv 
951.4 Poranění lícního nervu - nervus facialis 
Sedmý mozkový nerv 
951.5 Poranění sluchového nervu - nervus acusticus 
Osmý mozkový nerv 
Traumatická hluchota NS 
951.6 Poranění přídatného nervu - nervus accessorius 
Jedenáctý mozkový nerv 
951.7 Poranění podjazykového nervu - nervus hypoglossus 
Dvanáctý nerv 
951.8 Poranění jiného určeného mozkového nervu 
Nerv: bloudivý - vagus, pneumogastricus [10. mozkový] 

čichový - olfactorius [1. mozkový] 
jazykohltanový - glossopharyngeus [9. mozkový] 

Traumatická anosmie NS 
951.9 Poranění NS mozkového nervu 

952 
952.0 
952.1 
952.2 
952.3 
~52.4 

952.8 
952.9 

953 
953.0 
953.1 
953.2 
953.3 
953.4 

Poranění míchy bez zjevného poranění páteře 
Krční 

Hrudní - hřbetní 

Bederní 
Křížová 
Cauda equina 
Více míst 
NS 

Poranění nervových kořenů nebo páteřní pleteně 
Krční kořen 

Hrudní kořen 
Bederní kořen 
Křížový kořen 

Pažní pleteň - plexus brachialis 
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953.5 
953.8 
953.9 

Bederní a křížová pleteň - plexus lumbosacralis 
Více míst 
NS 

954 Poranění jiného(-ých) nervu(-ů) trupu mimo pažní a pánevní pleteň 
954.0 Krční sympatikus 
954.1 Jiný sympatikus 
Ganglion: coeliacum 

stellatum 
Plexus : coeliacus 

mesentericus inferior 
útrobní nerv('."'Y) - nervus(-i) splanchnicus(-i) 
954.8 Jiné 
954.9 NS 

955 

955.0 
955.1 
955.2 
955.3 
955.4 
955.5 
955.6 
955.7 
955.8 
955.9 

956 

956.0 
956.1 
956.2 
956.3 
956.4 
956.5 
956.8 
956.9 

Poranění periferního(-ch) nervu(-ů) pažní pleteně a (nebo) horní 
končetiny 

Ramenní nerv - nervus axillaris 
Nervus medianus 
Nerv loketní - nervus ulnaris 
Vřetenní nerv - nervus radialis 
N ervus musculocutaneus 
Kožní cítivý nerv - nervus cutaneus sensorius 
Prstní nerv - nervus digitalis 
Jiný(-é) určený(-é) nerv(-y) 
Více nervů 
NS 

Poranění periferního(-ch) nervu(-ů) pánevní pleteně a (nebo) dolní 
končetiny 

Sedací nerv - nervus ischiadicus 
Stehenní nerv - nervus f emoralis 
Zadní holenní nerv - nervus tibialis posterior 
Lýtkový nerv - nervus peronealis 
Kožní cítivý nerv dolní končetiny 
Jiný( -é) určený( -é) nerv(-y) 
Více nervů 
NS 

957 Poranění jiných nebo NS nervů 
957.0 Povrchové nervy hlavy a krku, 
957.1 Jiný(-é) určený(-é) nerv(-y) 
957.8 Více nervů v různých částech těla 
Mnohočetné poranění nervů NS 
957.9 Lokalizace NS 
Poranění nervu{-ů) NS 



NĚKTERÉ TRAUMATICKÉ KOMPLIKACE A BLlZE NEDRCENA 
PORANĚNÍ (958-959) 

958 Některé časné komplikace úrazů 
Nepatří sem: syndrom respirační nedostatečnosti u dospělých (518.5) 

„šoková plíce" (518.5) 
vyskytnou-li se při nebo po lékařském výkonu (996-999) 

958.0 Vzduchová embolie 
Pneumatémie 
Nepatří sem: komplikuje-li: 

mimoděložní nebo molární těhotenství (639.6) 
potrat (634-638 se čtvrtou číslicí .6, 639.6) 
těhotenství, porod nebo šestinedělí (673.0) 

958.1 Tuková embolie 
Nepatří sem: komplikuje-li: 

mimoděložní nebo molární těhotenství (639.6) 
potrat (634-638 se čtvrtou číslicí .6, 639.6) 
těhotenství, porod nebo šestinedělí (673.8) 

958.2 Sekundární a rekurentní krvácení 
958.3 Poúrazová infekce rány, nezařazená jinde 
958.4 Traumatický šok 
Šok následující (ihned) (zpožděně) po úraze 
Nepatří sem: šok: anafylaktický (995.0) 

vyvolaný sérem (999.4) 
anestetický (995.4) 
elektrický (994.8) 
neúrazový NS (785.5) 
pooperační (998.0) 
po potratu (639.5) 
porodnický (669.1) 
způsobený bleskem (994.0) 

958.5 Traumatická anurie 
Selhání ledvin po rozdrcení 
Syndrom po rozdrcení ledvin (crush syndrome) 
958.6 Volkmannova ischemická kontraktura 
958.7 Traumatický podkožní emfyzém 
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Nepatří sem: podkožní emfyzém jako následek lékařského výkonu (998.8) 
958.8 Jiné časné komplikace úrazů 

959 Jiná a NS poranění 
Patří sem: poranění NS 
Nepatří sem: NS poranění: cév (900-904) 

hlavy (854.-) 
míchy (952.-) 
nervů (950, 951, 953-957) 
nitrolební (850-854) 
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959.0 Obličej a krk 
Hrdlo 
Nos 
Obočí 

Ret 
Tvář 

Ucho 
ústa 
959.l Trup 
Bok 
Břišní stěna 

Hráz 
Hrudní stěna 
Hýždě 

Mezilopatková krajina 
Prs 
Slabina 
Vnější pohlavní orgány 
Záda 

oka (921.-) 
vnitřních orgánů (860-869) 

Nepatří sem: lopatková krajina (959.2) 
959.2 Rameno a nadloktí 
Lopatková krajina 
Podpaží 
959.3 Loket, předloktí a zápěstí 
959.4 Ruka mimo prsty 
959.5 Prst(-y) ruky 
Nehet 
Palec 
959.6 Kyčel a stehno 
959.7 Koleno, bérce, kotník a noha 
959.8 Jiné určené lokalizace včetně mnohočetných 
Nepatří sem: mnohočetné lokalizace zařaditelné do téže čtyřmístné položky 

(959.0-959. 7) 
959.9 Lokalizace NS 

OTRAVY LÉKY, CHEMICKÝMI LÁTKAMI POUŽÍVANÝMI 
V LÉKAŘSTVÍ A BIOLOGICKÝMI LÁTKAMI (960-979) 

Patří sem: předávkování těchto látek 
nesprávná látka podaná nebo vzatá omylem 

Nepatří sem: nepříznivé účinky [„přecitlivělost", „reakce" atd.] správné 
látky správně podané. Takové případy se zařazují podle po
vahy nepříznivého účinku jako např.: 

alergická lymfadenitis (289.3) 



dermatitis 
kontaktní (692.-) 
způsobená požitím (693.-) 

gastritis po aspirinu (535.-) 
krevní poruchy (280-289) 
nefropatie (583.8) 
nepříznivý účinek NS (995.2) 

42,5 

Látku, která měla nepříznivý účinek, lze vyznačit pomocí 
položek E930-E949. Nepoužívá-li se kódu E, lze k vyznačeni 
látky použít položek 960_.:979 jako dodatkových kódů. Proto 
jsou položky 960-979 podrobnější, než by jinak bylo nutné. 
patologická intoxikace drogami (292.2) 
reakce na toxicke látky a otravy postihující novorozence 
(760-779) ' 
závislost na toxických látkách (304.-) 
zneužití toxických látek bez závislosti (305.-) 

960 Otravy antibiotiky 
Nepatří sem: antibiotika: 

místní (976.0) 
oční (976.5) 
ušní, nosní a krční (976.6) 

960.0 Penicilin 
960.1 Antifungální antibiotika 
Nepatří sem: přípravky určené pro místní použití (976.-) 
960.2 Skupina chloramfenikolu 
Chloramf enikol 
Thiamfenikol 
960.3 Erytromycin 
960.4 Skupina tetracyklinu 

· 960.5 Skupina kefalosporinu 
960.6 Antimykobakteriální antibiotika 
960. 7 Antineoplastická antibiotika 
960.8 Jiné 
960.9 NS 

961 Otravy jinými prostředky proti infekcím 
Nepatří sem: prostředky proti infekcím: místní (976.0) 

oční (976.5) 
ušní, nosní a krční (976.6) 

961.0 Sulfonamidy 
961.1 Prostředky proti infekcím, obsahující arzén 
961.2 Prostředky proti infekcím, obsahující těžké kovy 
Nepatří sem: rtuťová diuretika (974.0) 
961.3 Deriváty chinolinu a hydroxychinolinu 
Nepatří sem: léky proti malárii (961.4) 
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961.4 
Chinin 
961.5 
961.6 
961.7 
961.8 
961.9 

Léky proti malárii a léky působící na jiné krevní prvoky 

Jiné antiprotozoální léky 
Antihelmintika 
Protivirové léky 
Jiné antimykobakteriální léky 
Jiné a NS prostředky proti infekcím 

962 Otravy hormony a jejich syntetickými náhradami 
Nepatří sem: oxytocické hormony (975.0) 
962.0 Steroidy z kůry nadledvin 
962.1 Androgeny a anabolika 
962.2 Ovariální hormony a jejich syntetické náhrady 
962.3 Inzulíny a antidiabetické prostředky 
962.4 Hormony z předního laloku hypofýzy 
962.5 Hormony ze zadního laloku hypofýzy 
962.6 Příštítná žláza - paratyreoidea - a její deriváty 
962. 7 Stítná žláza - tyreoidea - a její deriváty 
962.8 Antityreoidní přípravky 
962.9 Jiné a NS hormony a jejich syntetické náhrady 

963 Otravy látkami působícími přímo na celý organismus 
963.0 Antialergika a antiemetika 
Dif enhydramin 
Difenylpyralin 
Chlorf enamin 
Promethazin 
Thonzylamin 
Tripelennamin 
Nepatří sem: trankvilizéry na bázi fenothiazinu (969.1) 
963.1 Antineoplastika a imunosupresíva 
Nepatří sem: Antineoplastická antibiotika (960. 7) 
963.2 Acidifikující látky 
963.3 Alkalizující látky 
963.4 Enzymy nezařazené jinde 
963.5 Vitamíny nezařazené jinde 
Nepatří sem: kyselina nikotinová (972.2) 

963.8 Jiné 
S63.9 NS 

vitamín K (964.3) 

964 Otravy látkami působícími především na sloiky krve 
964.0 Železo a jeho sloučeniny 
964.1 Přípravky z jater a jiné antianemické látky 
964.2 Antikoagulancia 
Fenindandion 



Kumarin 
Warfarin sodium - inhibitor tvorby protrombinu 
964.3 Vitamín K - fytomenadion 
964.4 Látky působící na fibrinolýzu 
964.5 Látky působící proti antikoagulanciím a jiná koagulancia 
964.6 Gamaglobulin 
964. 7 Plná krev a krevní produkty 
964.8 Jiné , 
Náhražky plazmy 
964.9 NS 

965 Otravy analgetiky, antipyretiky a antirevmatiky 
Nepatří sem: závislost na toxických látk,ách (304.-) 

zneužití toxických látek bez závislosti (305.-) 
965.0 Opiáty a příbuzná narkotika 
Heroin - diacetylmorfin 
Kodein - methylmorfin 
·Methadon 
Morfin 
Opium 
Pethidin - meperidin 
965.1 Salicyláty 
Kyselina acetylosalicylová - acylpyrin 
Soli kyseliny salicylové 
965.4 Aromatická analgetika, nezařazená jinde 
Acetanilid 
Fenacetin - acetofenetidin 
Paracetamol - acetaminof en 
965.5 Deriváty pyrazolu 
Aminof enazon - amidopyrin 
Fenylbutazon 
965.6 Antirevmatika - antiflogistika 
Inďometacin 

Soli zlata 
Nepatří sem: salicyláty (965.1) 

steroidy (962.-) 
956.7 Jiná nenarkotická analgetika 
Pyrabital 
965.8 Jiné 
Pentazocin 
96·5.9 NS 

966 Otravy antikonvulzívy a léky proti Parkinsonově nemoci 
966.0 Deriváty oxazolidinu 
Paramethadion 
Trimethadion 
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966.1 Deriváty hydantoinu 
Fenytoin 
966.2 Sukcinimidy 
Ethosuximid 
Fensuximid 
966.3 Jiná a NS antikonvulzíva 
Nepatří sem: sulfonamidy (961.0) 
966.4 Léky proti Parkinsonově nemoci 
Amantadin 
Levodopa 

967 Otravy sedativy a hypnotiky 
Nepatří sem: závislost na toxických látkách (304.-) 

zneužití toxických látek bez závislosti (305.-) 
967 .O Barbituráty · 
Amobarbital - amylobarbiton 
Barbital - barbiton 
Butobarbital - butobarbiton 
Fenobarbital - fenobarbiton 
Pentobarbital - pentobarbiton 
Sekobarbital - chinalbarbiton 
Nepatří sem: thiobarbituráty (968.3) 
967.1 Skupina chloralhydrátu 
967.2 Paraldehyd 
967.3 Sloučeniny bromu 
Bromidy 
Karbromal a jeho deriváty 
967.4 Sloučeniny methachalonu 
967.5 Skupina glutethimidu 
967.6 Smíšená sedativa, nezařazená jinde 
967.8 Jiné 
967.9 NS 
Uspávací prostředek NS 

968 Otravy jinými látkami s tlumivým účinkem na centrální nervovou 
soustavu 

Nepatří sem: závislost na toxických látkách (304.-) 
zneužití toxických látek bez závislosti (305.-) 

968.0 Myorelaxancia 
968.1 Halothan 
968.2 Jiná plynná anestetika , 
Deriváty halogenizovaných uhlovodíků mimo halothan 
Éter 
Kysličník dusný - „rajský plyn" 
968.3 Nitrožilní anestetika 
Ketamin 



~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Methohexital - methohexiton 
Thiobarbituráty, jako např. thiopental sodný 
968.4 Jiná a NS celková anestetika 
968.5 Povrchová a infiltrační anestetika 
Kokain 
Lidokain 
Prokain 
Tetrakain 
968.6 Anestetika blokující periferní nervy a pleteně 
968. 7 Míšní anestetika 
968.9 Jiná a NS místní anestetika 

969 Otravy psychofarmaky 
Nepatří sem: závislost na toxických látkách (304.-) 

zneužití toxických látek bez závislosti (305.-) 
969.0 Antidepresíva 
Ami tri pty lin 
Imipramin 
Inhibitory monoaminoxydázy 
969.1 Trankvilizéry na bázi fenothiazinu 
Flufenazin 
Chlorpromazin 
ProchlorperaziR 
Promazin 
969.2 Trankvilizéry na bázi butylf enonu 
Haloperidol · 
Spi peron 
Trifluperidol 
969.3 Jiná antipsychotika a neuroleptika 
969.4 Trankvilizéry na bázi benzodiazepinu 
Diazepam 
Flurazepam 
Chlordiazepoxyd 
Lorazepam 
Medazepam 
Nitrazepam 
969.5 Jiné trankvilizéry 
Hydroxyzin 
Meprobamat 
969.6 Psychodysleptika - halucinogeny 
Cannabis a její deriváty 
Lysergid - LSD 
Marihuana a její deriváty 
Meskalin 
Psilocin 
Psilocybin 
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969. 7 Psychostimulancia 
Amfetamin 
Nepatfí sem: látky snižující chuť k jídlu (977.0) 
969.8 Jiná psychofarmaka 
969.9 NS 

970 Otravy stimulancii centrální nervové soustavy 
970.0 Analeptiktt 
Lobelin 
Nikethamid 
970.1 Látky působící proti opiátům 
Levalorfan 
Nalorgin 
Naloxon 
970.8 Jiné 
970.9 NS 

971 Otravy látkami působícími především na autonomní nervovou sou-
stavu 

971.0 Parasympatikomimetika - cholinergika 
Acetylcholin 
Anticholinesteráza: organofosforová 

reverzibilní 
Pilokarpin 
971.1 Parasympatikolytika - anticholinergika a antimuskarinika -

a spasmolytika 
Atropin 
Homatropin 
Hyoscin - skopolamin 
Kvaternární deriváty amonia 
Nepatří sem: papaverin (972.5) 
971.2 Sympatomimetika - adrenergika 
Epinefrin - adrenalin 
Levarterenol - noradrenalin 
971.3 Sympatolytika - antiadrenergika 
971.9 NS 

972 Ofravy látkami působícími především na oběhovou soustavu 
972.0 Regulátory srdečního rytmu 
Chinidin 
Praktolol 
Prokainamid 
Pro11ranolol 
972.1 Kardiotonické glykosidy a léky s podobným účinkem 
Glykosidy z náprstníku - digitalis 
972.2 Antilipémické a antiarteriosklerotické látky 



Deriváty kyseliny nikotinové 
Klofibrát 
972.3 Ganglioplegika 
Bromid pentamethonia 
972.4 Koronární vazodilatancia 
972.5 Jiná vazodilatancia 
Cyklandelát 
Papaverin 
972.6 Jiná hypotenziva 
Alkaloidy z rauwolfie 
Guanethidin 
Reserpin 
972. 7 Antivarikózní látky včetně sklerézujících prostředků 
972.8 Látky působící na vlásečnice 
972.9 Jiné a NS 

973 Otravy látkami působícími především na trávicí soustavu 
973.0 Antacida a prostředky tlumící žaludeční sekreci 
973.1 Dráždivá projímadla 
973.2 Změkčující projímadla 
973.3 Jiná projímadla včetně léků proti atonii střev 
973.4 Digestiva 
973.5 Prostředky proti průjmu 
Nepatří sem: prostředky proti infekcím (960-961) 
973.6 Emetika 
973.8 Jiné 
973.9 NS 
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97 4 Otravy látkami působícími na metabolismus vody, minerálů a ky-
seliny močové 

974.0 Rtuťová diuretika 
974.1 Diuretika odvozená od purinu 
Nepatří sem: aminofylin (975.7) 
97 4.2 Inhibitory karboanhydrázy 
974.3 Saluretika 
974.4 Jiná diuretika 
974.5 Látky ovlivňující rovnováhu elektrolytovou, kalorickou « vodní 
974.6 Jiné minerální soli, nezařazené jinde 
974.7 Látky působící na metabolismus kyseliny močové 
Kolchicin 

975 Otravy látkami působícími především na hladké nebo kosterní svaly 
nebo na dýchací soustavu 

97 5. O Oxytocika 
975.1 Relaxancia hladkých svalů 
Nepatří sem: papaverin (972.5) 
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975.2 
975.3 
975.4 
975.5 
975.6 
975.7 
975.8 

976 

976.0 
976.1 
976.2 
976.3 
976.4 

Relaxancia kosterních svalů 
Jiné a NS látky působící na svaly 
Antitusiva 
Expektorancia 
Léky proti „nachlazení" 
Antiastmatika 
Jiné a NS léky proti respiračním nemocem 

Otravy látkami působícími především na kůži a (nebo) sliznici, pro
středky oftalmologickými, otorinolaryngologickými nebo stomato
logickými 
Místní prostředky proti infekcím a zánětům 
Antipruritika 
Místní adstringencia a detergencia 
Emoliencia, demulcencia a protektancia 
Keratolytika, keratoplastika, jiné léky a přípravky pro ošetřování 
vlasů 

976.5 Prostředky proti očním infekcím a jiné oční léky 
Idoxuridin 
976.6 Prostředky proti infekcím a jiné léky a přípravky ušní, nosní 

a krční 
976. 7 Dentální léky používané místně 
976.8 Jiné 
Spermicidy 
976.9 NS 

977 Otravy jinými nebo NS léky a přípravky 
977.0 Dietetika 
977 .1 Lipotropní léky 
977 .2 Antidota 
977 .3 Prostředky k odvykání alkoholu 
977.4 Farmaceutická excipiencia 
977.8 Jiné léky a přípravky 
Diagnostické prostředky 
Kontrastní látky používané pro diagnostické výkony pomocí paprsků X 
977.9 NS lék nebo přípravek 

978 
978.0 
978.1 
978.2 
978.3 
978.4 
978.5 
978.6 

Otravy očkovacími látkami proti bakteriím 
BCG 
Tyfus a paratyfus 
Cholera 
Mor 
Tetanus 
Záškrt 
Očkovací látka proti dávivému kašli, včetně kombinací s pertusní 
složkou 
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978.8 Jiné a NS očkovací látky proti bakteriím 
978.9 Smíšené očkovací látky proti bakteriím, mimo kombinace s per tusní 

složkou 

979 Otravy jinými očkovacími a biologickými látkami 
Nepatří sem: gamaglobulin (964.6) 
979.0 Očkovací látka proti neštovicím 
979.1 Očkovací látka proti vzteklině 
979.2 Očkovací látka proti skvrnivce 
979.3 Očkovací látka proti žluté zimnici 
979.4 Oč-kovací látka proti spalničkám 
979.5 Očkovací látka proti dětské obrně 
979.6 Jiné a NS očkovací látky proti virovým nemocem a rickettsiózám 
979.7 Smíšené očkovací látky proti virovým nemocem nebo rickettsiózám 

a bakteriálním nemocem, mimo kombinace s pertusní složkou 
979.9 Jiné a NS očkovací a biologické látky 

TOXICKÉ ÚČINKY LÁTEK POUŽÍVANÝCH PŘEVA'.ZNE MIMO 
LÉKAŘSTVÍ (980-989) 
Nepatří sem: popáleniny způsobené požitými chemickými látkami (947.-) 

respirační onemocnění způsobená vnějšími činiteli (506-508) 
lokalizované toxické účinky zařazené jinde (001-799) 

980 Toxické účinky alkoholu 
980.0 Etylalkohol 
Nepatří sem: akutní intoxikace alkoholem nebo „kocovina" (305.0) 

opilost (prostá) (305.0) 
patologická (291.4) 

980.1 Metylalkohol 
980.2 Izopropylalkohol 
980.3 Přiboudlina 

Amylalkohol 
Butylalkohol 
Propy !alkohol 
980.8 Jiné 
980.9 NS 

981 Toxické účinky výrobků z ropy 
Benzín 
Nafta 
Parafín 
Parafínový olej nebo vosk 
Petrolej 

982 Toxické účinky rozpustidel mimo výrobky z ropy 
982.0 Benzen a jeho homology 



434 

982.1 Karbontetrachlorid 
982.2 Karbondisulfid 
982.3 Jiné chlorované uhlovodíky sloužící jako rozpustidla 
Tetrachlorethylen 
Trichlorethylen 
Nepatří sem: chlorované uhlovodíky mimo rozpustidla (989.2) 
982.4 Nitroglykol 
982.8 Jiné 
Aceton 

983 Toxické účinky leptavých aromatických látek, kyselin a žíravých 
alkalií 

983.0 Leptavé aromatické látky 
Kresol 
Kyselina karbolová nebo fenol 
983.1 Kyseliny 
Kyselina: dusičná 

sírová 
solná 

983.2 Žíravé alkalie 
Hydroxid: draselný 

sodný 
983.9 Žíravina NS 

984 Toxické účinky olova a jeho sloučenin (včetně dýmů) 
Patří sam: ze všech zdrojů mimo medicinální látky 
984,-+ Encefalitis z olova (323.7+) 
984.0 Anorganické sloučeniny olova 
984.1 Organické sloučeniny olova 
984.8 Jiné 
984.9 NS 

985 Toxické účinky jiných kovů 
Patří sem: ze všech zdrojů mimo medicinální látky 
985.0 Rtuť a její sloučeniny 
Minamatova nemoc 
985.1 Arzén a jeho sloučeniny 
985.2 Hořčík a jeho sloučeniny 
985.3 Berylium a jeho sloučeniny 
985.4 Antimon a jeho sloučeniny 
985.5 Kadmium a jeho sloučeniny 
985.6 Chróm 
985.8 Jiné 
985.9 NS 

986 Toxické účinky kysličníku uhelnatého 
Patří sem: ze všech zdrojů 



987 Toxické účinky jiných plynů, dýmů nebo par 
987.0 Zkapalněné plyny z ropy 
Butan 
Propan 
978.1 Jiné plynné uhlovodíky 
987 .2 Kysličníky dusíku 
Kysličník dusičitý 

Dusíkaté dýmy 
987.3 Kysličník siřičitý 

987.4 Freon 
987.5 Slzotvorný plyn 
Brombenzylkyanid 
Ety lj odacetát 
Chloracetofenon 
987 .6 Plynný chlor 
987. 7 Plynný kyanovodík 
987.8 Jiné 
Polyesterové dýmy 
987.9 NS 

988 Toxické účinky škodlivých látek, požitých v potravě 
Nepatří sem: alergická reakce na potravu, jako např.: 

gastroenteritis (558) 

988.0 
988.1 
988.2 
988.8 
988.9 

vyrážka (692:5, 693.1) 
alimentární intoxikace (bakteriální) (005.-) 
toxické účinky látek kontaminujících potravu, např.: 

aflatoxinu a jiného mykotoxinu (989. 7) 
rtuti (985.0) 

Ryby a mořští korýši a měkkýši 
Houby 
Bobule a jiné rostliny 
Jiné 
NS 
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989 Toxické účinky jiných látek, používaných převážně mimo lékařství 
989.0 Kyselina kyanovodíková a kyanidy 
Kyanid: draselný 

sodný 
Nepatří sem: plyn a dýmy (987.7) 
989.1 Strychnin a jeho sqli 
989.2 Chlorované uhlovodíky 
Aldrin 
DDT 
Dieldrin 
Chlordan 
Nepatří sem: chlorované uhlovodíky sloužící jako rozpustidla (982.-) 
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989.3 Organofosfáty a karbamáty 
Dichlorvos 
Karbaryl 
Parathion 
989.4 Jiné pesticidy, nezařazené jinde 
989.5 Hadí nebo hmyzí jed 
Obrna způsobená klíšťaty 
989.6 Mýdla a čisticí prostředky 
989. 7 Aflatoxin a jiný mykotoxin, kontaminující potravu 
989.8 Jiné 
989.9 NS 

JINÉ A BLÍŽE NEURČENÉ ÚČINKY VNĚJŠÍCH PŘÍ ČIN (990-995) 

990 účinky záření, NS 
Nemoc z ozáření 
Nepatří sem: opálení sluncem (692.7) 

určené nepříznivé účinky ozáření. Takové případy se · zařadí 
podle povahy nepříznivého účinku, jako např.: 

dermatitis (692.7, 692.8) 
leukémie (204'-'-208) 
pneumonie (508~0) 
popáleniny (940-949) · 

Druh záření, které vyvolalo nepříznivý účinek, lze vyznačit 
pomocí kódů E. Neužívá-li se kódu E, lze položky 990 použít 

· jako dodatkového kódu k vyznačení záření jako příčiny. 
991 účinky snížené teploty · 
991.0 Omrzlina obličeje 
991.1 Omrzlina ruky 
991.2 Omrzlina nohy 
991.3 Omrzlina jiných a NS míst 
991.4 Zákopová noha 
991.5 Oznobeniny 
991.6 Hypotermie 
Hypoter'mié.· (náhodná) 
Nepatř'í sem: hypotermie po anestézii (995.8) 

991.8 Jiné 
991.9 NS 

hypotermie nesdružená s nízkou teplotou prostředí (780.9) 

účinky-mrazu nebo nadměrného chladu NS 

992 Účinky horka a světla 
Nepatří sem: nemoci potních žláz způsobené horkem (705.-) 

popáleniny (940-949) 
zhoubná hyperpyrexie po anestézii (995.8) 

992.0 Úpal tepelný a sluneční 



Apoplexie z horka 
Ictus solaris 
Pyrexie z horka 
Siriáza 
Termoplegie 
992.1 Bezvědomí z horka 
Kolaps nebo synkopa z horka 
992.2 Křeče z horka 
992.3 Anhydrotické vyčerpání z horka 
Zhroucení z horka, způsobené ztrátou vody 
Nepatří sem: je-li sdruženo se ztrátou solí (992.4) 
992.4 Vyčerpání z horka ztrátou soli 
Zhroucení z horka, způsobené ztrátou soli (a vody) 
992.5 Vyčerpání z horka, NS 
Zhroucení z horka, NS 
992.6 únava z horka, přechodná 
992. 7 Edém z horka 
992.8 Jiné účinky horka 
992.9 NS 

993 Účinky tlaku vzduchu 
993.o+ Otitické barotrauma (381.0*) 
Aero-otitis media 
účinky velké výšky na uši 
993.1 Barotrauma dutin 
Aerosinusi tis 
Účinky velké výšky na dutiny 
993.2 Jiné a NS účinky velké výšky 
Alpská nemoc 
Andská nemoc 
Anoxie způsobená velkou výškou 
Horská nemoc 
Hypobaropatie 
993.3 Kesonová nemoc 
Dclrnmpresní nemoc 
Nemoc ze stlačeného vzduchu 
Obrna nebo ochrnutí potápěčů 
993.4 účinky tlaku vzduchu způsobeného výbuchem 
993.8 Jiné 
993.9 NS 

994 Účinky jiných vnějších příčin 
Nepatří sem: některé nepříznivé účinky nezařazené jinde (995.-) 
994.0 Účinky blesku 
Šok způsobený bleskem 
Zasažení bleskem NS 
Nepatří sem: popáleniny (940-949) 

437 



438 

994.1 Tonutí a utonutí 
Křeč při koupání 
Potopení 
994.2 úcinky hladu 
Úplný nedostatek potravy 
Vyhladovění 

994.3 Účinky žízně 
úplný nedostatek vody 
994.4 Vyčerpání způsobené vystavením vnějším vlivům 
994.5 Vyčerpání způsobené nadměrnou námahou 
Přílišná námaha 
994.6 Nemoc z pohybu 
Mořská nemoc 
Nemoc z: jízdy 

letu 
994. 7 U dušení nebo uškrcení 
Zadušení: ložním prádlem 

mechanické 
plastickým sáčkem 
stisknutím 
tlakem 
utažením 
v uzavřeném prostoru 
zaškrcením 

Nepatří sem: zadušení: 
kysličníkem uhelnatým (986) 
jinými plyny, dýmy a parami (987.-) 
vdechnutím potravy nebo cizího tělesa (932-934) 

994.8 účinky elektrického proudu, včetně usmrcení 
šok způsobený elektrickým proudem 
Nepatří sem: popáleniny zpúsobené elektrickým proudem (940-949) 
994.9 Jiné ' 
Účinky: abnormálních gravitačních sil nebo stavů 

stavu beztíže 

995 Některé nepříznivé účinky nezařazené jinde 
Nepatří sem: komplikace lékařské péče (996-999) 
Poznámka: Této položky se používá při kódování podle jedné příčiny k vy

značení jinde nezařaditelných účinků neznámých, nezjištěných 
nebo nedostatečně určených příčin. Při kódování podle více 
příčin lze této položky použít jako dodatkového kódu k vyzna
čení účinků vlivů zařazených jinde. 

995.0 Anafylaktický šok 

Anafylaktická reakce NS nebo vyvolaný(-á) účinkem správné 
Alergický šok } 

Anafylaxe medicinální látky správně podané 
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Nepatří sem: anafylaktická reakce na sérum (999.4) 
995.1 Angioneurotický edém · 
Obrovská kopřivka 
Nepatří sem: kopřivka vyvolaná sérem (999.5) 

jiná určená (698.2, 708.~, 757 .3) 
995.2 NS nepříznivé účinky léků, chemických látek používaných v lé-

kařství a biologických látek 
Alergická reakce 
Idiosynkrazie 
Nepříznivý účinek 

Přecitlivělost - hypersenzitivita 
Přecitlivělost } 
Reakce na léky NS 

} na správnou medicinální 
látku sprcivně podanou 

Nepatří sem: patologická intoxikace drogami (292.2) 
995.3 Alergie NS 
Alergická reakce NS 
Idiosynkrazie NS 
Přecitlivělost NS 
Nepatří sem: alergická reakce NS na správnou medicinální látku správně 

podanou (995.2) 
určené typy alergické reakce jako např.: 

alergický průjem (558) 
dermatitis (691.-, 692.-, 693.-) 
senná horečka (477.-) 

995.4 Sok způsobený anestézií 
Šok způsobený anestézií, při které byla správně podána správná látka 
Nepatří sem: komplikace anestézie při porodu (668.-) 

nepříznivý účinek anestézie NS (995.2) 
pooperační šok NS (998.0) 
předávkování nebo podání nesprávné látky (968-969) 
určené nepříznivé účinky anestézie zařazené jinde, jako 
např.: 

anoxické poškození mozku (348.1) 
hepatitis (070.-) atd. 

995.5 Syndrom týrání dítěte 
Syndrom bitého dítěte NS 
Emoční nebo nutriční týrání dítěte 
995.8 Jiné určené nepříznivé účinky, nezařazené jinde 
Zhoubná hyperpyrexie nebo hypotermie vyvolaná anestézií 

KOMPLIKACE LÉKAŘSKÉ PÉCE, NEZAŘAZENÉ JINDE (996-999) 

Nepatří sem : komplikace: 
chirurgi~kých výkonů při potratu a porodu (030-676) 
onemocnění, pro které byl výkon proveden 
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nepříznivé účinky medicinálních látek (001_;799, 995.-) 
otravy léčivy a chemikáliemi a jejich toxické účinky (960 až 
989) 
popáleniny po místní aplikaci a ozáření (940-949) 
určité komplikace zařazené jinde: 

anesteticky šok (995.4) 
funkční srdeční poruchy po operaci srdce (429.4) 
pooperační psychóza (293.-) 
porucha elektrolytické rovnováhy (276.-) 
syndrom: 

„slepé kličky" (579.2) 
lymfedému po mastektomii (457.0) 
po laminektomii (722.8) 
po operaci žaludku (564.2) 

špatná funkce kolostomie (569.6) 
jakýkoli stav zařazený v abecedním indexu jinde, je-li udáno, 
že byl způsoben nějakým výkonem 

Poznámka: Pro zařazení takových případů, kdy se lékařská péče vyžádá 
nebo poskytne pro pooperační stavy, při kterých už netrvají 
žádné komplikace, je k dispozici dodatková klasifikace (kód V): 

přiložení protetické pomůcky (V52.-) 
umělý otvor (V44.-) 
uzavření vnějšího ústí (V55.-) 

996 Komplikace specifické pro některé přesně určené výkony 
Patří sem: komplikace nezařazené jinde a způsobené: 

anastomózou (vnitřní) l 
implantátem 
reimplantátem z přirozeného zdroje jako: 
transplantátem kost, céva atd. 
vnitřní pomůckou: nebo umělou náhradou jako: 

elektronickou dakron, kov, silastik, 
fixací silikon, teflon atd. 
katetrem 
protézou 

Nepatří sem: komplikace vnitřní anastorp.ózy 
močového ústrojí (997 .5) 
žaludku a střev (997.4) 

náhodné bodné nebo tržné poranění při výkonu (998.2) 
jiné určené kompli_kace, zařazené jinde, jako např. : 

funkční srdeční poruchy ( 429.4) 
hemolytická anémie (283.1) 
sérová hPpQtitis (070.-) 

996.0 Mechanická komplikace srdeční pomůcky, implantátu a štěpu 



Nesprávná poloha l 
Perforace 

~~~~~~:ní I 
U cpání, mechanické 
Unikání 
Zhroucení (mechanické) 

způsobené: 

protetickou náhradou věnčité tepny 
__ protézou srdeční chlopně . 

„? kardiostimulátorem (elektrodou) 

996:1 Mechanická komplikace jiné cévní pomůcky, implantátu a štěpu 
Stavy uvedené pod 996.0, způsobené: 

arteriovenózní píštělí, chirurgicky vytvořenou 
balonovou (protipulzační) pomůckou, intraaortální 
deštníkovitou pomůckou duté žíly 
dialyzačním katetrem 
implantací, náhradou: 

(bifurkace) aorty 
krční tepny 
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996.2 Mechanická komplikace neurologické pomůcky, implantátu a štěpu 
Stavy uvedené pod 996.0, způsobené: 

elektrodami implantovanými do mozku 
páteřním stimulátorem 
štěpem periferního nervu 
umělým spojením mezi mozkovými komorami 

996.3 Mechanická komplikace genitourinární pomůcky, implantátu a štěpu 
Stavy uvedené pod 996.0, způsobené: 

katetrovou cystostomií 
nitroděložní antikoncepční pomůckou 
protetickou rekonstrukcí chámovodu 
úpravou (štěpem) močovodu beze zmínky o resekci 
vnitřním katetrem močové trubice 

Nepatří sem: fungující nitroděložní antikoncepční pomůcky (V45.5) 
komplikace způsobené: 

vnějším ústím močového ústrojí (997.5) 
vnitřní anastomózou močového ústrojí (997.5) 

996.4 Mechanická komplikace vnitřní ortopedické pomůcky, implantátu 
a štěpu 

Stavy uvedené pod 996.0, způsobené: 
štěpem kosti, chrupavky, svalu nebo šlachy 
vnitřní (fixační) pomůckou jako hřebem, dlahou atd. 

Nepatří sem: komplikace vnější ortopedické pomůcky jako např. tlakový 
vřed způsobený fixačním obvazem (707 .O) 

996.5 Mechanické komplikace jiných určených protetických pomůcek, 
implantátů a štěpů 

Stavy uvedené pod 996.0, způsobené: 
neabsorbovatelným chirurgickým materiálem NS 
protetickým implantátem v(e) .: 

bradě 
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očnici 

prsu 
žlučovodu 

jiným štěpem, implantátem a vnitřní pomůckou, nezařazenou jinde 
996.6 Infekce a zánětlivá reakce vyvolaná vnitřní protetickou pom'(í.ckou, 

implantátem a štěpem 

Infekce (působící ucpání) } 
Zánět 

způsobený(-á) přítomností pomůcky, im
plantátu nebo štěpu, uvedeného pod 996.0 
až 996.5 

996.7 Jiné komplikace vnitřní protetické pomůcky, implantátu a štěpu 
Bolest 
Embolie 
Fibróza 
Komplikace NS 
Krvácení 
Stenóza 
Trombus 

způsobené přítomností pomůcky, implantátu nebo 
štěpu, uvedeného pod 996.0-996.5 

Nepatří sem: odmítnutí transplantátu (996.8) 
996.8 Komplikace transplantovaného orgánu 
Nezdar nebo odmítnutí transplantátu z neimunní příčiny 
996.9 Komplikace znovu připojené končetiny 

997 Komplikace postihující určité tělesné soustavy a nezařazené jinde 
Nepatří sem: uvedené stavy, jsou-li určeny jako: 

komplikace: 
anestézie: 

nepříznivý účinek (001-799, 995.-) 
otrava (968-969) 
při porodu (668.-) 

implantované pomůcky nebo štěpu (996.-) 
porodnických výkonů (669.4) · 
transplantovaného orgánu (996.8) 
znovu připojené končetiny (996.9) 

příčina šoku (998.0) 
997.0 Komplikace postihující centrální nervovou soustavu 
Anoxické poškození mozku } 

během nebo následkem výkonu Mozková hypoxie 
997.1 Srdeční komplikace 

K.ardiore.spirační selhání} 
Selhání srdce 

během nebo následkem výkonu 
Srdeční insuficience 
Zástava srdce 
Nepatří sem: uvedené stavy jako dlouhodobé důsledky srdeční operace 

nebo způsobené přítomností srdeční protetické pomůcky 
(429.4) 

997 .2 Periferní cévní komplikace 



Phlebitis )_ kterékoli lokalizace během nebo následkem 
Thrombophlebitis J výkonu 
Nepatří sem: komplikace postihující vnitřní cévy jako např. tepnu: 

ledvinnou - arteria renalis (997.5) 
okružní - arteria mesenterica (997.4) 

uvedené stavy, způsobené: 
implantovanou nebo katetrovou pomůckou (996.6) 
infuzí, perfuzí nebo transfuzí (999.2) 

997 .3 Respirační komplikace 
(Aspirační) pneumonie } , 

1 
dk , k 

Mendelsonův syndrom nas e em vy onu 
Nepatří sem: Mendelsonův syndrom při porodu (668.0) 

určité komplikace zařazené jinde jako např.: 
plicní edém, pooperační (518.4) 
respirační insuficience, akutní, pooperační (518.5) 
„šoková plíce" (518.5) 
syndrom respirační tísně u dospělých (518.5) 
špatná funkce tracheostomie (519.0) 

997.4 Trávicí komplikace 
Hepa to renální syndrom } _ 
Jaterní selhání _ určené jako způsobené výkonem 
Střevní obstrukce NS 
Komplikace: 

střevní (vnitřní) anastomózy a vedlejší cesty, nezařazené jinde 
vnějšího ústí trávicího ústrojí, nezařazené jinde 

Nepatří sem: určité trávicí komplikace zařazené jinde, např.: 
gastrojejunální vřed (534.-) 
syndrom po cholecystektomii (576.0) 
syndromy po operaci žaludku (564.2) 
špatná funkce kolostomie nebo enterostomie (569.6) 

997.5 Močové komplikace 
Komplikace: 

vnějšího ústí močového ústrojí 
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vnitřní anastomózy a vedlejšího spojení močového ústrojí, když se 
týká také trávicího ústrojí -

Insuficience ledvin (akutní) 
Oligurie nebo anurie 
Selhání ledvin (akutní) 
Tubulární nekróza (akutní) 

} určená(-é) jako následek výkonu 

Nepatří sem: určené komplikace zařazené jinde, jako např. pooperační 
striktura: 

močové trubice (598.2) 
močovodu (593.3) 

997 .6 Pozdní komplikace amputačního pahýlu 
997 .9 Komplikace postihující jiné určené tělesné soustavy, nezařazené 

jinde 
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Nepatří sem: určené komplikace zařazené jinde, jako např.: 
pooperační striktura pochvy (623.2) 
syndrom lacerace širokého vazu (620.6) 
syndrom po umělé menopauze (627.-) 

998 Jiné komplikace výkonů, nezařazené jinde 
998.0 Pooperační šok 
Kolaps NS } během nebo následkem 
Šok (endotoxický) (hypovolémický) (septický) chirurgického výkonu 
Nepatfí sem: šok: anafylaktický vyvolaný sérem (999.4) 

anestetický (995.4) 
elektrický (994.8) 
po potratu (639.5) 
porodnický (669.1) 
traumatický (958.4) 

998.1 Krvácení nebo hematom komplikující výkon 
Krvácení jakékoli lokalizace následkem výkonu 
Nepatří sem: komplikuje-li ránu po císařském řezu nebo na hrázi (674.3) 

krvácení způsobené implantovanou pomůckou nebo štěpem 
(996.7) 

998.2 Náhodná bodná nebo tržná rána při výkonu 
Náhodná perforace: } endoskopem } 

cévy } katetrem 
nervu nástrojem během výkonu 
orgánu sondou 

Nepatří sem: bodná nebo tržná rána způsobená implantovanou pomůckou, 
úmyslně ponechanou v operační ráně (996.-) 
poranění nástroji při porodu (664.-, 665.-) 
určité komplikace zařazené jinde, jako např.: 

syndrom lacerace širokého vazu (620.6) 
998.3 Roztržení - disrupce - operační rá_ny 
Dehiscence } 

operační rány 
Ruptura 
Nepatří sem: roztržení rány: 

hráze, puerperální (674.2) 
po císařském řezu (674.1) 

998.4 Cizí těleso náhodně ponechané při výkonu 

Obstrukce} Perforace způsobené cizím tělesem, náhodně ponechaným po 
výkonu v operační ráně nebo tělní dutině 

Srůsty 
Nepatří sem: obstrukce nebo perforace způsobená implantovanou pomůc

kou úmyslně ponechanou v těle (996.-) 
998.5 Pooperační infekce 
Pooperační: 

absces: 
nitro břišní 



rány 
stehu 

. subfrenický 
septikémie 

Nepatří sem: infekce rány po porodnické operaci (674.3) 
infekce způsobená: 

implantovanou pomůckou (996.6) 
infuzí,perfuzí nebo transfuzí (999.3) 

998.6 Přetrvávající pooperační píštěl . 
998. 7 Akutní reakce na cizí ·látku náhodně ponechanou při výkonu 
Zánět pobřišnice - peritonitis: 

aseptický 
chemický 

998.8 Jiné určené komplikace výkonů, nezařazené jinde 
Emfyzem (podkožní) (chirurgický) následkem výkonu 
998.9 Neurčená komplikace výkonu, nezařazená jinde 
Pooperační komplikace NS 
Nepatří sem: NS komplikace porodnické operace nebo výkonu (669.4) 

999 Komplikace lékařské péče, nezařazené jinde 
Patří sem: jinde nezařazené komplikace: 

dialýzy (hemodialýzy) (peritoneální) (renální) 
hyperalimentační terapie 
imunizace 
infuze 
inhalační terapie 
injekce 
inokulace 
mimotělního oběhu 

očkování 
perfuze 
transfuze 
ventilační terapie 

Nepatří sem: určené komplikace zařazené jinde, jako např.: 
demence způsobená dialýzou .(293.-) 
komplikace implantované pomůcky (996.-) 
kontaktní dermatitis vyvolaná léky (692.3) 
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otravy léky a chemikáliemi a jejich toxické účinky 
(960-989) 
porucha rovnováhy vody a elektrolytů (276.-) 
postvakcinační encefalitis (323.5) 
syndrom dialyzační nerovnováhy (276.-) 

999.0 Generalizovaná reakce na vakcínu 
Postihující oční víčko+ (373.5*) 
999.1 Vzduchová embolie 
Vzduchová embolie jakékoli lokalizace po infuzi, perfuzi nebo transfuzi 
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Nepatří sem: embolie určená jako: 
komplikující: 

mimoděložní nebo molární těhotenství ·(639.6) 
potrat (634-638 se čtvrtou číslicí .6, 639.6) 
těhotenství, porod nebo šestinedělí (673.0) 

traumatická (958.0) 
způsobená implantovanou pomůckou (996. 7) 

999.2 Jiné cévní komplikace 
Phlebitis } 
Thromboembolie - po infúzi, perfúzi nebo transfúzi 
Thrombophlebitis 
Nepatří sem: uvedené stavy, jsou-li určeny jako: 

pooperační NS (997 .2) 
způsobené implantovanou pomůckou (996. 7) 

999.3 Jiná infekce 

Infekce } 
Sepse po infúzi, injekci, transfúzi nebo očkování 
Septikémie 
Nepatří sem: uvedené stavy, jsou-li určeny jako: 

pooperační NS (998.5) 
způsobené implantovanou pomůckou (996.6) 

999.4 Anafylaktický šok vyvolaný sérem 
Nepatří sem: šok: 

alergický NS (995.0) 
anafylaktický: 

vyvolaný léky a chemikáliemi nebo NS (995.0) 
999.5 J·iná reakce na sérum 
Intoxikace sérem 
Proteinová nemoc 
Sérová nemoc 
Sérová vyrážka 
Artropatie sdružená se sérovou nemocí } (7l3_6*) 
Sérová artri tis 
Nepatří sem: sérová hepatitis (070.2, 070.3) 
999.6 Inkompatibilita ABO 
Reakce na inkompatibilitu krevních skupin při transfuzi 
Transfuze inkompatibilní krve 
999. 7 Inkompatibilita Rh 
Reakce vyvolaná faktorem Rh při transfuzi 
999.8 Jiná transfuzní reakce 
Septický šok vyvolaný transfuzí 
Transfuzní reakce NS 
Nepatří sem: pooperační šok (998.0) 
999.9 Jiné a neurčené komplikace lékařské péče, nezařazené jinde 
Jinde nezařazené komplikace léčby: 

elektrošokem 



inhalací 
ultrazvukem 
ventilací 

NS nehoda při lékařské péči 
Nepatří sem: neurčená komplikace léčby: · 

světlem (990) 
zářením (990) 
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DODATKOVA KLASIFIKACE VNEJS1CH 
PŘf ČIN PORANEN1 A OTRA V (KLASIFIKACE E) 

Tento oddíl má za účel umožnit klasifikaci vnějších příhod, okolnosti 
a stavů jako příčin poranění, otrav a jiných nepříznivých účinků. Kde kód 
z tohoto oddílu přichází v úvahu, počítá se s tím, že ho bude použito jako 
doplňku ke kódu jedné z hlavních kapitol MKN, udávajícímu povahu one
mocnění. Povahu onemocnění bude nejčastěji možno zařadit do kapitoly 
XVII - Poranění, otravy a násilí, a pro klasifikaci prvotní příčiny smrti 
bude vždy vedle toho nutný kód „E". Příčiny smrti by nejraději měly být 
tabelovány podle kapitoly XVII i podle kódu „E"; bude-li se však tabelovat 
jen jeden kód, měl by to být raději kód „E" než kód podle kapitoly XVII. 
V kapitolách I až XVI MKN jsou zařazena některá jiná onemocnění, u nichž 
může být udáno, že jsou způsobena vnějšími příčinami; u těchto onemocnění 
se kódu „E" použije jen jako dodatkového kódu pro rozbor mnohočetných 
onemocnění. 

Úrazy u strojů, pokud nesouvisejí s dopravou, se zařazují do položky E919, 
ve které čtvrté místo umožňuje hrubou klasifikaci druhu stroje, o který jde. 
Požaduje-li se podrobnější klasifikace druhu stroje, doporučuje se použít 
kromě toho „Klasifikace průmyslových úrazů podle podnětu", sestavené 
Mezinárodní organizací práce. 

Položky pro „pozdní následky" úrazů a jiných vnějších příčin se najdou 
pod E929, E959, E969, E977, E989 a E999. 

Definice a příklady vztahující se k dopravním úrazům 

a) Dopravní úraz (E800-E848) je každý úraz, na kterém se podílí pro
středek určený nebo v současné době používaný především k dopravě osob 
nebo zboží z místa na místo. 
Patří sem: úrazy, na kterých se podílí: 

letadlo nebo prostředek pro dopravu mimovzdušným pro
storem (E840-E848) 
plavidlo (E830-E838) 
motorové vozidlo (E810-E825) 
železnice (E800-E807) 
jiná silniční vozidla (E826-E829) 

Při zařazování úrazů, na kterých se podílí více než jeden způsob dopravy, 
se dává přednost tomu vozidlu, které je v tomto pořadí uvedeno na před
nějším místě. 

Úrazy, na kterých se podílejí zemědělské a stavební stroje, jako traktory, 
jeřáby a buldozery, se považují za dopravní úrazy jen tehdy, když tato 
vozidla jedou vlastní silou po silnici [jinak se tato vozidla považují za stro
je]. Vozidla, která mohou jezdit na zemi i na vodě, jako vznášedla a jiná 
obojživelná vozidla, se považují za plavidla, když jsou na vodě, za motorová 
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vozidla, když jsou na silnici, a za mimosilniční motorová vozidla, když jsou 
na zemi, ale mimo silnici. 

Nepatří sem: úrazy: při sportech, k nimž patří použití dopravy, kde však 
dopravní vozidlo samo se nepodílelo na úraze; 
způsobené vozidly, která jsou součástí zařízení závo
dů a používají se jen uvnitř těchto závodů; 
přihodivší se během dopravy, ale nesouvisející s rizi
kem, sdruženým s dopravními prostředky, např.: po
ranění utrpěná ve rvačce na lodi, dopravní vozidl@ 
postižené přírodní pohromou, např. zemětřesením; 
postihnuvší osoby zaměstnané udržováním nebo do
pravou dopravního zařízení nebo vozidla mimo po
hyb, pokud nejsou zraněny jiným vozidlem v pohybu. 

b) Úraz na železnici je dopravní úraz, na kterém se podílí železniční vlak 
nebo jiné železniční vozidlo jezdící po kolejích, ať je v pohybu nebo ne. 
Nepatří sem: úrazy: na železničních pozemcích, ale bez účasti vlaku riebo 

jiného železničního vozidla 
ve výtopně nebo na točně 
v opravnách 

c) Zelezniční vlak nebo železniční vozidlo je jakýkoli prostředek s při
pojenými vozy nebo bez nich, určený k provozu na železnici. 
Patří sem: železniční vlak s jakýmkoli pohonem [parním] [elektrickým] 

[dieselovým] podzemní nebo nadzemní jednokolejnicový nebt> 
dvojkolejnicový 
lanový 
meziměstský: 

elektrický vůz } (jezdící hlavně po své vlastní trati, 
pouliční vůz uzavřené pro jiný provoz) 

jiné vozidlo určené k jízdě po železniční trati 
Nepatří sem: meziměstské elektrické vozy [pouliční vozy] určené k pro

vozu na trati, která je součástí veřejné ulice nebo silnice 
[definice 1.n)] 

d) Zeleznice nebo železná dráha je trať určená pro provoz po kolejích, 
které používají vozy nebo vagóny, dopravující cestující nebo náklady, a jiná 
železniční vozidla, a která je uzavřena pro jiný veřejný provoz vozidel. 

e) úraz mot~rovým vozidlem je dopravní úraz, na kterém se podílí mo
torové vozidlo. Je definován jako provozní úraz motorovým vozidlem nebe 
jako neprovozní úraz motorovým vozidlem podle toho, zdali se úraz přihodil 
na veřejné silnici či jinde. 
Nepatří sem: úraz nebo poškození, způsobené živelní pohromou 

úraz nebo poškození, k němuž došlo, když motorové vozidl& 
s vlastním pohonem v klidu bylo nakládáno na jiné VQzidl9 
nebt} s něho skládáno 
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f) Provozní úraz motorovým vozidlem je každý úraz motorovým vozi
dlem, který se přihodil na veřejné silnici [tj. který začal, skončil nebo na 
kterém se podílelo vozidlo, jsoucí aspoň částečně na silnici]. O úraze moto
rovým vozidlem se předpokládá, že se přihodil na silnici, pokud není vý
slovně udáno jiné místo. Výjimku tvoří úrazy, na kterých se podílejí jen 
mimosilniční motorová vozidla; ty se klasifikují jako neprovozní úrazy, po
kud není výslovně uveden opak. 

g) Neprovozní úraz motorovým vozidlem je každý úraz motorovým vo
zidlem, který se celý odehraje na jakémkoli jiném místě než na veřejné 
silnici. 

h) Veřejná silnice nebo ulice je celková šířka mezi hranicemi pozemků 
[nebo jinými hraničními čarami] kterékoli cesty nebo prostranství, z něhož 
jakákoli část je otevřena k použití veřejnosti pro provoz vozidel, a to buď 
ustanovením nebo zvykem. Jízdní dráha je část veřejně silnice určená, 
upravená a normálně používaná pro provoz vozidel. 

Patří sem: příjezdy (veřejné) k: nádraží 

Nepatří sem: cesty na, v: 
dole 
letišti 
lomu 

veřejné budově 

soukromém pozemku 
statku 
závodě 

parkoviště 

příjezd k domu (soukromý) 
rampa 

i) Motorové vozidlo je každý prostředek s mechanickým nebo elektric
kým pohonem, nejezdící po kolejích, na kterém se osoby nebo předměty 
mohou dopravovat po silnici. Každý předmět jako přívěs, vlečný vůz apod., 
tažený motorovým vozidlem, se považuje za součást motorového vozidla. 

Patří sem: autobus 
automobil [jakéhokoli druhu] 
jízdní kolo s motorem [moped] nebo skútr 
motocykl 
požární stříkačka (motorová) 
stavební stroj, zemědělský nebo průmyslový stroj, parní válec, 
traktor, vojenský tank, silniční grader nebo podobné vozidlo na 
kolech nebo pásech, když se dopravuje vlm;tní silou 
trolejbus nejezdící po kolejích 
vozík (motorový) 
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Nepatří sem: prostředky sloužící výhradně pro dopravu osob nebo mate-· 
riálu uvnitř budovy nebo na pozemku k ní patřícím, jako: 

elektrický vozík na zavazadla nebo poštu, používaný jen 
v prostoru železniční stanice 
elektrický vozík používaný jen uvnitř závodu 

pojízdný mostový jeřáb 
uhelný vozík v dole 
výtah v budově 

j) Motocykl je dvoukolové motorové vozidlo s jedním nebo dvěma sedly 
pro jezdce a µěkdy s třetím kolem nesoucím přívěsný vozík. Přívěsný vozík 
se považuje za součást motocyklu. 
Patři sem: jízdní kolo } 

skútr s motorem 
tříkolka 

k) Mimosilniční motorové vozidlo je motorové vozidlo zvláštní konstruk
ce, která mu umožňuje jezdit na nerovném nebo měkkém terénu nebo sně
hu. Rysy zvláštní konstrukce jsou např. výška, zvláštní kola nebo obruče ... 
pásový pohon nebo podpírání vzduchovým polštářem. 
Patří sem: motorové saně 

vojenský tank 
vznášedlo, na zemi nebo močále 

1) :Ridič motorového vozidla je osoba v motorovém vozidle, která je řídi 
nebo zamýšlí řídit. Motocyklista je řidič motocyklu. Ostatní osoby, které 
jsou oprávněně v motorovém vozidle nebo na něm, jsou cestující. 

m) Jiné silniční vozidlo je jakýkoli prostředek mimo motorové vozidlov. 
ve kterém, na kterém nebo kterým může být osoba nebo předmět dopra
vován po silnici. 
Patří sem: jízdní kolo 

vůz pouliční dráhy 
tříkolka (šlapací) 
vozidlo tažené zvířaty 
zvíře nesoucí člověka nebo zboží 
zvíře zapřažené do povozu 

Nepatří sem: jiná mim o silniční vozidla [definice q)] 

n) Vůz pouliční dráhy je prostředek určený a používaný především pro~ 
dopravu osob uvnitř obce, jezdící převážně na trati, která tvoří součást

jí;zdní dráhy. Vlečný vůz tažený vozem pouliční dráhy se považuje za jeho.· 
součást. · 
Patří sem: meziměstský elektrický nebo pouliční vůz, je-li udáno, že jezdi 

po ulici nebo veřejné silnici 
tramvaj 
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o) Jízdní kolo je jakékoli vozidlo pro silniční dopravu poháněné jenom 
šlapadly (pedály). 
Patři sem: bicykl 

tříkolka 

Nepatří sem: jízdní kolo s motorem [definice i)] 

p) Cyklista je každá osoba jedoucí na jízdním kole. nebo v přívěsném vo
zíku připojeném k takovému kolu. 

q) Jiné mimosilniční vozidlo je jakýkoli prostředek, který umožňuje pěší 
osobě pohybovat se jinak než normální chůzí nebo jít a přitom vézt jinou 
osobu. 
Patří sem: brusle 

dětský kočárek 

kára 
kolečkové brusle 
pojízdné křeslo 
lyže 

r) Chodec je každá osoba podílející se na úraze, která v době úrazu ne
jela v (na) motorovém vozidle, železničním vlaku, voze pouliční dráhy, vg
zidle taženém zvířetem ani v jiném, ani na jízdním kole nebo zvířeti. 
Patří sem: osoba: jdoucí pěšky 

· opravující něco na motoru vozidla 
vezoucí jiné mimosilniční vozidlo nebo vezená v něm 
vyměňující obruč vozidla 

.s) Plavidlo je jakýkoli prostředek pro dopravu cestujících nebo zboží pg 
vodě. 

t) Malý člun je jakékoli plavidlo poháněné pádly, vesly nebo malým mo
torem s kapacitou menší než deset cestujících. 

u) Letadlo je jakýkoli prostředek pro dopravu cestujících nebo zboží 
vzduchem. 
Patří sem: balon 

kluzák 
padák 
řiditelná vz<iucholoď 

· . y) Obchodní dopravní letadlo je jakýkoli prostředek pro hromadnou do
pravu cestujících neb@ nákladů vzduchem, ať je provozována na obchodní 
základně za účelem zisku nebo státními orgány s výjimkou V?jenského le
ťectva. 
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ÚRAZY NA ŽELEZNICÍCH (E800-E807) 
Definice úrazu na železnici a .souvisících termínů viz výše pod (a) až (d). 
Nepatří sem: úrazy, na kterých se podílí železniční vlak a: 

letadlo (E840-E845) 
motorové vozidlo (E810-E825) 
plavidlo (E830-E838) 

K vyznačení zraněné osoby lze u položek E800-E807 použít následujících 
číslic na čtvrtém místě . 

• O Železniční zaměstnanec 
Každá osoba, která v důsledku svého zaměstnání v souvislosti se železnicí, 
ať přímo u železničního podniku nebo ne, je vydána zvýšenému riziku po
stižení úrazem na železnici. 
Pa tří sem : hlídač 

poštovní personál ve vlaku 
restaurační personál ve vlaku 
řidič [strojvůdce] 
topič 

vrátný 
výhybkář 

zřízenec v lůžkovém voze 
.1 CestujíCí na železnici 

Každá oprávněná osoba cestující vlakem mimo železničního zaměstnance. 
Nepatří sem: osoba čekající na vlak ve stanici (.8) 

osoba neoprávněně jedoucí v (na) železničním vozidle (.8) 
.2 Chodec 

Viz definici r) . 
. 3 Cyklista 

Viz definici p) . 
. 8 Jiná určená osoba 

Patří sem: osoba čekající na vlak ve staniéi 
osoba neoprávněně jedoucí v nebo na železničním vozidle 

.9 NS 

ESOO Srážka se železničními vozidly 
Patří sem: srážka mezi železničními vlaky nebo železničními vozidly jaké

hokoli druhu 
NS srážka na železnici 
vykolejení s předchozí srážkou se železničním vozidlem nebo NS 

E801 Náraz na jiný předmět 
Patří sem: náraz vlaku na: 

nárazníky 
nástupiště 

skálu na trati 
strom padlý na trať 
vrata 
jiný předmět 
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srážka vlaku s: 
vozem pouliční dráhy 
jiným vozidlem mimo motorové 

Nepatří sem: srážka s: 
letadlem (E840-E842) 
motorovým vozidlem (E810.-, E820-E822) 

E802 Vykolejení bez předchozí srážky nebo nárazu 

E803 Výbuch, oheň nebo popálení 
Nepatří sem: výbuch nebo oheň se zmínkou o předchozí srážce (E800.-, 

E801.-) 
výbuch nebo oheň s předchozím vykolejením (E802.-) 

E804 Pád ve vlaku nebo z vlaku 
Patří sem: pád při nastupování do vlaku nebo vystupování z něho 
Nepatří sem: Pád souvisící se srážkou, vykolejením nebo výbuchem (ESOO· 

až E803) 

E805 Zasažení železničním vozidlem 
Patří sem: poranění ) 

poražení · 
přejetí vlakem nebo jeho částí 
rozdrcení · 
zabití 

Nepatří sem: zasažení chodce předmětem, který vlak uvedl do pohybu· 
(E806.-) 

E806 Jiný blíže popsaný úraz na železnici 
Patří sem: zasažení: předmětem spadlým ve vlaku 

nemotorového silničního vozidla nebo chodce před
mětem, který vlak uvedl do pohybu 
vlaku padající(m): 

skálou 
stromem 
zeminou NS 
jiným předmětem . 

Nepatří sem: úraz na železnici, zaviněný živelní pohromou (E908-E909): 

E807 Zelezniční ·úraz NS 

Patří sem: nále: n;-rtvoly } na železniční trati NS 
zranen1 

PROVOZNÍ ÚRAZY MOTOROVÝMI VOZIDLY (E810-E819) 

Definice provozního úrazu motorovým vozidlem a souvisících termínů viz 
výše pod e) až k). 
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Nepatří sem: úrazy, na kterých se podílí motorové vozidlo a letadlo (E840 
až E845) 

K vyznačení zraněné osoby lze u položek E810-E819 použít následujících 
číslic na čtvrtém místě: 

.O Řidič motorového vozidla mimo motocykl 
Viz definici 1) . 

. 1 Cestující v motorovém vozidle mimo motocykl 
Viz definici 1) . 

. 2 Motocyklista 
Viz definici 1) . 

. 3 Cestující na motocyklu 
Viz definici 1) . 

.4 Osoba ve voze pouliční dráhy 

.5 Jezdec na zvířeti; osoba ve vozidle taženém zvířaty 

.6 Cyklista 
Viz definici p) . 

. 7 Chodec 
Viz definici r) . 

. 8 Jiná určená osoba 
Patří sem: osoba jedoucí: v (na) motorovém vozidle neoprávněně 

v jiném vozidle, než je uvedeno výše 
ve vlaku, který se podílí na úraze 

.9 Osoba NS 

E810 Srážka motorového vozidla s vlakem 

Nepatří sem: srážka motorového vozidla s předmětem, který vlak uvedl do 
pohybu (E815.-) 
zasažení vlaku předmětem, který uvedlo do pohybu motoro
vé vozidlo (E818. - ) 

ESU Srážka motorového vozidla s jiným motorovým vozidlem při ná
vratu do jízdní dráhy 

Patří sem: srážka inezi motorovým vozidlem, které náhodou opustilo jízdní 
dráhu a pak se vrací na tutéž jízdní dráhu nebo na protisměrnou 
jízdní dráhu rozdělené silnice, a jiným motorovým vozidlem 

Nepatří sem: srážka na téže jízdní dráze, jestliže žádné ze zúčastněných 
motorových vozidel neopustilo jízdní dráhu a nevrátilo se 
na ni (E812.-) 

E812 Jiná srážka motorového vozidla s jiným motorovým vozidlem 

Patří sem: náraz na jiné motorové vozidlo zaparkované, zastavivší, uvázlé, 
neschopné jízdy nebo opuštěné na silnici 
srážka motorových vozidel NS 

Nepatří sem: srážka s předmětem, který jiné motorové vozidlo uvedlo do 
pohybu (E815.-) 



450 

srážka s jiným motorovým vozidlem při návratu do jízdní 
dráhy (E811.-) 

E813 Srážka motorového vozidla s jiným vozidlem 
Patří sem: srážka mezi jakýmkoli motorovým vozidlem a: 

jiným silničním (nemotorovým) vozidlem jako: 
jízdním kolem 
vozidlem taženým zvířaty 
zvířetem (koněm, oslem atd.) nesoucím člověka 
vozidlem pouliční dráhy 

Nepatří sem: srážka s: 
chodcem (E814.-) 
předmětem, který uvedlo do pohybu nemotorové silniční 
vozidlo (E815.-) · 

zasažení nemotorového silničního vozidla předmětem, který 
uvedlo do pohybu motorové vozidlo (E818.-) 

E814 Srážka motorového vozidla s chodcem 
Patří sem: srážka mezi jakýmkoli motorovým vozidlem a chodcem 

zasažení, vlečení nebo přejetí chodce jakýmkoli motorovým vo
zidlem 

Nepatří sem: zasažení chodce předmětem, který motorové vozidlo uvedlo 
do pohybu (E818.-) 

E815 J iný náraz motorového vozidla na předmět na silnici 
Patří sem: náraz (zaviněný ztrátou ovládání) (na silnici) jakéhokoli moto-

rového vozidla na: 
bezpečnostní ostrůvek 

ochranné zábradlí nebo, plot 
pilíř (mostu) (přechodu) 
prozatímní dopravní značku nebo ukazovatele 
předmět hozený před motorové vozidlo 
předmět uvedený do pohybu vlakem nebo silničním vozi
dlem (motorovým) (nemotorovým) 
sesutou zeminu (ne v ·pohybu) 
spadlý kámen, dopravní značku, strom, kůl 
stěnu průkopu provedeného pro silnici 
zábradlí rozdělující silnici 
zvíře (pasoucí se) (bez dozoru) 

Nepatří sem: náraz na: 
jakýkoli předmět mimo silnici (následkem ztráty ovlá
dání) (E816.-) 
jakýkoli předmět, který bývá normálně mimo silnici, 
není-li výslovně udáno, že byl na ní (E816.-) 
motorové vozidlo zaparkované, zastavivší, uvázlé, ne-



schopné jízdy nebo opuštěné na silnici (E812.-) 
sesutou' zeminu v pohybu (E909) 

zasažení motorového vozidla předmětem: 
hozeným na vozidlo n~bo do něho (E818.-) 
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uvedeným do pohybu vlakem nebo (motorovým) (nemo
torovým) vozidlem (E818.-) 

E816 Ztráta ovládání motorového vozidla na silnici, bez srážky 

Patří sem: chybný vjezd do zatáčky 
ztráta ovládání následkem: 

prasklé gumy, píchnutí 
přílišné rychlosti 
řidičovy nepozornosti 
selhání součástí vozidla 
usnutí řidiče 

následkem čehož (se) vozidlo: 
náhle zastavilo mimo silnici 
narazilo na předmět mimo 
silnici 
převrátilo 

Nepatří sem: srážka na silnici následkem ztráty vlády (E810-E815) 
ztráta ovládání motorového vozidla následkem srážky na 
silnici (E810~E815) 

E817 Úraz při nastupování nebo vystupování, bez srážky 

Patří sem: p~d se schodů a~tobusu ) 
pad z vozu do uhce 
přivření dveřmi autobusu 
zranění pohybující se částí 
vozidla 

při nastupování nebo 
vystupování 

E818 Jiný provozní úraz motorovým vozidlem, bez srážky 

Patří sem: úrazy způsobené za pohybu motorového vozidla: 
náhodnou otravou výfukovými plyny 
nárazem na součást vozidla nebo předmět v něm 
ohněm vzniklým ve vozidle 
pádem, skokem nebo náhodným shozením s vozidla 
předmětem hozeným na vozidlo nebo do něho 
předmětem spadlým ve vozidle nebo na ně 
výbuchem kterékoli části vozidla 
zlomením kterékoli části vozidla 

srážka vlaku nebo motorového silničního vozidla s předmětem, 
který motorové vozidlo uvedlo do pohybu 
zasažení chodce, vlaku nebo silničního vozidla (motorového) (ne
motorového) předmětem, který motorové vozidlo uvedlo do po
hybu 
zasažení motorového vozidla předmětem, který uvedl do pohybu . 
vlak nebo silniční vozidlo (motorové) (nemotorové) 
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Nepatří sem: omámení kysličníkem uhelnatým z motorového vozidla sto
jícího s běžícím motorem mimo jízdní dráhu (E868.2) 
srážka mezi motorovým vozidlem a předmětem: 

hozeným po motorovém vozidle (E815.-) 
uvedeným v pohyb vlakem nebo silničním vozidlem 

(motorovým) (nemotorovým) (E8l5.-) 

E819 Provozní úraz motorovým vozidlem NS 
Patří sem: dopravní úraz: motorovým vozidlem NS 

NS 

NEPROVOZNÍ ÚRAZY MOTOROVÝMI VOZIDLY (E820-E825) 

Definice neprovozního úrazu motorovým vozidlem a souvisících termínů 
viz výše pod a) až k). 
Patří sem: úrazy motorovými vozidly, ať se srážkou nebo beze srážky, které 

se přihodily úplně mimo silnici 
úrazy, na kterých se podílela motorová vozidla používaná při 
rekreačních nebo sportovních činnostech mimo silnici 

Nepatří sem: úrazy, na kterých se podílelo motorové vozidlo a: 
letadlo (E840-E845) 
plavidlo (E830-E838) 

úrazy mimo veřejnou silnici, na kterých se podílely zeměděl
ské a stavební stroje, ale žádné jiné motorové vozidlo (E919.0, 
E919.2, E919.7) 

K vyznačení zraněn~ osoby lze u položek E820-E825 použít na čtvrtém 
místě týchž číslic, které jsou uvedeny pod záhlavím „Provozní úrazy mo
torovými vozidly (E81 O-E819)". 

E820 Neprovozní úraz motorovým vozidlem pro jízdu na sněhu 

Patří sem: pád s · \ 
převržení motorového(-ým) v. ozidla(-em) 
zlomení součástky pro jízdu na sněhu (mimo 
poražení nebo vlečení veřejnou silnici) 
udeření 

srážka motorového vozidla pro jízdu na sněhu s(e): 
jiným mimosilničním vozidlem · 
jiným motorovým vozidlem mimo veřejnou silnici 
jiným předmětem, pevným nebo pohyblivým 
zvířetem nesoucím člověka 
vlakem 
vozidlem taženým zvířetem 

úraz způsobený tvrdým přistáním motorového vozidla pro jízdu 
na sněhu (po opuštění půdy na nerovném terénu) · 

Nepatří sem: úraz na veřejné silnici, na kterém se podílelo motorové vo
zidlo pro jízdu na sněhu (E810-E819) 
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E821 Neprovozní úraz jiným mimosilničním motorovým vozidlem 

Patří sem: náraz za jízdy na součástku I .. .1 .·v 'h ( . ) 'h ( ) 
b v d vt ( ) m1m.os1 n1cn1 o -m motorove o -m 

ne o pre me v - 'dl ( ) . 'dl , d voz1 a -e mimo voz1 o pro 
p~ s v , - jízdu na sněhu (mimo veřejnou 
prevrzem · .

1 
. . 

zlomení součástky · si mci) 
srážka s( e) : 

jiným mimosilničním vozidlem mimo vozidlo pro jízdu na 
sněhu 

jiným motorovým yozidlem mimo veř'ejnou silnici 
jiným předmětem pevným nebo pohyblivým 
zvířetem nesoucím člověka 
vozidlem taženým zvířaty 

Nepatří sem: nehoda vznášedla na vodě (E830-E838) 
srážka mezi motorovým vozidlem pro jízdu na sněhu a jiným 
mimosilničním motorovým vozidlem (E820.-) 
uraz na veřejné silnici, na kterém se podílí mimosilniční 
motorové vozidlo (E810-E819) 

E822 Neprovozní úraz jiným motorovým vozidlem při srážce s pohybu
jícím se předmětem 

Patří sem: srážka mimo veřejnou silnici mezi motorovým vozidlem, vyjí-
maje mimosilniční motorové vozidlo, a: 

chodcem 
jiným motorovým vozidlem, vyjímaje mimosilniční 
jiným pohybujícím se předmětem 
nemotorovým vozidlem 
vlakem · 
zvířetem 

Nepatří sem: srážka s: 
motorovým vozidlem pro jízdu na sněhu (E820.-) 
jiným l11imosilničním motorovým vozidlem (E821.-) 

E823 Neprovozní úraz jiným motorovým vozidlem při nárazu na nepo
hybující se předmět 

Patří sem: náraz motorového vozidla, vyjímaje mimosilniční, na jakýkoliv 
předmět, pevný nebo pohyblivý, ale ne v pohybu, mimo veřej-' 
n ou silnici 

E824 Neprovozní úraz jiným motorovým vozidlam při nastupování nebo 
vystupování 

Patří sem: pád l 
přiskřípnutí dveřmi motorového 
vozidla · 
zranění pohybující se součástí I 
motorového vozidla 

při nastupování do motoro
vého vozidla vyjímaje mi
mosilniční nebo vystupo
vání z něho , mimo veřej
n ou silnici 
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E825 Neprovozní úraz jiné nebo NS povahy jiným motorovým vozidlem 
Patří sem: náhodná otrava kysličníkem l 

uhelnatým vycházejícím z I 
neprovozní úraz motorovým I 
vozidlem NS 
oheň vzniklý v I 
pád, skok nebo náhodné I 
shození s 
výbuch kterékoliv části 
předmět spadlý v nebo na 
zasažení předmětem hozeným 
do, na nebo proti 
zlomení kterékoli sou.ča. ' sti I 
zranění nárazem za jízdy na 
součást nebo předmět v 
zranění pohybující se součástJ 

motorové(-ho, -mu, -m) 
vozidlo(-a, -u, -e), vyjí
maje mimosilniční, když 
je v pohybu, ale ne na 
veřejné silnici 

Nepatří sem: omámení kysličníkem uhelnatým nebó výfukovým plynem 
vycházejícím z motorového vozidla stojícího mimo jízdní 
dráhu s běžícím motorem (E868.2) 
pád se stojícího motorového vozidla nebo v něm (E884.9, E885) 
udeření předmětem spadlým se stojícího motorového vozidla 
nebo v něm (E916) 

ÚRAZY JINÝMI SILNIČNÍMI VOZIDLY (E826-E829) 

Úrazy jinými silničními vozidly jsou dopravní úrazy, na kterých se podílejí 
silniční vozidla jiná než motorová. 
Definice jiných silničních vozidel a souvisejících termínů viz výše pod (m) 
až (o). 
Patří sem: úrazy, na kterých se podílejí jiná silniční vozidla, používaná při 

rekreační nebo sportovní činnosti 
Nepatří sem: sražka [kteréhokoli] jiného silničního vozidla s: 

letadlem (E840-E845) 
motorovým vozidlem (E813, E820-E822) 
vlakem (E801.-) 

K vyznačení zraněné osoby lze u položek E826-E829 použít následujících 
čísel na čtvrtém místě . 

. 01 Chodec 
Viz definici (r) . 

. 1 Cyklista 
Viz definici(p) . 

. 2 Jezdec na zvířeti 

.3 Osoba jedoucí na vozidle taženém zvířaty 

.4 Osoba jedoucí ve vozidle pouliční dráhy 

.8 Jiná určená osoba 

.9 Osoba NS 



E826 Úraz způsobený jízdním kolem 
Patří sem: pád s kola 

převržení kola 
srážka mezi jízdním kolem a: 

chodcem 
jiným jízdním kolem 
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jiným předmětem, pevným, pohyblivým nebo pohybujícím 
se, pokud nebyl uveden do pohybu motorovým vozidlem, 
vlakem nebo letadlem 
nemotorovým silničním vozidlem 
zvířetem (nesoucím člověka) (pasoucím se) (bez dohledu) 

zapletení do (drátů) kola 
zasažení předmětem, spadlým nebo hozeným na jízdní kolo 
zlomení kterékoliv součásti jízdního kola 
úraz jízdním kolem NS 

E827 úraz způsobený vozidlem taženým zvířaty 
Nepatří sem: srážka vozidla taženého zvířaty s jízdním kolem (E826.-) 

E828 úraz způsobený zvířetem nesoucím člověka 
Nepatří sem: srážka zvířete ne5oucího člověka s: 

jízdním kolem (E826.-) 
vozidlem taženým zvířaty (E827.-) 

E829 úrazy způsobené jinými silničními vozidly 
Patří sem: oheň ve 1 

pád ve, na nebo s 
úder předmětem ve l 
úraz při nastupování do 
nebo vystupování z 
vykolejení j 
zachycení dveřmi 
zlomení kterékoli v části 

vozu(-e) pouliční dráhy 
nemotorového(-m) silničního(-m) 

vozidla(-e) nezařadi telného(-m) 
pod E826 až E828 

srážka mezi vozem pouliční dráhy nebo nemotorovým silničním 
vozidlem, nepatřícím pod E826 až E828, a: 

chodcem 
jiným nemotorovým silničním vozidlem, nezařaditelným 
pod E826 až E828 
jiným předmětem, pevným, pohyblivým nebo pohybujícím 
se, pokud nebyl uveden do pohybu motorovým vozidlem, 
vlakem nebo letadlem 

úraz nemotorovým silničním vozidlem NS 
úraz vozem pouliční dráhy NS 

Nepatří sem: srážka s(e): 
jízdním kolem (E826.-) 
zvířetem nesoucím člověka (E828.-) 
vozidlem taženým zvířaty (E827.-) 
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ÚRAZY PŘI VODNÍ DOPRAVĚ (E830-E838) 

Definice úrazu při vodní dopravě a souvisejících termínů viz výše pod a)„ 
s) a t). 
Patří sem: nehody plavidel při rekreačních činnostech 
Nepatří sem: úrazy, na kterých se podílí letadlo, včetně předmětů uvede

ných letadlem do pohybu, a současně plavidlo (E840-E845} 
K vyznačení zraněné osoby lze u položek E830-E838 použít následujících 
čísel na čtvrtém místě . 

. O Osoba jedoucí v malém člunu bez motoru 

.1 Osoba jedoucí v malém člunu s motorem 
Viz definici (t) 
Nepatří sem: vodní lyžař (.4) 

.2 Osoba jedoucí v jiném plavidle a patřící k posádce 

.3 Osoba jedoucí v jiném plavidle a nepatřící k posádce 

. 4 V od ní lyžař 

.5 Plavec 

.6 Dokař, přístavní dělník 

Patří sem: dělníci zaměstnaní nakládáním a vykládáním lodí 
.8 Jiná určená osoba 

Patří sem: celní a imigrační úředníci 
lodivod (vedoucí loď do přístavu) 
osoba: 

doprovázející cestujícího nebo člena posádky , 
navštěvující loď 

.9 Osoba NS 

E830 Nehoda plavidla (srážka, ztroskotání, převržení) mající za následek 
potopení osoby 

E831 Jiný úraz při nehodě plavidla 
Nepatří sem: popálení od lokalizovaného ohně nebo výbuch.u na lodi 

(E837.-) 

E832 Jiné náhodné potopení nebo (u)tonutí při vodní dopravě 
Nepatří sem: potopení nebo (u)tonutí plavce nebo potápěče, který úmyslně 

seskočí z lodi nepostižené nehodou (E910.-;-) 

E833 Pád na schodech nebo žebříku při vodní dopravě 
Nepatří sem: pád způsobený nehodou plavidla (E831.-) 

E834 Jiný pád z jedné úrovně na jinou při vodní dopravě 
Nepatří sem: pád způsobený nehodou plavidla (E831.-) 

E835 Jiný nebo NS pád při vodní dopravě 
Nepatří sem: pád způsobený nehodou plavidla (E831.-) 



E836 Úraz u stroje při vodní dopravě 
Patří sem: zranění při vodní dopravě, způsobené strojním zařízením: 

nakládacím 
na palubě 
ve strojovně 
v kuchyni 
v prádelně 

E837 Výbuch, oheň nebo popálení na plavidle 
Patří sem: lokalizovaný oheň na lodi 

výbuch kotle na parníku 
Nepatří sem: požár lodi (následkem srážky nebo výbuchu) vedoucí k: 

potopení osoby nebo (u)tonutí (E830.-) 
jinému zranění (E831.-) 

E838 Jiný nebo NS úraz při vodní dopravě 
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Patří sem: nadměrné horko (u odpařovače) (u topeniště) (ve strojovně) (v ko
telně) 

náhodná otrava plyny nebo parami na lodi 
nehoda plavidla NS 
porucha atomového zařízení na plavidle 
sevření mezi loďmi bez nehody plavidla 
udeření lodí nebo její částí (po pádu s lodi) 
zasažení lodí při vodním lyžování 
zranění padajícím předmětem na lodi nebo při nakládání nebo 
skládání 

ÚRAZY PŘI DOPRAVĚ VZDUCHEM A MIMOVZDUŠNÝM 
PROSTOREM (E840-E845) 

Definici letadla a souvisejících termínů viz výše pod (u) a (v). 
K vyznačení zraněné osoby lze u položek E840-E845 použít následujících 
čísel na čtvrtém místě . 

. O Osoba v kosmické lodi 

.1 Osoba v jakémkoliv vojenském letadle 
Nepatří sem: parašutista (.7) 

.2 Posádka obchodního letadla (motorového) při dopravě země-země 

.3 Jiná osoba v obchodním letadle (motorovém) při dopravě země
země 

Patří sem: cestující v letadle (motorovém) NS 
letecký personál: 

nepatřící k posádce 
při zaškolovacím letu 

.4 Osoba v obchodním letadle (motorovém) při dopravě země-vzduch 
Pa.tří sem: osoba [posádka] [cestující] v letadle (motorovém) zaměstnaná 

činnostmi, jako: 
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kropení (úrody) (ohně tlumícími prostředky) 
poprašování úrody 
psaní po obloze 
shazování dodávek (při pohromách apod.) 
spouštění stavebního materiálu [mostu nebo stožáru apod.] 
vysazování parašutistů, vyjímaje z vojenského letadla 

.5 Osoba v jiném motorovém letadle 
Patří sem: osoba [posádka] [cestující] v letadle (motorovém) zaměstnaná 

činnostmi, jako: 
letecká akrobacie 
letecké závody 
sledování: bouří 

dopravního ruchu 
záchranné akce 

osoba v soukromém letadle NS 
.6 Osoba v letadle bez motoru, mimo parašutistu 

Patří sem: osoba v letadle, patřícím pod E842 
.7 Parašutista (vojenský) (jiný) 

Patří sem: osoba seskakující dobrovolně 
Nepatří sem: osoba seskakující po nehodě letadla (.1-.6) 

.8 Pozemní posádka, zaměstnanec aerolinií 
Patří sem: osoby zaměstnané na letištích (civilních) (vojenských) nebe na 

odpalovacích rampách, nepatřící k posádce ani cestujícím letadel 
.9 Jiná osoba 

E840 Nehoda motorového letadla při startu nebo přistávání 
Patří sem: nucené přistání 

oheň v letadle 
srážka letadla s jakýmkoli předmětem, 
pevným, pohyblivým nebo 

pohybujícím se 
výbuch v letadle 
zřícení 

E841 Jiná nebo NS nehoda motorového letadla 

při startu nebe 
přistávání 

Patří sem: jakákoliv nehoda motorového letadla během letu nebo bez uve
dení, zdali to bylo během letu, při startu či při přistávání 
letecká nehoda NS 
oheň v letadle během letu 
srážka letadla s jiným letadlem, :ptákem nebo jakýmkoli před
mětem během letu 
výbuch v letadle během letu 

E842 Nehoda letadla bez motoru 
:Patří sem: jakákoli nehoda mimo srážku s motorovým letadlem, postihnu vší 

balón (volný) (upoutaný) 



drak 
kluzák 

zasažení předmětem spadlým z letadla bez motoru 

E843 Pád v letadle nebo z letadla 

465 

Patří sem: pád v letadle [jakéhokoliv druhu], na letadle nebo z něho oěhem 
letu, při startu nebo přistávání, pokud není následkem nehody 
letadla 
úraz při nastupování nebo vystupování z letadla, jakéhokoli 
druhu 

E844 Jiný blíže popsaný úraz při dopravě vzduchem 
Patří sem: otrava kysličníkem uhelnatým z letadla l 

během letu \ 
vtažení do tryskového motoru 
zasažení: letadlem bez nehody 

předmětem spadlým z letadla letadla 
zranění: při dobrovolném seskoku padákem l 

rotující vrtulí 
strojním zařízením v letadle 

jakákoliv nehoda postihnuvší jiné dopravní vozidlo (motorové) 
(bez motoru) následkem zasažení předmětem, který (motorové) 
letadlo uvedlo do pohybu 

Nepatří sem: nemoc z pohybu (E903) 
účinky: velké výšky (E902.-) 

změny tlaku (E902.-) 
zranění při sestupu padákem v důsledku nehody letadla 
(E840-E842) 

E845 Nehoda kosmické lodi 
Patří sem: nehoda na odpalovací rampě 
Nepatří sem: účinky beztíže v kosmické lodi (E928.0) 

ÚRAZY ZPŮSOBENÉ VOZIDLY A NEZAŘADITELNÉ JINAM 
(E846-E848) 

E846 úrazy způsobené vozidly s motorovým pohonem používanými jen 
v budovách a na pozemcích výrobního nebo obchodního závodu 

Patří sem: náraz } 

p~d s v r vozidla s motorem, průmyslového nebo obchodního 
prevrzem 
výbuch 
srážka s: chodcem 

jiným vozidlem nebo předmětem v závodě 
úraz způsobený: 

letištním osobním vozidlem poháněným bateriemi 
nádražním vozíkem na zavazadla (s motorem) 
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uhelným vozem v dolech 
vozíkem (na zavazadla) (na poštu) poháněným bateriemi 
vozíkem (s motorem) v dolech nebo lomu 

zlomení kterékoliv součásti vozidla 
Nepatří sem: náhodná otrava výfukovým plynem z vozidla nezařaditelného 

jinam (E868.2) 
zranění jeřábem, zdviží nebo výtahem (E919.2) 

E847 úrazy způsobené lanovkovými vozy, nejezdícími po kolejích 
Patří sem: pád nebo skok s } 

předmět hozený z (do) lanovkového(-ým) vozu(-em) 
zachycení nebo vlečení nejezdícího(-m) 
přetržení lana po kolejích 
úraz způsobený: 

lanovkovým vozem, nejezdícím po kolejích 
lyžařským výtahem (sedačkovým) (s kabinou) 
visutou lanovkou 

E848 úrazy způsobené jinými vozidly, nezařaditelné jinam 
Patří sem: úraz způsobený: 

lodní jachtou 
mimosilničním vozidlem bez motoru NS 
pozemní jachtou 

MÍSTO UDÁLOSTI 

K vyznačení místa, kde došlo k úrazu nebo otravě, lze u položek E850-
E8i9 a E880-E928 použít následujícího podrobnějšího třídění na 5. místě: 

.O Obytný dům 
Bydliště mimo ústavy 
Byt 
Dvůr při obytném domě 
Koupací bazén při obytném domě nebo zahradě 
Obytná stavení při zemědělské usedlosti 
Soukromá: garáž 

zahrada 
Nepatří sem: bydliště ústavní povahy (.7) 

obytný dům ve stavbě, ještě neobydlený (.3) 
.1 Zemědělství 

Zemědělské: budovy 
obdělávané pozemky 

Nepatří sem: obytné stavení při zemědělské usedlosti a pozemek 
patřící k němu (.O) 

.2 Důl, lom 
Pískovna 
Štěrkovna 
Tunel ve stavbě 



.3 Závod 
Dílna 
Skladiště 

Staveniště 

Tovární: budova 
pozemek 

.4 Místo pro rekreaci a sp01·t 
Cvičiště 

Hřiště, i školní 
Jízdárna 
Kluziště 

Koupaliště (umělé) 

Pláž 
Plovárna, veřejná 
Stadión 
Střelnice 

Tábořiště, kempink 
Veřejný park 
Zábavní park 
Závodiště 

Zimní stadión 
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Nepatří sem: koupací bazén v soukromém domě nebo zahradě (.0) 
.5 Ulice a silnice 
.6 Veřejná budova 

Budova (včetně přilehlých pozemků), používaná veřejností nebo 
určitou částí veřejnosti, např.: 

banka 
divadlo 
garáž (veřejná) 
hotel 
kavárna 
kino 
koncertní sál 
kostel 
letiště 
nádraží (železniční) (autobusové) 
noční klub 
obchod 
pošta 
restaurace 
rozhlasová stanice 
škola 
úřad 

taneční sál 
Nepatří sem: garáž při obytném domě (.0) 

průmyslová budova nebo pracoviště (.3) 
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.7 Obytný ústav 
Domov důchodců 
Domov mládeže 
Internát 
Nemocnice 
Noclehárna 
Vězení 

.8 Jiná určená místa 
Hory 
Jezero NS 
Les 
Louka 
Moře 

Opuštěný dům 

Parkoviště 

Pláž, mořské pobřeží NS 
Přístav 

Rybník, přírodní koupaliště 
Řeka 
Veřejné místo NS 
Zelezniční trať 

:9 NS místo 

NAHODNÉ OTRA VY LÉKY, CHEMICKÝMI LATKAMI 
POUZfVANÝMI V LÉKAŘSTVÍ A BIOLOGICKÝMI 
:LATKAMI (E850-E858) 

Patří sem: náhodné předávkování léku, nesprávný lék podaný nebo vzatý 
omylem a lék vzatý nedopatřením 
nehody při používání léků a biologických přípravků při lékař
ských výkonech 

Nepatří sem: podání nebo požití v sebevražedném a vražedném úmyslu 
nebo s úmyslem uškodit nebo za okolností zařaditelných pod 
E980-E989 (E950.0 až E950.4, E962.0, E980.0 až E980.4) 
správný lék, řádně podaný v terapeutické nebo profylaktické 
dávce, jako příčina jakéhokoliv nepříznivého účinku (E930 
až E949) 

~E850 Analgetika, antipyretika a antirevmatika 
:E850.0 Opiáty a příbuzná narkotika 
E850.1 Salicyláty 
E850.2 Aromatická analgetika, nezařazená jinde 
;E850.3 Deriváty pyrazolu 
:E850.4 Antirevmatika [antiflogistika] 
Nepatří sem: salicyláty (E850.1) 

steroidy (E858.0) 



E850.5 Jiná nenarkotickd analgetika 
E850.8 Jiné 
E850.9 NS 

E851 Barbituráty 
Nepatří sem: thiobarbituráty (E855.l) 

E852 
E852.0 
E852.1 
E852.2 

~ E852.3 
E852.4 
E852.5 
E852.8 
E852.9 

Jiná sedativa a hypnotika 
Skupina chloralhydrátu 
Paraldehyd 
Sloučeniny bromu 
Sloučeniny methachalonu 
Skupina glutethimidu 
Smíšená sedativa, nezařazená jinde 
Jiné 
NS 

Lék pro spaní NS 
Uspávací prostředek NS 

E853 
E853.0 
E853.l 
E853.2 
E853.8 
E853.9 

Trankvilizéry 
Trankvilizéry na bázi f enothiazinu 
Trankvilizéry na bázi butylfenonu 
Trankvilizéry na bázi benzodiazepinu 
Jiné 
NS 

E854 Jiná psychofarmaka 
E854.0 Antidepresíva 
E854.1 Psychodysleptika [halucinogeny] 
E854.2 Psychostimulancia 
Nepatří sem: látky snižující chuť k jídlu (E858.8) 
E854.3 Stimulancia centrální nervové soustavy 

E855 Jiné látky působící na centrální a (nebo) autonomní i1ervovou. 
soustavu 

E855.0 Antikonvulsíva a léky proti Parkinsonově nemoci 
E855.1 Jiná depresíva centrální nervové soustavy 
E855.2 Místní anestetika 
E855.3 Pamsympatikomimetika [cholinergika] 
E855.4 Parasympatikolytika [anticholinergika a antimuskarinika] 
E855.5 Sympatomimetika [adrenergika] 
E855.6 Sympatolytika [antiadrenergika] 
E855.8 Jiné 
E855.9 NS 

E856 Antibiotika 
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E857 

E858 
E858.0 
E858.1 
E858.2 
E858.3 
E858.4 
E858.5 
E858.6 

E858.7 

E858.8 
E858.9 

Jiné prostředky proti infekcím 

Jiné léky, chemické a biologické látky 
Hormony a jejich syntetické náhrady 
Látky působící přímo na celý organismus 
Látky působící především na složky krve 
Látky působící především na oběhové ústrojí 
Látky působící především na trávicí ústrojí 
Látky působící na metabolismus vody, minerálů a kyseliny močové 
Látky působící především na hladké a kosterní svaly a na dýchací 
ústrojí 
Látky působící především na kůži a sliznici, prostředky oční, ušní, 
nosní a krční a zubní 
Jiné 
NS 

NÁHODNÉ OTRAVY JINÝMI PEVNÝMI A TEKUTÝMI LÁTKAMI, 
PLYNY A PARAMI (E860-E869) 

Poznámka: Položky v tomto oddílu jsou především určeny k vyznačení 
vnější příčiny otrav zařaditelných pod 980-989. Mohou se také 
použít k vyznačení vnějších příčin lokalizovaných účinků zařa
ditelných pod 001-799. 

E860 Alkohol, nezařazený jinde 
E860.0 Alkoholické nápoje 
Alkohol v přípravcích určených k požívání 
E860.1 Jiný a NS etylalkohol a jeho produkty 
Denaturovaný líh 
Etanol 
Obilný líh NS 
E860.2 Metylalkohol 
Dřevěný líh 
Metanol 
Metylovaný líh 
E860.3 Izopropylalkohol 
.E860.4 Přiboudlina 

.E860.8 Jiné 

.E860.9 NS 

~E861 Cisticí, lešticí a dezinfekční prostředky, barvy a laky 
:E861.0 Syntetické čisticí prostředky a šampony 
:E861.1 Mýdlové výrobky 
:E861.2 Politury, leštidla 
:E861.3 Jiné čisticí a lešticí prostředky 
Prášky k drhnutí 
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E861.4 Dezinfekční prostředky 

Dezinfekční prostředky pro domácnost a jiné, obyčejně nepoužívané 
k osobní hygieně 
Nepatří sem: kyselina karbolová nebo fenol (E864.1) 
~E861.5 Olovnaté barvy 
E861.6 Jiné barvy a laky 
Barvy mimo olovnaté 
Bělicí prostředky 

Olejové barvy 
E861.9 NS 

E862 Výrobky z ropy, jiná rozpustidla a jejich páry, nezařazené jinde 
E862.0 Rozpustidla vyrobená z ropy 
Éter 
Benzín [používaný jako rozpustidlo] z ropy 
Nafta 
E862.l Ropná paliva a čisticí prostředky 
Benzín [používaný jako palivo nebo čisticí prostředek] 
Parafín 
Nepatří sem: parafínové insekticidy (E863.4) 
E862.2 Mazací oleje 
E862.3 Pevné výrobky z ropy 
Parafínový vosk 
E862.4 Jiná rozpustidla 
Benzen 
Rozpouštěcí nafta 
E862.9 NS 

E863 Chemické a farmaceutické přípravky pro zemědělství a zahradnictví 
mimo přípravky pro výživu rostlin a umělá hnojiva 

Nepatří sem: přípravky pro výživu rostlin a umělá hnojiva (E866 .5) 
E863.0 Insekticidy obsahující organochlorové sloučeniny 
.DDT 
.Dieldrin 
.E863.1 Insekticidy obsahující organofosforové sloučeniny 
Dichlorvos 
Fenylsulfathion 
l\/Ialathion 
Metylparathion 
-Parathion 
E863.2 Karbamáty 
E863.3 Směsi insekticidů 

E863.4 Jiné a NS insekticidy 
E863.5 Herbicidy 
Směsi přípravků pro výživu rostlin a umělých hnojiv s herbicidy 
E863.6 Fungicidy 
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Organické sloučeniny rtuti (používané při moření semen) 
E863. 7 Rodenticidy 
E863.8 Vykuřovací prostředky 

E863.9 Jiné a NS 

E864 Žíravé a leptavé látky, nezařazené jinde 
Nepatří sem: jsou-li složkou dezinfekčního prostředku (E861.4) 
E864.0 Aromatické žíraviny 
E864.1 Kyseliny 
Kyselina karbolová nebo fenol 
E864.2 Leptavé zásady 
E864.3 Jiné . 
E864.4 NS 

E865 Potraviny a jedovaté rostliny 
Patří sem: jakékoliv maso, ryby nebo měkkýši 

látky kontaminující potravu 
rostliny, plody a houby požité jako potrava nebo omylem místo 
potravy nebo dítětem 

Nepatří sem: alimentární intoxikace (bakteriální) (005.-) 

E865.0 Maso 

otrava jedovatými rostlinami a toxická reakce na ně (E905.6„ 
E905.7) 

E865.1 Měkkýši, škeble 
E865.2 Ryby 
E865.3 Plody a semena 
E865.4 Jiné části rostlin 
E865.5 Houby 
E865.8 Jiná potrava 
E865.9 NS 

E866 Jiné a NS pevné a tekuté látky 
Nepatří sem: tyto látky, jsou-li složkou: 

barev (E861.5, E861.6) 
látek kontaminujících potravu (E865.-) 
léků (E850-E858) 
pesticidů (E863.-) 
ropných paliv (E862.1) 

E866.0 Olovo a jeho sloučeniny a výpary 
E866.1 Rtuť a její sloučeniny a výpary 
E866.2 Antimon a jeho sloučeniny a výpary 
E866.3 Arzén a jeho sloučeniny a výpary 
E866.4 Jiné kovy a jejich sloučeniny a výpary 
Berylium a jeho sloučeniny 
Kadmium a jeho sloučeniny 



Mangan a jeho sloučeniny 
Měďnaté soli 
Sloučeniny: niklu 

thalia 
železa 

E866.5 Přípravky k výživě rostlin a umělá hnojiva 
Nepatří sem: směsi s herbicidy (E863.5) 
E866.6 Klihy a lepidla 
E866. 7 Kosmetické prostředky 
E866.8 Jiné 
E866.9 NS 

E867 Plyn rozváděný potrubím 
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Patří sem: kysličník uhelnatý, vzniklý neúplným spalováním plynu z po
trubí 
plyn z potrubí (přírodní) (vyráběný) 
uhelný plyn NS 
zkapalněný ropný plyn rozváděný potrubím (čistý nebo smíšený 
se vzduchem) 

E868 Jiný užitkový plyn nebo jiný kysličník uhelnatý 
E868.0 Zkapalněný ropný plyn rozvážený v přenosných nádobách 
Butan 
Propan 
Zkapalněný uhlovodíkový plyn NS 
Kysličník uhelnatý vzniklý neúplným spalováním těchto plynů 
E868.l Jiný a NS užitkový plyn 
Acetylén 
Vodní plyn 
NS plyn používaný na osvětlování, topení nebo vaření 
Kysličník uhelnatý vzniklý neúplným spalováním těchto plynů 
E868.2 Výfukový plyn z motorového vozidla 
Výfukový plyn z( e): 

motorového vozidla mimo provoz na silnici 
motorové pumpy 
plynového motoru 
spalovacího motoru jakéhokoliv typu mimo plavidlo 
zemědělského traktoru mimo provoz na silnici 

Nepatří sem: otrava kysličníkem uhelnatým z: 
letadla při provozu (E844) 
motorového vozidla při provozu (E818) 
plavidla, ať při provozu nebo mimo provoz (E838) 

E868.3 Kysličník uhelnatý vznikající neúplným spalováním jiných paliv 
pro domácnost 

Kysličník uhelnatý vznikající neúplným spalováním: 
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dříví 

koksu 
parafínu 
uhlí 

} v domácích kamnech nebo ohništi 

Nepatří sem: kysličník uhelnatý z kouře a výparů vzniklých při požáru 
(E890-E893) 

E868.8 Kysličník uhelnatý z jiných zdrojů 
Kysličník uhelnatý: 

obsažený v páře z pece 
vznikající neúplným spalováním paliv při průmyslovém použití 
z vysoké pece 

E868.9 Kysličník uhelnatý NS 

E869 Jiné plyny a páry 
Nepatří sem: kouř a výpary vzniklé při požáru nebo výbuchu (E890-E899} 

účinky plynů použitých k anestézii (E855.1, E938.2) 
výpary z těžkých kovů (E866.0-E866.4) 

E869.0 Kysličníky dusíku 
E869.1 Kysličník siřičitý 

E869.2 Freon 
E869.3 Slzný plyn 
Brombenzylkyanid 
Etyljodacetát 
Chloroacetof enon 
E869.8 Jiné určené plyny a páry 
Chlor 
Kyanovodík 
E869.9 NS plyny a páry 

NEHODY POSTIHNUVŠÍ PACIENTY PŘI LÉKAŘSKÉ PÉČI (E870-E876) 

Nepatří sem: chirurgické a jiné lékařské výkony jako příčina abnormální 
reakce u pacienta, beze zmínky o nehodě při výkonu (E878 
až E879) 

E870 
E870.0 
E870.1 
E870.2 
E870.3 
E870.4 
E870.5 

náhodné předávkování léku a nesprávný lék podaný omylem 
(E850-E858) 

Náhodné říznutí, píchnutí, perforace nebo krvácení při lékařské péči 
Chirurgická operace 
Infúze nebo transfúze 
Ledvinová dialýza nebo jiná perfúze 
Injekce nebo očkování 
Endoskopické vyšetření 
Aspirace tekutiny nebo tkáně, punkce a katetrizace [jakákoliv mimo 
katetrizaci srdce] 

Bederní punkce 



Biopsie aspirační jehlou 
Břišní punkce [abdominální paracentéza] 
Odebrání vzorku krve 
Torakocentéza 
E870.6 Katetrizace srdce 
E870.7 Střevní nálev 
E870.8 Jiné 
E870.9 NS 

Cizí předmět ponechaný v těle při výkonu 
Chirurgická operace 
Infúze nebo transfúze 
Ledvinová dialýza nebo jiná perfúze 
Injekce nebo očkování 
Endoskopické vyšetření 
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E871 
E871.0 
E871.1 
E871.2 
E871.3 
E871.4 
E871.5 Aspirace tekutiny nebo tkáně, punkce a katetrizace [jakákoliv mimo 

katetrizaci srdce] 
Bederní punkce 
Biopsie aspirační jehlou 
Břišní punkce [abdominální paracentéza] 
Odebrání vzorku krve 
Torakocentéza 
E871.6 Katetrizace srdce 
E871.7 Vynětí katetru 
E871.8 Jiné 
E871.9 NS 

E872 
E872.0 
E872.1 
E872.2 
E872.3 
E872.4 
E872.5 

Selhání sterilizačních opatření při výkonu 
Chirurgická operace 
Infúze nebo transfúze 
Ledvinová dialýza nebo jiná perfúze 
Injekce nebo očkování 
Endoskopické vyšetření 
Aspirace tekutiny nebo tkáně, punkce a katetrizace [jakákoliv 
mimo katetrizaci srdce] 

Bederní punkce 
Biopsie aspirační jehlou 
Břišní punkce [abdominální paracentéza] 
Odebrání vzorku krve 
Torakocentéza 
E872.6 Katetrizace srdce 
E872.8 Jiné 
E872.9 NS 

E873 Chyba v dávkování 
Nepatří sem: náhodné předávkování léku, chemické nebo biologické látky 

(E850-E858) 
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E873.0 Přílišné množství krve nebo jiné tekutiny při transfúzi nebo infúzi 
E873.l Nesprávné zředění tekutiny při infúzi 
E873.2 Předávkování záření při terapii 
E873.3 Vystavení pacienta záření nedopatřením při lékařské péči 
E873.4 Chyba v dávkování při léčbě elektrošokem nebo insulínovým šokem 
E873.5 Nevhodná [příliš vysoká nebo příliš nízká] teplota při místní 

aplikaci 
E873.6 Nepodání nutného léku 
E873.8 Jiné 
E873.9 . NS 

E87 4 Mechanické selhání nástroje nebo přísfroje při výkonu 
E874.0 Chirurgická operace 
E874.1 Infúze nebo transfúze 
Vzduch v systému 
E874.2 Ledvinová dialýza nebo jiná perfúze 
E874.3 Endoskopické vyšetření 
E874.4 Aspirace tekutiny nebo tkáně, punkce a katetrizace [jakákoliv mimo 

katetrizaci srdce] 
Bederní punkce 
Biopsie aspirační jehlou 
Břišní punkce [abdominální paracentéza] 
Odebrání vzorku krve 
Torakocentéza 
E874.5 Katetrizace srdce 
E874.8 Jiné 
E874.9 NS 

E875 Kontaminovaná nebo infikovaná krev, jiná tekutina, lék nebo bio
logická látka 

Přítomnost: 

bakteriálních pyrogenů 
baktérií produkujících endotoxíny 
činitele vyvolávajícího sérovou hepatitidu 

E875.0 Transfúze nebo infúze kontaminované látky 
E875.1 Injekce kontaminované látky nebo její použití k očkování 
E875.2 Jiný způsob podání kontaminovaného léku nebo biologické látky 
E875.8 Jiné 
E875.9 NS 

E876 
E876.0 
E876.1 
E876.2 
E876.3 
E876.4 

Jiné a NS nehody při lékařské péči 
Transfúze neodpovídajfrí krve 
Infúze nesprávné tekutiny 
Nezdar pfi sutuře a ligaturách pfi chirurgické operaci 
Nesprávné umístění endotracheální trubice při anestetickém výkonu. 
Nezdar při zavádění nebo odstraňování jiné trubice nebo nástroje 



E876.5 Provedení nepatřičné operace 
E876.8 Jiné určené nehody 
E876.9 NS nehoda 

LÉKAŘSKÉ VÝKONY JAKO PŘÍČINY ABNORMÁLNÍ REAKCE 
PACIENTA NEBO POZDĚJŠÍ KOMPLIKACE, BEZ NEHODY 
PŘI VÝKONU (E878-E879) 
(E878-E879) 

Patří sem: výkony jako příčina abnormální reakce, např.: 
hepatorenální selhání, pooperační 
odmítnutí transplantovaného orgánu 
pooperační neprůchodnost střev 

posun nebo vadná funkce protetické pomůcky 
vadná funkce vnějšího ústí 
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Nepatří sem: infúze a transfúze beze zmínky o nehodě při provedení vý
konu (E930-E949) 
řádně provedená anestezie jako příčina nepříznivého účinku 
(E937-E938) 

E878 Chirurgická operace nebo jiný chirurgický výkon, bez nehody při 
výkonu, jako příčina abnormální reakce pacienta nebo pozdější 
komplikace 

E878.0 Chirurgická operace s transplantací celého orgánu 
Transplantace: jater 

ledviny 
srdce 

E878.1 Chirurgická operace s implantací umělé vnitřní pomůcky 
Elektrody implantované do mozku 
Protéza srdeční chlopně 
Kardiostimulátor 
Vnitřní ortopedická pomůcka 
E878.2 Chirurgická operace s anastomózou, bypassem nebo štěpem, s po

užitím přírodních nebo umělých tkání jako implantátu 
Anastomóza: arteriovenózní 

gastrojejunální 
Štěp cévy, šlachy nebo kůže 
Nepatří sem: vnější ústí (E878.3) 
E878.3 Chirurgická operace s utvořením vnějšího ústí 
Cystostomie 
Duodenostomie 
Gastrostomie 
Kolostomie 
U reterostomie 
:E878.4 Jiná restaurativní chirurgie 
E878.5 Amputace končetin(y) 
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E878.6 Odnětí jiného orgánu (částečné) (úplné) 
E878.8 Jiné 
E878.9 NS 

E879 Jiný výkon, bez nehody při výkonu, jako příčina abnormální reakce 
pacienta nebo pozdější komplikace 

E879.0 Srdeční katetrizace 
E879.1 Ledvinová dialýza 
E879.2 Radiologický výkon a radioterapie 
Nepatř~ sem: kontrastní látky pro diagnostické rentgenologické výkony 

(E947.8) 
E879.3 Šoková terapie 
Léčba šoky: elektrickými 

insulínovými 
E879.4 Aspirace tekutiny 
Bederní [lumbální] punkce 
Torakocen téza 
E879.5 Zavedení žaludeční nebo dvanáctníkové sondy 
E879.6 Katetrizace močového ústrojí 
E879. 7 Odebrání vzorku krve 
E879.8 Jiné 
Transfúze krve 
E879.9 NS 

NAHODNÉ PÁDY (E880-E888) 

Nepatří sem: pády: do ohně (E890-E899) 
do vody [s potopením nebo (u)tonutím] (E910.-) 
na ostrý nebo špičatý předmět (E920.-) 
na stroj (v chodu) nebo s něho (E919.-) 
v dopravním vozidle, na něm nebo s něho (E800 až 
E845) 
ve vozidle nezařaditelném jinam, na něm nebo s něhe 
(E846-E848) 
v hořící budově nebo z ní (E890.8, E891.8) 

E880 Pád na schodech nebo se schodů nebo stupňů 
E880.0 Pohyblivé schody [eskalátor] 
E880.9 Jiné schody nebo stupně 

E881 Pád na žebříku nebo se žebříku nebo lešení 
E881.0 Zebřík 
E881.1 Lešení 

E882 Pád z budovy nebo jiné stavby 
P~d s (z): balkónu 

domu 



mostu 
okna 
stožáru 
věže 

zdi 
Propadnutí střechou 
Nepatří sem: pád nebo skok z hořící budovy (E890.8, E891.8) 

zřícení budovy nebo stavby (E916) 

E883 Pád do jámy nebo jiného otvoru v pitdě 
Pád do: bazénu 

lomu 
nádrže 
studně 

šachty 
Nepatří sem: pád do vody: NS (E910.9) 
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s následným potopením nebo (u)tonutím, bez 
zranění (E910.-) 

E883.0 Úraz potopením nebo skokem do vody [bazénu] 
Náraz na: dno při skoku nebo potopení do mělké vody 

hladinu vody 
stěnu nebo okraj bazénu 

Nepatří sem: potopení s nedostatečným přívodem vzduchu (E913.2) 
účinky tlaku vzduchu při potápění (E902.2) 

E883.l Náhodný pád do studně 
E883.2 Náhodný pád do kanálu nebo otvoru s poklopem 
E883.9 Fád do jiné prohlubně nebo jiného otvoru v půdě 

E884 Jiný pád s jedné úrovně na .jinou 
E884.0 Pád se zařízeni hřiště 
Nepatří sem: rekreační stroje (E919.-) 
E884.1 Pád se skály 
E884.2 Pád se židle nebo s postele 
E884.9 Jiný pád s jedné úrovně na jinou 
Pád s(e): nábřeží 

stohu 
stojícího vozidla 
stromu 

E885 Pád na rovině následkem uklouznutí, zakopnutí nebo klopýtnutí 

E886 Pád na rovině následkem srážky s jinou osobou, strčení jinou osobou 
apod. 

Nepatří sem: poražení, pošlapání nebo strkání davem nebo utíkajícími lid
mi (E917.l) 

E886.0 Při sportu 
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Srážka se spoluhráčem 
Nepatří sem: kopnutí, šlápnutí, udeření předmětem při sportu (E917.0) 
E886.9 Jiné a NS 
Pád následkem srážky chodce nebo jiného dopravního prostředku s jiným 
chodcem nebo s jiným dopravním prostředkem 

E887 Zlomenina z neudané příčiny 

E888 Pád, jiný nebo NS 
Náhodný pád NS 
Pád na rovině NS 
Pád následkem nárazu na předmět 

ÚRAZY ZPŮSOBENÉ OHNĚM (E890-E899) 
Patří sem: druhotné ohně způsobené výbuchem 

dušení nebo otrava následkem požáru nebo vznícení 
popálení ohněm 

Nepatří sem: oheň v( e) nebo na: dopravním vozidle mimo stojící (E800 
až E845) 

žhářství (E968.0) 

E890 Požár v obytném domě 
Patří sem: požár v(e): bytě 

kempu 

stroji (v chodu) (E919.-) 
vozidle nezařaditelném jinam (E846 až 
E848) 

obytném přívěsu 
soukromé garáži 
zemědělském obytném stavení 

požár v takových budovách, vzniklý ze zdrojů zařaditelných pod 
E893-E898 

E890.0 Výbuch způsobený požárem 
E890.1 Dým vznikl']] spalováním polyvinylchloridu [PVC] a podobných 

hmot při požáru 
E890.2 Jiný kouř a dým v zniklý při požáru 

Dým NS } 
Kouř NS vzniklý při požáru v obytném domě 
Kysličník uhelnatý 
E890.3 Popálení způsobené požárem 
E890.8 Jiný úraz zaviněný požárem 

Pád s (z) } 
Skok s (z) hořícího obytného domu 
Udeření předmětem padajícím s (z) 
Zřícení 

E890.9 NS 



E891 Požár v jiné nebo NS budově nebo stavbě 
Požár v(e): divadle 

hotelu 
internátě 

kostele 
nemocnici 
skladišti 
stodole 
továrně 

zdravotnickém nebo sociálním ústavu 
zemědělské budově, ne obytné . 
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Požár v takových budovách, vzniklý ze z~rojů zařaditelných pod E893 až 
E898 
E891.0 Výbuch způsobený požárem 
E891.l Dým vzniklý spalováním polyvinylchloridu [PVC] a podobných 

hmot při požáru 
E891.2 Jiný kouř a dým vzniklý při požáru 

Dým NS } 
Kouř NS vzniklý při požáru v budově nebo na stavbě 
Kysličník uhelnatý 
E891.3 Popálení způsobené požárem 
E891.8 Jiný úraz zaviněný požárem 

Pád s (z) } 
Skok s (z) 

hořící budovy nebo stavby 
Udeření předmětem padajícím s 
Zřícení . 
E891.9 NS 

E892 Požár mimo budovy a stavby 
Požár [nekontrolovaný oheň]: dolu 

dopravního vozidla mimo provoz 
dříví 

lesa 
sena, trávy 

E893 Úraz způsobený vznícením oděvu 
Nepatří sem: vznícení oděvu: od vysoce vznětlivých hmot (E894) 

při požáru (E890-E892) 
E893.0 Od kontrolovaného ohně v obytném domě 
Vznícení oděvu od: ohně spalováním dříví, plynu, uhlí aj. v: 

krbu v obytném domě kamnech } 

topeništi (viz EB90) 

E893.l Od kontrolovaného ohně v jiné budově nebo stavbě 
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Vznícení oděvu od: ohně spalováním dříví, plynu, uhlí aj. v: 
kamnech } v jiné budově 
krbu nebo stavbě 
topeništi (viz E891) 

E893.2 Od kontrolovaného ohně mimo budovy a stavby 
Vznícení oděvu od (kontrolované, -ho): hranice, táboqíku 

spalování odpadků na volném ohni 
Nepatří sem: požár mimo budovy a stavby (E892) 

volný oheň, který se vymkl kontrole (E892) 
E893.8 Od jiných zdrojů 
Vznícení oděvu od: cigarety, doutníku, dýmky 

hořícího ložního prádla 
pájky, svářečky 
svíčky 

zápalek 
zapalovače 

E893.9 NS 
Patří sem: vznícení oděvu (od kontrolovaného ohně NS) (v budově NS) NS 

E894 Vznícení vysoce vznětlivých hmot 
Vznícení: benzínu 

parafínu 
petroleje 
ropy 
tuku 
zápalek 

(se vznícením oděvu) 

Nepatří sem: vznícení vysoce vznětlivých hmot s: pozarem (E890-E892) 
výbuchem (E923.-) 

E895 Úraz způsobený kontrolovaným ohněm v obytném domě 
Popálení ohněm, spalováním dříví, plynu, uhlí aj. v: 

kamnech } v obytném domě (viz E890) 
· krbu 

topeništi 
Nepatří sem: otrava kysličníkem uhelnatým z neúplného spalování paliva 

(E867-E868) 
popálení horkými předměty nevytvářejícími oheň nebo pla
meny (E924.-) 
s požárem (E890) 
vznícení oděvu od těchto zdrojů (E893.0) 

E896 Úraz způsobený kontrolovaným ohněm v jiné nebo NS budově nebo 
stavbě 

Popálení ohněm spalováním dříví, plynu, uhlí aj. v: 
kamnech } 
krbu v jiné budově nebo stavbě (viz E891) 
topeništi 
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Nepatří sem: otrava kysličníkem uhelnatým z neúplného spalování paliva 
(E867-E868) 
popálení horkými předměty nevytvářejícími oheň nebo pla„ 
meny (E924.-) 
s požárem (E891) 
vznícení oděvu od těchto zdrojů (E893.1) 

E897 Úraz způsobený kontrolovaným ohněm mimo budovy a stavby 
Popálení plameny (kontrolované, -ho): hranice, táboráku 

spalování odpadků na volném ohni 
Nepatří sem: s požárem (E892) 

volný oheň, který se vymkl kontrole (E892) 
vznícení oděvu od těchto zdrojů (E893.2) 

E898 Úraz zpiisobený jiným blíže popsaným ohněm 
Nepatří sem: požár (E890-:-E892) . 

vznícení: oděvu (E893.8) } 
vysoce vznětlivých hmot 
(E894) 

E898.0 Hořící ložní prádlo 
Postel v ohni NS 
E898.1 Jiné 
Popálení od: cigarety, doutníku, dýmky 

ohně v místnosti NS 
pájky; svářečky 
svíčky 

zápalek 
zapalovače 

E899 úraz ~působený NS ohněm 
Popálení NS 

od těchto 
zdrojů 

ÚRAZY ZPŮSOBENÉ PŘÍRODNÍMI VLIVY NEBO VLIVY 
ZIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ (E900-E909) 

E900 Nadměrné horko 
E900.0 Přírodní, způsobené počasím 

Nadměrné horko jako vnější příčina (slunečního) úpalu, úžehu [ictus:solaris] 
E900.l Umělého původu 

Horko (v, u): kotelně 
kuchyni 
sušárně 

topeniště 

továrně 

vznikající v dopravním vozidle . 
E900.9 Původu NS 
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E901 Nadměrný <:hlad 
E901.0 Přírodní, zp.ůsobený počasl-m 

Nadměrný chlad jako příčina omrzlin 
E901.l Umělého původu 
Delší pobyt v lednici apod. 
Kontakt s(e): suchým ledem 

tekutým: dusíkem 

Vdechování těchto hmot 
E901.8 Jiné 
E901.9 Původu NS 

vodíkem 
vzduchem . 

E902 Vysoký nebo nízký tlak vzduchu a jeho změny 
E902.0 Delší pobyt ve ve,lké nadmořské výšce 
Delší pobyt ve velké nadmořské výšce jako příčina: 

Acostova syndromu 
alpské nemoci 
anoxie, hypoxie 
barotitidy, barodontalgie, barosinusitidy, otitického barotraumatu 
horské nemoci 
hypobarismu, hypobaropatie 
výškové nemoci 

E902.1 V letadle 
Náhlá změna tlaku vzduchu v letadle při výstupu nebo sestupu jako příčina: 

aeroneurózy 
letecké nemoci 

E902.2 Následkem potápění 

Vysoký tlak vzduchu od rychlého sestupu do vody 1· 
Pokles tlaku vzduchu při vynoření z hluboké vody . I 

I 
E902.8 Z jiných určených příčin 
PoklestJaku vzduchl:l při výstupu z podzemí na. povrch 
E902.9 NS . . . 

E903 Cestování a pohyb 

E904 Hlad, žízeň, jiné strádání, nedostatek péče 

jako příčina: 
kesonové 
nemoci, 
potápěčské 

nemoci, 
potápěčské 

obrny nebo 
ochrnutí 

Nepatří sem: hlad, žízeň a strádání následkem nehod souvisejících s dopra
vou (E800-E848) 
stav vzniklý z vražedného úmyslu (E968.-) 



E904.0 Opuštění nebo zanedbání dětí a bezmocných osob 
Hlad nebo žízeň l jako následek opuštění 
Vystavení povětrnostním vlivům J nebo zanedbání 
Nedostatek péče (o bezmocnou osobu) (o dítě) 
Neposkytnutí péče při nebo po narození 
Opuštění novorozence 
Nepatří sem: zločinné zanedbání (E968.4) 
E904.1 Nedostatek potravy 
Nedostatek potravy jako příčina: podvýživy 

vyhladovění 

vyhubnutí 
Nepatří sem: hlad následkem opuštění nebo zanedbání (E904.0) 
E904.2 Nedostatek vody 
Nedostatek vody jako příčiny: dehydratace 

vysílení 
Nepatří sem: dehydratace následkem akutní ztráty tekutiny (276.5) 
E904.3 Vystavení povětrnostním vlivům nezařaditelné jinam 
Vlhkost 
Zasažení krupobitím 
Nepatří sem: zasažení bleskem (E907) 
E904.9 Strádání, zanedbání NS 
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E905 Jedovatá zvířata a rostliny jako příčina otravy nebo toxické reakce 
Patří sem: hmyz 

chemikálie vypouštěné zvířaty 
vypouštění jedu ze zubů, vlasů, ostnů, chapadel a jiných jedo
vatých ústrojí 

Nepatří sem: požití jedovatých zvířat nebo rostlin (E865.-) 
E905.0 Jedovatí hadi a ještěrky 
Nepatří sem: kousnutí hadů a ještěrek známých jako nejedovatí (E906.2) 
E905.1 Jedovatí pavouci 
E905.2 Štíři 
E905.3 Sršni, vosy a včely 
E905.4 Stonožky i jedovaté (tropické) 
E905.5 Jiní jedovatí členovci 
Housenky 
Mravenci 
E905 .. 6 Jedovatá mořská zvířata a rostliny 
Nepatří sem: kousnutí a jiná zranění způsobená nejedovatými mořskými 

zvířaty (E906.-) 
kousnutí mořského hada (jedovatého) (E905.0) 

E905. 7 Otravy a toxické reakce zpi1sobené jiný.mi rostlinami 
Vstříknutí jedů nebo toxinů do kůže nebo skrze ni trny, ostny a jinými me
chanismy rostlin 
Nepatří sem: bodná rána NS od trnů nebo ostnů rostlin (E920.8) 
E905.8 Jiné určené 
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E905.9 NS 
Jedovaté kousnut-í NS 
Štípnutí NS 

E906 Jiná zranění způsobená zvířaty 
Nepatří sem: otravy a toxické reakce způsobené jedovatými zvířaty a hmy

zem (E905.-) 
zakopnutí o zvíře (s pádem) (E885) 

E906.0 Kousnutí psem 
E906.l Kousnutí krysou 
E906.2 Kousnutí nejedovatými hady a ještěrkami 
E906.3 Kousnutí jinými zvířaty mimo členovce 
Hlodavci mimo krysy 
Kočky 

Ryby 
E906.4 Kousnutí nejedovatým členovcem 
Kousnutí hmyzem NS 
E906.8 Jiné popsané zranění způsobené zvířetem 
Klovnutí ptákem 
Pé\dem koně nebo jiného zvířete na osobu 
Poražení, šlápnutí zvířetem 
Trknutí zvířetem 
Nepatří sem: úraz způsobený zvířetem nesoucím člověka (E828.-) 
E906.9 NS 

E907 Blesk 
Nepatří sem: zranění: ohněm způsobeným bleskem (E890-'-E892) 

pádem stromu nebo jiného předmětu způsobeným 
bleskem (E9 l 6) 

E908 Zivelní pohromy a záplavy jimi způsobené 
Průtrž mračen 

Smršť 
Vánice 
Vichřice 

Záplava způsobená bouří, třeba vzdálenou, nebo táním sněhu 
Dopravní vozidlo stržené bouří se silnice 
Nepatří sem: dopravní úraz, k němuž došlo za bouře (E800-E848) 

zřícení hráze nebo jiné stavby, mající za následek záplavu 
(E909) 

E909 Katastrofální pohyby zemského povrchu a (sopečné) výbuchy 
Lavina 
Příboj 

Sesuv půdy nebo bahna 
Sopečný výbuch 
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Zemětřesení 

_ Zřícení hráze nebo jiné stavby, mající za následek záplavu 
Nepatří sem: dopravní úraz při nárazu na lavinu nebo sesuv půdy mimo 

pohyb (E800-E848) 
příboj vyvolaný bouří (E908) 

ÚRAZY ZPŮSOBENÉ POTOPENÍM, DUŠENÍM A CIZÍMI TĚLESY 
(E910-E915) 

E910 Náhodné potopení nebo (u)tonutí 
_ Patří sem: plavecká křeč 

ponoření 

Nepatří sem: potápění s nedostatečným přívodem vzduchu (E913.2) 
potopení a (u)tonutí způsobené: 

dopravním úrazem (E800-E845) 
přírodní pohromou (E908, E909) 
úrazem u stroje (E919.-) 

účinek vysokého nebo nízkého tlaku vzduchu (E902.2) 
úraz při potápění (NS) vedoucí ke zranění mimo (u)tonutí 
(E883.0) 
zranění nárazem na předměty v tekoucí vodě (E917.2) 

E910.0 Při vodním lyžování 
Pád s vodních lyží s potopením nebo (u)tonutím 
Nepatří sem: úraz vodního lyžaře, na kterém se podílelo plavidlo a který 

vedl k potopení nebo jinému zranění (E830.4, E831.4) 
E910.1 Při jiném sportu nebo rekreační činnosti s potápěčskou výstrojí 
Lov ryb oštěpem pod vodou 
E910.2 Při jiném sportu nebo rekreační činnosti bez potápěčské výstroje 
Brodění ve vodě 
Bruslení 
Hra ve vodě 
Lov (ryb) mimo ze člunu nebo s potápěčskou výstrojí 
Plavání NS 
Úmyslný skok se člunu~ nepostiženého nehodou, za účelem plavání NS 
Nepatří sem: skok do vody za účelem záchrany jiné osoby (E910.3) 
E910.3 Při plavání nebo potápění za jinými účely než rekreačními nebo 

sportovními 
Kladení rybářských sítí } 
Výstavba nebo opravy staveb pod vodou (s potápěčskou 
Záchrana nebo pokus o záchranu jiné výstrojí) 
osoby nebo plavidla _ 
E910.4 V koupací vaně 
E910.8 Jiné 
(U)tonutí (v): koupacím bazénu 

požární nádrži 
NS 
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E910.9 NS 
Náhodný pád do vody NS 

E911 Ucpání dýchacích cest nebo (za)dušení způsobené vdechnutím nebo 
polknutím potravy 

As.fyxie. } 
Dušení potravou [vč. kostí, zrn v potravě, zvratků] 
Zadušení 
Přerušení dýchání } 
Stlačení průdušnice potravou uvízlou v jícnu 
U cpání dýchacích cest 
Ucpání hltanu potravou, oplatkou 
Vdechnutí, aspirace, inhalace potravy [jakékoli] (do dýchacích cest) NS 
Nepatří sem: zranění způsobené potravou mimo asfyxii a ucpání dýchacích 

cest (E915) · 
ucpání jícnu potravou bez zmínky o asfyxii nebo ucpání 
dýchacích cest (E915) 

E912 Ucpání dýchacích cest nebo (za)dušení způsobené vdechnutím nebo 
polknutím jiného předmětu 

jakýmkoli předmětem mimo potravu, vniklým nosem 
Asfyxie } nebo ústy 
Dušení slizem 
Zadušení hlenem 

Cizí těleso [fazole] [kulička] v nose 
Přerušení dýchání } 
Stlačení cizím tělesem v jícnu 
U cpání dýchacícb cest 
Vdechnutí [aspirace, inhalace] cizího tělesa mimo potravu (do dýchacích 
cest) NS 
Nepatří sem: zranění způsobené cizím tělesem mimo asfyxii a ucpání dý

chacích cest (E915) 
ucpání jícnu cizím tělesem bez zmínky o asfyxii nebo ucpání 
dýchacích cest (E915) 

E913 Náhodné mechanické (za)dušení 
Nepatří sem: mechanické (za)dušení následkem: 

náhodného vdechnutí nebo polknutí: 
cizího tělesa (E912) 
potravy (E911) 

přírodní pohromy (E908-E909) 
úrazu u stroje (E919.-) 
výbuchu (E921.-, E923.-) 

E913.0 V posteli nebo kočárku 
Nepatří sem: (za)dušení plastikovým sáčkem (E913.1) 
E913.l Plastikovým sáčkem 
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E913.2 Nedostatkem vzduchu (v uzavřeném prostoru) 
Náhodné zavření v chladničce nebo jiném vzduchotěsně uzavřeném pro
storu 
Nepatří sem: (za)dušení plastikovým sáčkem (E913.1) 
E913.3 Spadlou zeminou nebo jinou hmotou 
Zasypání NS 
Nepatří sem: zasypání při pohybech zemského povrchu a výbuších (E909) 

zranění spadlou zeminou aj. bez (za)dušení (E916) 
E913.8 Jiné popsané způsoby 
Náhodné oběšení, mimo v posteli nebo kočárku 
E913.9 NS 
Mechanická asfyxie NS 
(U)škrcení NS 
(Za)dušení NS 

E914 Náhodné vniknutí cizího tělesa do oka nebo očních adnex 
Nepatří sem: leptavá tekutina 

E915 Náhodné vniknutí cizího tělesa do jiného otvoru těla 
Nepatří sem: vdechnutí jakéhokoli cizího tělesa (do dýchacích cest) NS 

(E911-E912) 

JINÉ ÚRAZY (E916-E928) 

E916 Náhodné udeření padajícím předmětem 
Padající: kámen 

skála 
strom 

Předmět spadlý se: 
stojícího vozidla 
stroje, ne v chodu 

Zřícení budovy, ne hořící 
Nepatří sem: padající předmět při: dopravních úrazech (E800-E845) 

přírodní pohromě (E908-E909) 
úrazech u strojů (E919.-) 
úrazech způsobených vozidly a neza
řaditelných jinam (E846-E848) 

předmět uvedený do pohybu: střelnou zbraní (E922.-) 
výbuchem (E921.-, E923.-) 

vržený předmět (E917.-) 
zřícení hořící budovy (E890, E891) 

E917 Náhodný nára.z na předmět nebo osobu nebo náhodné udeření před
mětem nebo osobou 

Patří sem: náraz na: jiné mimosilniční vozidlo 
osobu 
předmět (nehybný) (pohybující se) (vržený) 
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kopnutí do l 
srážka s 
šlápnutí na J 
udeření 

předmět, -u, -em (viz výše) 

Nepatří sem: pád následkem: nárazu na předmět (E888) 
srážky s jinou osobou, pokud není zaviněna 
davem (E886.-) 
zakopnutí o předmět (E885) 

zranění způsobené: dopravním vozidlem (E800-E845) 
napadením (E960.-, E967.-) 
střelnou zbraní (E922.-) 
řezným nebo bodným nástrojem (E920.-) 
strojem (E919.-) 
vozidlem nezařaditelným jinam (E846 až 
E848) 
výbuchem (E921.-, E923.-) 

E91 7. O Při sportu 
Kopnutí nebo šlápnutí při hře (kopané) (ragby) 
Sražení při boxu 
Udeření hokejovou holí nebo pukem 
Udeření hozeným, kopnutým nebo odraženým míčem 
E917.1 Způsobený davem, při hromadném strachu nebo panice 

Pošlapání } 
Strkání davem nebo prchajícími lidmi 
Umačkání 
E917.2 V tekoucí vodě 
Nepatří sem: potopení nebo (u)tonutí (E910.-) 

při sportu (E917.0) 
E917.9 Jiné 

E918 Náhodné zachycení v předmětech nebo mezi nimi 
Rozdrcení, zachycení, zmáčknutí nebo uskřípnutí: 

r 

nástroje, nářadí a pomůc-
mezi: k~, r:epůsobící řezné a bod-

nehybným a pohyblivým . k ne rany 
předmětem Ja ~ \pohyblivé schody 
pohyblivými předměty napr.: . posuvné dveře a veřeje 
v předmětu skládací předměty 

ždímačka 

Nepatří sem: náhodné udeření: padajícím předmětem (E916) 
předmětem (pohybujícím se) (vrženým) 
(E917.-) 

zranění způsobené: dopravnímJvozidlem (E800-E845) 
řezným nebo bodným nástrojem (E920.-) 
strojem (E919.-) 
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vozidlem nezařaditelným jinam (E846 až 
E848) 

E919 Úrazy způsobené stroji 
Patří sem: mechanické udušení způsobené strojem 

oheň vzniklý na stroji nebo ve stroji 
pád se stroje nebo do jeho pohybujících se součástí 
popálení strojem 
potopení nebo (u)tonutí způsobené strojem 
přejetí strojem 
převrácení stroje 
přiražení pod strojem 
rozdrcení strojem 
říznutí nebo bodnutí strojem 
shození se stroje 
udeření strojem 
výbuch stroje, na stroji nebo ve stroji 
zachycení ve stroji nebo v pohybujících se částech stroje 
zřícení stroje 
srážka stroje s: 

chodcem 
předmětem (pevným) (pohyblivým) {pohybujícím se), pokud 
nebyl uveden do pohybu dopravním vozidlem 

zachycení mezi strojem a jiným předmětem 
úraz u stroje NS 

Nepatří sem: otrava kysličníkem uhelnatým, vznikajícím ve stroji (E868.8) 
úrazy při strojích, které nejsou v chodu (E884.9, E916_;_E918) 
zranění způsobená: 

dopravními úrazy, na nichž se stroj podílí (E800-E848) 
elektrickým proudem v souvislosti se strojem (E925.-) 
nástroji, přístroji a pomůckami s motorovým pohonem 
(E916-E918, E920, E921, E923-E926) . 
pohyblivým chodníkem (E885) 
výbuchem tlakových bomb v souvislosti se strojem 
E921.-) 
pohyblivými schody (E880.0, E918) 

E919.0 Zemědělské stroje 
Jeřáb na seno 
Kombajn 
Mlátička 

Pohrabovačka 

Traktor 
Žací stroj 
Zemědělské stroje poháněné zvířaty 

Zemědělské stroje NS 
Nepatří sem: jedou-li vlastní silou po silnici (E810-E819) 
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jsou-li po silnici taženy jiným vozidlem (E810-E819, E827, 
E829), 
podílejí-li se na úraze zařaditelném pod E820-E829 (E820 
až E829) 

E919.1 Důlní a zeměvrtné stroje 
Podřezávač 

Šachetní výtah 
Těžní stroj 
Vrtací souprava 
Nepatří sem: vozíky a dopravníky v dolech (E846.-) 
E919.2 Zvedací stroje a zařízení 

~~~~ostroj ) 
Rumpál mimo zemědělství a doly 
Výtah 
Zdviž 
Nepatří sem: jedou-li vlastní silou po silnici (E810-E819) 

jsou-li po silnici taženy jiným vozidlem (E810-E819, E827, 
E829) 
podílejí-li se na úraze zařaditelném pod E820-E829 (E820 
až E829) 

E919.3 Stroje na obrábění kovů 
Kovací stroje 
Lisy 
Mechanické nůžky 
Řezací stroje 
Soustruhy 
Válcovací stroje 
Vrtačky 

E919.4 Stroje na obrábění a tváření dřeva 
Hoblovací stroj . 
Modelovací stroj 
Pila (pásová) (okružní) (rámová) 
E919.5 Motory, mimo elektrické 
Parní stroj 
Spalovací motor 
Turbína (plynová) (vodní) 
Nepatří sem: jedou-li vlastní silou po silnici (E810-E819) 

jsou-li po silnici taženy jiným vozidlem (E810-E819, E827, 
E829) 

E919.6 Transmisní mechanismy 
Transmisní : hřídel 

kabel 
pás 
řemen 

řetěz 



E919.7 Stroje pro zemní práce 
Buldozer 
Drapák 
Skrejpr 
Nepatří sem: jedou-li vlastní silou po silnici (E810-E819) 
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jsou-li po silnici taženy jiným vozidlem (E810-E819, E827, 
E829) 

E919.8 Jiné 
Spřádací, tkací a jiné textilní stroje 
Stroje pro výrobu: 

oděvů 

papíru 
potravin a nápojů 

Tiskařské stroje 
E919.9 NS 

E920 Úrazy způsobené řeznými, sečnými a bodnými nástroji nebo před
měty 

Patří sem: pád na ostrý nebo špičatý předmět 
náhodné zranění takovým předmětem 

E920.0 žací stroj na trávu s motorovým pohonem 
E920.1 Jiné ruční nástroje s motorovým pohonem 
Jakýkoli ruční nástroj poháněný stlačeným vzduchem, elektřinou, výbuš
nou patronou, hydraulickou silou aj., jako např.: 

pistole na nýty 
ruční pila 
stříhačka plotů 

vrtačka 
Nepatří sem: pásová ani rámová pila (E919.4) 
E920.2 Stroje a pomůcky pro domácnost s elektrickým pohonem 
Elektrický: nůž 

Míchač 

otevírač plechovek 
šicí stroj 
šlehač nebo mixer 
větrák 

Zařízení na odstraňování odpadků 
E920.3 Nože, meče a dýky 
E920.4 Jiné ruční nástroje a náčiní 
Dláto 
Hrábě 

Jehla 
Lopata 
Motyka 
Nůžky 

Otvírač plechovek NS 
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Ruční pila 
Sekera 
Šicí stroj bez motoru 
Šroubovák 
Vidle 
Vidlička 

E920.8 Jiné 
Hřebík 

Okraj tuhého papíru 
Rozbité sklo 
Šíp 
Trn 
Tříska 

Víko plechovky 
Nepatří sem: létající sklo při výbuchu (E921-E923) 

zvířecí ostny nebo brky (E906.8) 
E920.9 NS 

E921 Úraz způsobený výbuchem tlakové nádoby 
Patří sem: náhodný výbuch tlakových nádob, ať jsou součástí stroje nebo ne 
Nepatří sem: výbuch tlakové nádoby na dopravním vozidle (E800-E845) 
E921.0 Kotle 
E921.l Plynové válce a bomby 
Nádrž na stlačený vzduch nebo jiný plyn 
E921.8 Jiné 
Plechovka na aerosol 
Pneumatika 
Tlakový vařič, hrnec 
E921.9 NS 

E922 Úraz způsobený střelou ze střelné zbraně 
E922.0 Pistole 
Revolver 
Nepatří sein: signální [raketová] pistole (E922.8) 
E922.l Brokovnice (automatická) 
E922.2 Lovecká puška 
Nepatří sem: vzduchovka (E917.9) 
E922.3 Vojenské střelné zbraně 
Armádní puška 
Kulomet 
E922.8 Jiné 
Signální [raketová] pistole 
E922.9 NS 

E923 Úraz způsobený výbušninou 
Patří sem: pppáleniny a jiná zranění způsobená výbuchem výbušných látek 

vznícení vysoce vznětlivých látek s výbuchem 
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Nepatří sem: výbuch: 
s požárem (E890-E892) 
ve stroji nebo na stroji (E919.-) 
na jakémkoli dopravním vozidle mimo stojící (E800 až 
E848) 

druhotné ohně vzniklé od výbuchu (E890-E899) 
E923.0 Ohňostroje 

E923.1 Trhaviny 
Dynamit 
Rozbuška 
Výbušnina [jakákoli] použitá k trhacím pracím 
E.923.2 Výbušné plyny 
Acetylen 
Benzínové výpary 
Butan 
Důlní plyny 
Metan 
Propan 
Uhelný plyn 
Výbuch NS v dole 
E923.8 Jiné 
Bomba 
Granát 
Mina 
Torpédo 
Výbušná střela 
Výbuch: ve skladu obílí 

v muniční(m): skladu 
továrně 

E923.9 NS 
Patří sem: výbuch NS 

E924 Úraz horkou látkou nebo předmětem, žíravou nebo leptavou látkou 
nebo parou 

Nepatří sem: chemická popálenina vzniklá spolknutím žíravé látky (E860 
až E864) 
nehody při léčení (E870-E876) 
oheň způsobený těmito látkami a předměty (E890-E894) 
popálení NS (E899.-) 
popáleniny od záření (E926.-) 

E924.0 Horké tekutiny a páry, včetně vodní páry 
Popálení nebo opaření: horkými nebo vařícími tekutinami, u kterých ne

převažuje účinek leptavý nebo žíravý 
parou [vodní nebo jinou] 
tekutým kovem 
vařící vodou 
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E924.1 Žíravé a leptavé látky 
Popálení: čpavkem 

kyselinou [jakoukoli] 
louhem 

E924.8 Jiné 
Popálení: žárem od elektrického topného zařízení 

horkým předmětem NS 
parním potrubím 

E924.9 NS 

E925 Úraz způsobený elektrickým proudem 

Patří sem: elektrický proud z: I 
kolejnice vedoucí proud 
nechráněné zásuvky 
neizolovaného drátu 

0 

vadného elektrického l 
spotřebiče nebo stroje 
vedení o vysokém napětí 

Nepatří sem: blesk (E907) 

jako 
příčina 

bodné rány 
elektrického šoku 
křečí 

ochrnutí dýchacího 
ústrojí 
popálení 
srdeční fibrilace 
usmrcení elektrickým 
proudem 

popálení žárem od elektrického zařízení (E924.8) 
E925.0 Vedení a spotřebiče v domácnosti 
E925.1 Zdroje elektřiny, rozvodné stanice, dálková vedení 
Přetržené vedení 
E925.2 Vedení, spotřebiče a elektrické stroje v průmyslu 
Bleskosvody 
Elektrické stroje a zařízení 
Ovládací přístroje 
Transformátory 
E925.8 Jiné 
Vedení a zařízení: venku 

E925.9 NS 

v obytném ústavě 
ve škole 
ve veřejné budově 
v zemědělství (mimo obytné stavení) 

Elektrický šok NS 
Popálení nebo jiné zranění elektrickým proudem NS 
Usmrcení elektrickým proudem NS 

E926 Účinky záření 
Nepatří sem: abnormální reakce nebo pozdější komplikace léčby, bez zmín

ky o nehodě (E879.2) 
nehoda postihnuvší pacienta při léčebném výkonu (E873.2, 
E873.3) 



použití záření při válečných operacích (E996, E997) 
závada na atomovém hnacím zařízení při vodní 
(E838.-) 

E926.0 Radiofrekvenční záření 

Přílišné vystavení: z(e): 
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dopravě 

mikrovlnovému záření 
průmyslových radiofrekvenčních 

} 

indukčních topných zařízení 
radarovému záření radarových instalací 
radiofrekvenčnímu záření silných rozhlasových a televizních 
[jakémukoliv] vysílačů 

E926.1 Infračervená topná zařízení a lampy 
Vystavení infračervenému záření z topných zařízení a lamp jako příčiny: 

pop~lení 
puchýřů 

spálení 
zánětlivých změn 

Nepatří sem: přímý dotyk topného zařízení nebo lampy (E924.8) 
E926.2 Zdroje viditelného a ultrafialového světla 
Elektrický svářecí oblouk 
Kyslíková svářečka 
Obloukové lampy · 
Sluneční paprsky 
Nepatří sem: nadměrné horko od těchto zdrojů (E900.-) 
E926.3 Paprsky X a jiné elektromagnetické ionizující záření 
Paprsky: gama 

X (tvrdé) (měkké) 
E926.4 Lasery _ 
E926.5 Radioaktivní izotopy 
Radiobiologické látky 
Radiofarmaceutické látky 
E926.8 Jiné určené 
Uměle urychlené paprsky ionizovaných částic, vytvářené: 

betatrony 
synchrotrony 

E926.9 NS 
Záření NS 

E927 Přepětí nebo namožení 
Namožení od: strkání 

tahání 
zvedání 

Přílišná tělesná námaha 
Příliš prudké pohyby při: rekreační činnosti 

jiné činnosti 

E928 Jiné a NS vlivy prostředí a náhodné příčiny 
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E928.0 Delší pobyt v prostředí bez tíže 
Beztížnost v kosmické lodi nebo simulátoru 
E928.l Účinky hluku 
Hluk 
Nadzvukové vlny 
Zvukové vlny 
E928.2 Chvění, otřesy 

E928.8 Jiné 
E928.9 NS 
Poranění nebo usmrcení, o ·kterém je výslovně udáno, že bylo náhodné, ale 
jinak blíže nepopsané 
Nepatří sem: poranění, o kterém nebylo zjištěno, zdali bylo náhodné či 

úmyslně způsobené (E980-E989) 
zlomenina z NS příčiny (E887) 

POZDNÍ NÁSLEDKY NÁHODNÝCH PORANĚNÍ (E929) 

Poznámka: Této položky se používá k označení náhodného zranění jako 
příčiny smrti nebo neschopnosti pro pozdní následky, které 
jsou samy o sobě zařaditelné jinam. Mezi „pozdní následky" 
patří onemocnění, která jsou takto výslovně označena nebo 
která nastala jako následky rok po náhodném zranění nebo 
později. 

E929 Pozdní následky náhodných poranění 
Nepatří sem: pozdní následky: léčebného použití léků a chemických látek 

(E930-E949) 
lékařských výkonů (E870-E879) 

E929.0 Pozdní následky úrazu motorovým vozidlem 
Pozdní následky úrazů zařaditelných pod E810-E825 
E929.l Pozdní následky jiného dopravního úrazu 
Pozdní následky úrazů zařaditelných pod E800-E807, E826-E838, E840-
E848 
E929.2 Pozdní následky náhodné otravy 
Pozdní následky úrazů zařaditelných pod E850-E858, E860-E869 . 
E929.3 Pozdní následky náhodného pádu 
Pozdní následky úrazů zařaditelných pod E880-E888 
E929.4 Pozdní následky úrazu způsobeného ohněm 
Pozdní následky úrazů zařaditelných pod E890-E899 
E929.5 Pozdní následky úrazů způsobených vlivy přírodními nei.bo život-

ního prostředí 
Pozdní následky úrazů zařaditelných pod E900.-E909 
E929.8 Pozdní následky jiných úrazů 
Pozdní následky úrazů zařaditelných pod E910-E928.8 
E929.9 Pozdní následky NS úrazů 
Pozdní následky úrazů zařaditelných pod E928.9 



LÉKY, CHEMICKÉ A BIOLOGICKÉ LÁTKY, VYVOLAVšf 
NEPŘÍZNIVÉ ÚČINKY PŘI LÉČEBNÉM POUŽITÍ (E930-E949) 
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Patř'í sem: správný lék správně podaný v léčebné nebo preventivní dávce 
jako příčina nepříznivého účinku 

Nepatří sem: náhodné předávkování léku a nesprávný lék podaný nebo 
vzatý omylem (E850-E858) 
nehody při podání léku nebo biologické látky, např. náhodné 
bodnutí při injekci nebo kontaminace léku (E870-E876) 
podání nebo použití se sebevražedným nebo · vražedným 
úmyslem nebo vůbec s úmyslem ublížit nebo za okolností 
zařaditelných pod E980-E989 (E950.0-E950.4, E962.0, E980.0 
až E980.4) 

E930 Antibiotika 
Nepatří sem: použije-li se jich jako léků očních, ušních, nosních a krčních 

a místních (E946.-) 
E930.0 Peniciliny 
E930.1 Antifungální antibiotika 
E930.2 Skupina chloramf enikolu 
E930.3 Erytromycin 
E930.4 Skupina tetracyklinu 
E930.5 Skupina kefalosporinu 
E930.6 Antimykobakteriální antibiotika 
E930.7 Antineoplastická antibiotika 
Nepatří sem: jiné antineoplastické léky (E.933.1) 
E930.8 Jiná určená antibiotika 
E93Q.9 NS 

E931 Jiné prostředky proti infekcím 
Nepatří sem: UNK a místní prostředky proti infekcím (E946.-) 
E931.0 Sul.fonamidy 
E931.1 Prostředky proti infekcím, obsahující ar zén 
E931.2 Prostředky proti infekcím, obsahující těžké hmy 
Sloučeniny: antimonu 

olova 
rtuti 
vizmutu 

Nepatří sem: rtuťová diuretika (E944.0) 
E931.3 Deriváty chinolinu a hydroxychinolinu 
Nepatří sem: léky proti malárii (E931.4) 
E931.4 Léky proti malárii a léky působící na jiné krevní prvoky 
E931.5 Jiné antiprotozoální léky 
E931.6 Anthelmintika 
E931. 7 Protivirové léky 
E931.8 Jiné antimykobakteriální látky 
E931.9 Jiné a NS prostředky proti infekcím 
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E932 Hormony a jejich syntetické náhrady 
E932.0 Steroidy z kory nadled_vin 
E932.l Androgeny a anabolika 
E932.2 Ovariální hormony a jejich syntetické náhrady 
E932.3 Inzulíny a antidiabetické prostředky 
Nepatří sem: nepříznivý účinek inzulínu, podaného za účelem šokové léčby 

(E879.3) 
E932.4 Hormony z předního laloku hypofýzy [přední pituitární hormony] 
E932.5 Hormony ze zadního laloku hypofýzy [zadní pituitární hormony] 
Nepatří sem: oxytocika (E945.0) , 
E932.6 Příštítná žláza - paratyreoidea - a její deriváty 
E932. 7 Stítná žláza - tyreoidea - a její deriváty 
E932.8 Antityreoidní látky 
E932.9 Jiné a NS hormony a jejich syntetické náhrady 

E933 Látky působící přímo na celý organismus 
E933.0 Antialergika a antiemetika 
Nepatří sem: trankvilizéry na bázi fenothiazinu (E939.l) 
E933.1 Antineoplastika a imunosupresíva 
Nepatří sem: antineoplastická antibiotika (E930.7) 
E933.2 Acidifikující látky 
E933.3 Alkalizující látky 
E933.4 ·Enzymy nezařazené jinde 
E933.5 Vitamíny nezařazené jinde 
Nepatří sem: vitamín K (E934.3) 
E933.8 Jiné látky, působící přímo na celý organismus, jinde nezařazené 
E933.9 NS 

E934 Látky působící především na složky krve 
E934.0 železo a jeho sloučeniny , 
E934.1 Přípravky z jater a jiné antianemické látky 
E934.2 Antikoagulancia 
E934.3 Vitamín K 
E934.4 Látky působící na fibrinolýzu 
E934.5 Antagonisté antikoagulancií a jiná koagulancia 
E934.6 Gamaglobulin 
E934.7 Čerstvá krev a krevní produkty 
E934.8 Jiné 
Makromolekulární náhrady krve 
E934.9 NS 

E935 
E935.0 
E935.1 
E935.2 
E935.3 

Analgetika, antipyretika a antirevmatika 
Opiáty a příbuzná narkotika 
Salicyláty 
Aromatická analgetika, nezařazená jinde 
Deriváty pyrazolu 



E935.4 Antirevmatika [ antiflogistika] 
Nepatří sem: salicyláty (E935.1) 

steroidy (E932.0) 
E935.5 Jiná nenarkotická analgetika 
E935.8 Jiné 
E935.9 NS 

E936 Antikonvulzíva a léky proti Parkinsonově nemoci · 
E936.0 Deriváty oxazolidinu 
E936.l Deriváty hydantoinu 
E936.2 Sukcinimidy 
E936.3 Jiná a NS antikonvulzíva 
E936.4 Léky proti Parkinsonově nemoci - antiparkinsonika 
Levodopa 

E937 Sedativa a hypnotika 
E937 .O Barbituráty 
Nepatří sem: Thiobarbituráty (E938.3) 
E937.1 Skupina chloralhydrátu 
E937 .2 Paraldehyd 
E937 .3 Sloučeniny brómu 
E937 .4 Sloučeniny methalchalonu 
E937.5 Skupina glutethimidu 
E937 .6 Smíšená sedativa, nezařazená jinde 
E937.8 Jiné 
E937.9 NS 
Lék pro spaní NS 
Uspávací prostředek NS 

E938 
E938.0 
E938.1 
E938.2 
E938.3 
E938.4 
E938.5 
E938.6 
E938.7 
E938.9 

E939 
E939.0 
E939.l 
E939.2 
E939.3 
E939.4 

Jiné látky s tlumivým účinkem na centrální ne1·vovou soustavu 
M yorelaxancia · 
Halothan 
Jiná plynná anestetika 
Nitrožilní anestetika 
Jiná a NS celková anestetika 
Povrchová a infiltrační anestetika 
Anestetika blokující periferní nervy a pleteně 
Míšní anestetika 
Jiná a NS místní anestetika 

Psychofarmaka 
Antidepresíva 
Trankvilizéry na bázi f enothiazinu 
Trankvilizéry na bázi butyrof enonu 
Jiná antipsychotika a neuroleptika 
Trankvilizéry na bázi benzodiazepinu 
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E939.5 Jiné trankvilizéry 
E939.6 Psychodysleptika [halucinogeny] 
E939. 7 Psychostimulancia 
Nepatří sem: látky snižující chuť k jídlu (E947.8) 
E939.8 Jiná psychofarmaka 
E939.9 NS 

E940 
E940.0 
E940.1 
E940.8 
E940.9 

E941 
E941.0 
E941.1 

E941.2 
E941.3 
E941.9 

E942 
E942.0 
E942.l 
E942.2 
E942.3 
E942.4 
E942.5 
E942.6 
E942.7 
E942.8 
E942.9 

Stimulancia centrální nervové soustavy 
Analeptika 
Antagonisté opiátů 
Jiné 
NS 

Látky působící především na autonomní nervovou soustavu 
Parasympatikomimetika [cholinergika] 
Parasympatikolytika [anticholinergika a antimuskarinika] a spas
molytika 
Sympatomimetika [adrenergika] 
Sympatolytika [antiadrenergika] 
NS 

Látky působící především na oběhovou soustavu 
Regulátory srdečního rytmu 
Kardiotonické glykosidy a látky s podobným účinkem 
Antilipemické a antiarteriosklerotické léky 
Ganglioplegika 
Koronární vazodilatancia 
Jiná vazodilatancia 
Jiná hypotenzíva 
Antivarikózní léky včetně sklerozujících prostředků 
Látky působící na vlásečnice 
Jiné a NS 

E943 Látky působící především na trávicí soustavu 
E943.0 Antacida a prostředky tliimící žaludeční sekreci 
E943.1 Dráždivá projímadla 
E943.2 Změkčující projímadla 
E943.3 Jiná projímadla včetně prostředků proti hypotonii střev 
E943.4 Digestiva 
E943.5 Prostředky proti průjmu 
Nepatří sem: prostředky proti infekcím (E930-E931) 
E943.6 Emetika 
E943.8 Jiné 
E943.9 NS 

E944 Látky působící na metabolismus vody, minerálů a kyseliny močové 
E944.0 Rtuťová diuretika 



E944.1 Diuretika odvozená od purinu 
E944.2 Inhibitory anhydrázy kyseliny uhličité 
E944.3 Saluretika 
E944.4 Jiná diuretika 
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E944.5 Látky ovlivňující rovnováhu elektrolytickou, kalorickou a vodní 
E944.6 Jiné minerální soli, nezařazené jinde 
E944. 7 Látky působící na metabolismus kyseliny močové 

E945 Látky působící především na hladké nebo kosterní svaly nebo na 
dýchací soustavu 

E945.0 Oxytocika 
E945.1 Relaxancia hladkých svalů 
E945.2 Relaxancia kosterních svalů 
E945.3 Jiné a NS látky piisobící na svaly 
E945.4 Antitusika 
E945.5 Expektorancia 
E945.6 Léky proti „nachlazení" 
E945.7 Antiastmatika 
E945.8 Jiné a NS léky proti respiračním nenwcem 

E946 Látky působící především na kůži a sliznici, prostředky oftalmo-
logické, · otorinolaryngologické a stomatologické 

E946.0 Místní prostředky proti infekcím a zánětům 
E946.1 Antipruritika 
E946.2 Místní adstringencia a detergencia 
E946.3 Emoliencia, demulcencia a protektancia 
E946.4 Keratolytika, keratoplastika a jiné léky a přídavky pro ošetřován·í 

vlasů 

E946.5 Prostředky proti očním infekcím a jiné oční léky 
E946.6 Prostředky proti infekcím a jiné léky a přípravky ušní, nosní 

a krční 
E946. 7 Zubní léky používané místně 
E946.8 Jiné 
E946.9 NS 

E94 7 Jiné a NS léky a přípravky 
E947.0 Dietetika 
E947.1 Lipotropní léky 
E947.2 Antidota nezařazená jinde 
E947.3 Prostředky k odvykání alkoholu 
E947.4 Farmaceutická excipiencia 
E947.8 Jiné léky a přípravky 
Diagnostické přípravky 
Kontrastní látky používané pro diagnostické výkony pomocí paprsků X 
E947.9 NS lék nebo přípravek 
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E948 
E948.0 
E948.1 
E948.2 
E948.3 
E948.4 
E948.5 
E948.6 

E948.8 
'E948.9 

Očkovací látky proti bakteriím 
Očkovací látka BCG 
Tyfus a paratyfus 
Cholera 
Mor 
Tetanus 
Záškrt 
Očkovací látka proti dávivému kašli, včetně kombinací s pertúzní 
složkou 
Jiné a NS očkovací látky proti bakteriím 
Smíšené očkovací látky proti bakteriím mimo kombinace s per
túzní složkou 

E949 Jiné očkovací a biologické látky 
Nepatří sem: gamaglobulin (E934.6) 
E949.0 Očkovací látka proti neštovicím 
E949.1 Očkovací látka proti vzteklině 
E949.2 Očkovací látka proti skvrnivce 
E949.3 Očkovací látka proti žluté zimnici 
E949.4 Očkovací látka proti spalničkám 
E949.5 Očkovací látka proti dětské obrně 
E949.6 Jiné a NS očkovací látky proti virovým nemocem a rickettsiózám 
E949. 7 Smíšené očkovací látky proti virovým nemocem a rickettsiózám 

a bakteriálním nemocem, mimo s pertusní složkou 
E949.9 Jiné a NS očkovací a biologické látky 

SEBEVRAŽDY A SEBEPOŠKOZEN1 (E950-E959) 

Patří sem: zranění při sebevraždě a pokusu o sebevraždu 

E950 
E950.0 
E950.1 
E950.2 
E950.3 
E950.4 
E950.5 
E950.6 

zranění způsobená zraněným samým a výslovně označená jako 
úmyslná 

Otrava pevnou nebo tekutou látkou 
Analgetika, antipyretika a antirevmatika 
Barbituráty 
Jiná sedativa a hypnotika 
Trankvilizéry a jiná psychofarmaka 
Jiné určené léky a léčebné přípravky 
NS lék nebo léčebný přípravek 
Chemické a farmaceutické přípravky pro zemědělství a zahradnic
tví mimo přípravky pro výživu rostlin a umělá hnojiva 

E950. 7 Žíravé a leptavé látky , 
Sebevražda nebo sebepoškození otravou látkami zařaditelnými pod E864.
E950.8 Arzén a jeho sloučeniny 
E950.9 Jiné a NS pevné a tekuté látky 



E951 Otrava plynem používaným v domácnosti 
E951.0 Plyn rozváděný potrubím 
E951.1 Zkapalněný plyn z ropy distribuovaný v přenosných nádobách 
E951.8 Jiný užitkový plyn 

E952 
E952.0 
E952.1 
E952.8 
E952.9 

E953 
E953.0 
E953.1 
E953.8 
E953.9 

E954 

Otrava jinými plyny nebo výpary 
Výfukový plyn z motorového vozidla 
Kysličník uhelnatý 
Jiné určené plyny a páry 
NS plyny a páry 

Oběšení, uškrcení nebo udušení 
Oběšení 

U dušení plastikovým sáčkem 
Jiné určené způsoby 
NS způsoby 

(U)topení 
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E955 Sebevražda nebo sebepoškození střelnou zbraní nebo výbušninou 
E955.0 Pistole 
E955.1 Brokovnice 
E955.2 Lovecká puška 
E955.3 Vojenské střelné zbraně 
E955.4 Jiná nebo NS střelná zbraň 
Střelná rána NS 
Zastřelení, postřelení NS 
E955.5 Výbušniny 
E955.9 NS 

E956 

E957 
E957.0 
E957.1 
E957.2 
E957.9 

E958 
E958.0 
E958.1 
E958.2 
E958.3 
E958.4 
E958.5 

Sebevražda nebo sebepoškození řezným, sečným nebo bodným ná
strojem 

Sebevražda nebo sebepoškození skokem s výše 
Obytný dům nebo jeho příslušenství 
Jiné stavby 
Pfírodní místa 
NS 

Sebevl'ažda nebo sebepoškození jiným nebo NS způsob~m 
Skok nebo lehnutí před pohybující se předmět 
Popáleniny, oheň 
Opaření 

Mimořádný chlad 
Usmrcení elektrickým proudem 
úmyslná nehoda motorového vozidla 
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E958.6 Úmyslná nehoda letadla 
E958. 7 Žíravé látky mimo otravu 
E958.8 Jiné určené způsoby 
E958.9 NS způsoby 

E959 Pozdní následky pokusu o sebevraždu nebo sebepoškození 
Poznámka: Této položky se používá k označení okolností zařaditelných 

pod E950-E958 jako příčiny smrti nebo neschopnosti pro pozdní 
následky, které se samy zařazují jinam. Mezi „pozdní následky" 
patří stavy označené jako takové nebo vyskytnuvší se jako ná
sledky rok po pokusu o sebevraždu nebo sebepoškození nebo 
později. 

USMRCENÍ A PORANĚNÍ ZPŮSOBENÁ ÚMYSLNĚ 
JINÝMI OSOBAMI (E960-E969) 

Patří sem: poranění způsobená jakýmkoliv způsobem jinou· osobou s úmys
lem zranit nebo zabít 

Nepatří sem: poranění vzniklá: 
válečnými operacemi (E990-E999) 
zákonným zákrokem (E970-E978) 

E960 Zápas, rvačka, znásilnění 
Rvačka nebo zápas rukama, pěstmi, nohama 
Zranění nebo zabití při zápase NS 
Nepatří sem: úmyslné: potopení, utopení (E964) 

uškrcení (E963) 
zranění zbraněmi (E965, E966, E969) 

E960.1 Znásilnění 

E961 Napadení žíravou nebo leptavou látkou, mimo otravu 
Zranění nebo usmrcení, způsobené úmyslně žíravou nebo leptavou látkou, 
např. jakoukoliv kyselinou 
Nepatří sem: chemické popáleniny po polknutí žíravé látky (E962) 

popálení horkou tekutinou (E968) 

E962 Otrávení 
E962.0 Léky a léčiva 
úmyslné otrávení jiné osoby jakýmkoliv lékem nebo léčivem 
E962.1 Jiné pevné a tekuté látky 
E962.2 Jiné plyny a páry 
E962.9 Otrava NS 

E963 Oběšení nebo (u)škrcení 

E964 (U)topení 



E965 Napadení střelnou zbraní nebo výbušninou 
E965.0 Pistole 
Revolver 
E965.1 Brokovnice 
E965.2 Lovecká puška 
E965.3 Vojenské střelné zbraně 
E965.4 Jiné a NS střelné zbraně 
E965.5 Bomba určená k útoku na lidi 
E965.6 Benzínová bomba 
E965.7 Bomba umístěná v balíčku 
E965.8 Jiná určená výbušnina 
Bomba NS, umístěná v domě nebo ve voze 
Dynamit 
E965.9 Výbušnina NS 

E966 Napadení řezným, sečným nebo bodným nástrojem 
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(Pokus o) zavraždění nebo zabití jakýmkoli nástrojem z"ařaditelným pod 
E920 
Úmyslné říznutí nebo bodnutí na kterékoliv části těla 

EQ67 Bití nebo jiné týrání dítěte 
E967.0 Některým z rodičů 
E967.1 Jinou určenou osobou 
E967.9 Osobou NS 

E968 Napadení jiným nebo NS způsobem 
E968.0 Oheň 
Úmyslné popálení 
Žhářství 
Nepatří sem: popáleniny od horké tekutiny (E968.3) 
E968.l Shození s výše 
E968.2 Udeření tupým nebo vrženým předmětem 
E968.3 Horká tekutina 
Úmyslné opaření 
E968.4 Zločinné zanedbání 
Opuštění dítěte s úmyslem ublížit mu nebo je zabít 
E968.8 Jiné určené způsoby 
Kousnutí člověkem 
E968.9 NS způsoby 
Násilí, mimo náhodné 
úmyslné zranění NS 
Zabití, mimo náhodné 
Vražda, pokus o vraždu NS 

E969 Pozdní následky poranění způsobené úmyslně jinou osobou 
Poznámka: Této položky se používá k označení okolností zařaditelných 
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pod E960-E968 jako pncmy smrti nebo neschopnosti pro 
pozdní následky, které se samy zařazují jinam. Pod „pozdní 
následky" patří stavy, označené jako takové nebo vyskytnuvší 
se jako následky rok po zranění, způsobeném úmyslně jinou 
osobou, nebo později. 

ZAKONNÝ ZÁKROK (E970-E978) 

Patří sem: zranění způsobená policií nebo jinými orgány prosazujícími zá
kon, včetně vojska ve službě, při zatýkání nebo pokusu o zatčení 
porušovatelů zákona, potlačování nepokojů, udržování pořádku 
nebo jiné zákonné akci 
zákonná poprava 

Nepatří sem: zranění způsobená při občanském povstání (E990-E999) 

E970 Zákonný zákrok střelnou zbraní 
Střelná rána 
Zranění: kulometem 

revolverem 
gumovou kulkou 
výstřelem NS 

E971 Zákonný zákrok výbušninou 
Zranění: střelou z hmoždíře 

dynamitem 
granátem 
výbušnou střelou 

E972 Zákonný zákrok plynem 
Otrava plynem 
(Za)dušení plynem 
Zranění slzným plynem 

E973 Zákonný zákrok tupým předmětem 
Udeření : holí 

obuškem 

E97 4 Zákonný zákrok řezným, sečným nebo bodným nástrojem 
Bodná rána 
Sečná rána 
Zranění bodákem 

E97 5 Zákonný zákrok jiným popsaným způsobem 
Hrubé zacházení 
úder rukou 

E976 Zákonný zákrok NS způsobem 
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E977 Pozdní následky poranění způsobeného zákonným zákrokem 
Poznámka: Této položky se používá k označení okolností zařaditelných 

pod E970-E976 jako příčiny smrti nebo neschopnosti pro pozdní 
následky, které se samy zařazují jinam. Mezi „pozdní následky" 
patří stavy, které jsou označeny jako takové nebo se vyskytly 
jako následky rok po zranění, způsobeném zákonným zákro
kem, nebo později. 

E978 Zákonná poprava 
Každá poprava provedená podle rozhodnutí soudu, jako např~: 

oběšení 

otrava 
stětí, dekapitace (guillotinou) 
trest smrti 
usmrcení elektrickým proudem 
zadušení plynem 
zastřelení 

jiné udané způsoby 

PORANĚNÍ, O KTERÝCH NEBYLO ZJIŠTĚNO, ZDALI BYLA 
NAHODNA CI ZPŮSOBENÁ ÚMYSLNĚ (E980-989) 

Poznámka: Položek E980-E989 se používá tehdy, když je udáno, že lékař
ské, úřední nebo soudní vyšetřování nezjistilo, zdali zranění 
byla náhodná či způsobena úmyslně, ať zraněným nebo jinou 
osobou. Patří sem také zranění - al~ ne · O~ravy -, která si 
zraněný způsobil sám a o nichž není udáno, zdali byla náhodná 
či způsobená s úmyslem ublížit si. 

E980 Otrava pevnou nebo tekutou látkou 
E980.0 Analgetika, antipyretika a antirevmatika 
E980.1 Barbituráty · 
E980.2 Jiná sedativa a hypnotika 
E980.3 Trankvilizéry a jiná psychofarmaka 
E980.4 Jiné určené léky a léčebné přípravky 
E980.5 NS lék nebo léčebný přípravek 
E980.6 Žíravé a leptavé látky 
Otrava látkami zařaditelnými pod E864.-
E980. 7 Chemické a farmaceutické přípravky pro zemědělství a zahrad

nictví mimo přípravky pro výživu rostlin a umělá hnojiva 
E980.8 Arzén a jeho sloučeniny 
E980.9 Jiné a NS pevné a tekuté látky 

E981 ' 
E981.0 
E981.1 
E981.8 

Otrava plynem používaným v domácnosti 
Plyn rozváděný potrubím 
Zkapalněný plyn z ropy distribuovaný v přenosných nádobách 
Jiný užitkový plyn 
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E982 
E982.0 
E982.l 
E982.8 
E982.9 

Otrava jiným plynem nebo výpary 
Výfukový plyn z motorového vozidla 
Jiný kysličník uhelnatý 
Jiné určené plyny a páry 
NS plyny a páry 

E983 Oběšení, uškrcení nebo zadušení 
E983.0 Oběšení 

E983.1 Zadušení plastikovým sáčkem 
E983.8 Jiné určené způsoby 
E983.9 NS způsob 

E984 

E985 
E985.0 
E985.1 
E985.2 
E985.3 
E985.4 
E985.5 

E986 

E987 
E987.0 
E987.1 
E987.2 
E987.9 

E988 
E988.0 
E988.l 
E988.2 
E988.3 
E988.4 
E988.5 
E988.6 
E988.7 
E988.8 
E988.9 

Utonutí 

Poranění střelnou zbraní nebo výbušninou 
Pistole 
Brokovnice 
Lovecká puška 
Vojenské střelné zbraně 
Jiné a NS střelné zbraně 
Výbušniny 

Poranění řezným, sečným nebo bodným nástrojem 

Pád s výše 
Obytný dům nebo jeho příslušenství 
Jiné stavby 
Přírodní místa 
NS 

Poranění jiným nebo NS způsobem 
Skok nebo lehnutí pod pohybující se předmět 
Popáleniny, oheň 
Opaření 

Mimořádný chlad 
Usmrcení elektrickým proudem 
Nehoda motorového vozidla 
Nehoda letadla 
Žfravé látky, mimo otravu 
Jiné určené způsoby 
NS způsob 

E989 Pozdní následky poranění: o kterých nebylo zjištěno, zdali byla 
náhodná či způsobena úmyslně 

Poznámka: Této položky se používá k označení okolností, zařaditelných 
pod E980-E988 jako příčina smrti nebo neschopnosti pro 
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pozdní následky, které jsou samy zařaditelné jinam. Pod „pozd
ní následky" patří stavy, které jsou jako takové označeny nebo 
které nastaly jako následky rok po zranění, o kterém nebylo 
zjištěno, zdali bylo náhodné či způsobeno úmyslně, nebo poz
ději. 

PORANĚNÍ VZNIKLÁ VÁLEČNÝMI OPERACEMI (E990-E999) 

Patří sem: zranění vojenských i civilních osob, způsobená válkou nebo ob
čanským povstáním a nastavší za trvání války nebo povstání 
zranění způsobená válečnými operacemi a nastavší po zastavení 
nepřátelství 

Nepatří sem: úrazy při výcviku vojenských osob, při výrobě válečného 

materiálu a při dopravě, pokud je nelze přičíst nepřátelské 
akci 

E990 Oheň nebo požár 
Patří sem: popálení } vzniklé od ohně zaviněného pnmo zápalnými 

(za)dušení prostředky nebo nepřímo jakoukoliv konvenční 
jiné zranění zbraní 

E990.0 Od benzínové bomby 
E990.9 Z jiných a NS zdrojů 

E991 Kulka nebo úlomek 
E991.0 Gumové kulky (z pušky) 
E991.1 Broky (z pušky) 
E991.2 Jiné kulky 
Kulky [jakékoliv mimo gumové a broky] z: brokovnice 

karabiny 
kulometu 
pistole 
pušky 

E991.3 Bomba, určená k útoku na lidi, nebo její úlomky 
E991.9 Jiné a NS úlomky 
Úlomky: bomb, mimo bomby určené k útoku na lidi 

dělostřeleckých střel 

granátů 

raket 
řízených střel 

šrapnelů 

zemních min 

E992 Výbuch námořní zbraně 
Dělostřelecká střela vypálená ze základny na moři 
Hlubinná puma 
Mina NS, na moři nebo v přístavu 
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Námořní mina 
Podvodní nálož 
Torpédo 

E993 Jiný výbuch 
Náhodný výbuch munice používané ve válce 
Náhodný výbuch vlastních zbraní 
Nálož NS 
Výbuch: dělostřelecké střely 

hmoždířové střely 

závěru děla 

NS 
Vzdušná nálož NS 
Zranění roztržením zbraně 

E994 Zničení letadla 
Sestřelení · } 
Shoření letadla 
Výbuch 
Rozdrcení padajícím letadlem 

E995 Jiná nebo NS forma konvenční války 
Bitevní rány 
(U)tonutí při válečných operacích 
Zranění bodákem 

E996 Jaderná zbraň 
Účinky: ionizujícího záření 

ohně 

výbuchu 
. žáru 

} jaderných zbraní 

Jiné přímé nebo sekundární účinky jaderných zbraní 

E997 
E997.0 
E997.1 
E997.2 
E997.8 
E997.9 

Jiná forma nekonvenční války 
Lasery 
Biologická válka 
Plyny, dýmy a chemikálie 
Jiné 
NS 

) 

E998 Poranění způsobená válečnými operacemi, ke kterým však došlo 
až po zastavení nepřátelství 

Poranění způsobená válečnými operacemi, ale nastalá až po zastavení ne
přátelství, a to jakýmkoliv způsobem zařaditelným pod E990-E997 
Poranění výbuchem bomb nebo min položených při válečných operacích, 
došlo-li k výbuchu až po zastavení nepřátelství 
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E999 Pozdní následky poranění způsobených válečnými operacemi 
Poznámka: Této položky se - používá k označení okolností, zařaditelných 

pod E990-E998, jako příčiny smrti nebo neschopnosti pro 
pozdní následky, které se samy zařazují jinam. Pod „pozdní 
následky" patří stavy, které jsou takto označeny nebo které 
nastaly jako následky rok po poranění způsobeném válečnými 
operacemi nebo později. 
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DODATKOVA KLASIFIKACE FAKTORŮ 
PůSOB1C1CH NA ZDRAVOTNÍ STAV A KONTAKT 
SE ZDRAVOTNi:CK'ýMI SLUZBAMI 
(KLASIFIKACE V) 

Tato klasifikace je určena pro případy, kdy jako „diagnózy" nebo „po.;. 
tíže" jsou udány jiné okolnosti než nemoci a úrazy, zařaditelné pod položky 
001-999 hlavní části MKN nebo pod kód E. To se může stát hlavně dvěma 
způsoby: 

a) Když osoba, která není právě nemocná, navštíví zdravotnické zařízení 
za nějakým účelem, např. jako dárce orgánu nebo tkáně, aby dostala profy
laktické očkování nebo aby se poradila o problému, který sám není nemocí 
ani úrazem. To bude velmi vzácný případ mezi stacionárními pacienty ne
mocnic, ale častější mezi ambulantními pacienty. ~a těchto okolností je 
přípustné, aby kódu V bylo používáno i při tabelacích podle jediné příčiny. 

b) Když je přítomna nějaká okolnost nebo potíž, která působí na zdra
votní stav osoby, ale není sama o sobě současnou nemocí ani úrazem. Ta
kové faktory mohou být zjištěny při hromadných prohlídkách obyvatel
stva, ať osoba je nebo není právě nemocná, nebo uvedeny jako další faktory, 
které je třeba mít na mysli, když se osobě poskytne péče pro nějakou nemoc 
nebo úraz. Za těchto okolností by se měl kód V používat jen jako dodatkový . 
kód a neměl by se vybírat k použití při prvotní tabelaci podle jediné pří
činy. Příklady těchto okolností jsou některé nemoci v osobní anamnéze nebo 
osóba s umělou srdeční chlopní in sítu. 

OSOBY S POTENCIÁLNĚ OHROŽENÝM ZDRAVÍM VE VZTAHU 
K INFEKČNÍM NEMOCEM (V01-V07) 

Nepatří sem: infekční a parazitární nemoci: 

VOl 
VOl.O 

v rodinné anamnéze (V18.8) 
v osobní anamnéze (V12.0) 

Kontakt s infekční nemocí nebo vystavení infekční nemoci 
Cholera 

Onemocnění patřící pod 001.
VOl.1 Tuberkulóza 
Onemocnění patřící pod 010.- až 018.
VOl.2 Akutní dětská obrna 
Onemocnění patřící pod 045.-
VOl.3 Neštovice 
Onemocnění patřící pod 050.-
VOl A Zarděnky 
Onemocnění patřící pod 056.-
VOl.5 Vzteklina 
Onemocnění patřící pod 071.-



VOl.6 Pohlavní nemoci 
Onemocnění patřící pod 090.- až 099.
VOl. 7 Jiné virové nemoci 
Onemocnění patřící pod 045.- až 078.-, pokud nejsou uvedena výše 
VOl.8 Jiné přenosné nemoci 
Onemocnění patřící pod 001 až 136, pokud nejsou uvedena výše 
VOl.9 NS 

V02 Přenašeč nebo suspektní přenašeč infekční nemoci 
V02.0 Cholera 
V02.1 Tyfus 
V02.2 Amébová úplavice 
V02.3 Jiné žaludeční a střevní patogeny 
V02.4 Záškrt 
V02.5 Jiné určené bakteriální nemoci 
Bakteriální nemoci způsobené: meningokoky 

V02.6 Virový zánět jater 

stafylokoky 
streptokoky 

. Nosič Hepatitis Australia (HAA) (SH) 
V02. 7 Kapavka 
V02.8 Jiné pohlavní nemoci 
V02.9 Jiný určený infekční mikroorganismus 
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V03 Potřeba ochranného (preventivního) očkování k předcházení bakte
riálním nemocem 

Nepatří sem: očkov~cí látky proti kombihacím nemocí (V06.-) 

V03.0 
V03.1 
V03.2 
V03.3 
V03.4 
V03.5 
V03.6 
V03.7 
V03.8 
V03.9 

případy, kdy očkování nebylo provedeno pro kontraindikaci 
(V64.0) 

Cholera [bez kombinací] 
Tyfus a paratyfus (TAB) [bez kombinací] 
Tuberkulóza (BCG) 
Mor 
Tularémie 
Záškrt [bez kombinací] 
Dávivý kašel [bez kombinací] 
Tetanus [bez kombinací] 
Jiné očkování proti jednotlivým uvedeným bakteriálním nemocem. 
NS 

V04 Potřeba preventivního (ochranného) očkování k předcházení někte-
rým virovým nemocem 

Nepatří sem: očkovací látky proti kombinacím nemocí (V06.-) 
V04.0 Akutní dětská obrna 
V04.l Neštovice 
V04.2 Spalničky 
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V04.3 
V04.4 
V04.5 
V04.6 
V04.7 
V04.8 

Zarděnky [bez kombinací] 
Žlutá zimnice 
Vzteklina 
Epidemický zánět příušnic [bez kombinací] 
Nachlazení 
Chřipka 

V05 Potřeba jiného ochranného (preventivního) očkování k předcházení 
jednotlivým nemocem 

Nepatří sem: očkovací látky proti kombinacím nemocí (V06.-) 
V05.0 Virový zánět mozku přenášený členovci 
V05.l Jiné virové nemoci přenášené členovci 
V05.2 Leishmanióza 
V05.8 Jiné uvedené nemoci 
V05.9 NS 

V06 Potřeba ochranného (preventivního) očkování k předcházení kom
binacím nemocí 
Cholera s tyfem a paratyfem (cholera + T AE) 
Záškrt - tetanus - dávivý kašel, v kombinaci (DTP) 

V06.0 
V06.1 
V06.2 
V06.3 
V06.4 
V06.8 
V06.9 

Záškrt - tetanus - dávivý kašel s tyfem a paratyfem (DTP+ TAB) 
Záškrt - tetanus - dávivý kašel s dětskou obrnou (DTP+polio) 
Spalničky- zánět příušnic - zarděnky (MMR) 

V07 
V07.0 

Jiné kombinace 
Kombinovaná očkovací látka NS 

Potřeba izolace nebo jiných preventivních opatření 
Izolace 

Přijetí za účelem ochrany osoby před jejím okolím nebo izolace osoby po 
kontaktu s infekčními nemocemi 
V07.1 Desenzibilizace na alergeny 
V07.2 Preventivní imunoterapie 
Podávání sér (gamaglobulin) poskytujících imunitu 
V07.3 Jiná preventivní chemoterapie 

} 

za ochran
Chemoprofy laxe 

ným 
Podávání antibiotik nebo jiných chemoterapeutických látek účelem 

Nepatří sem: udržovací chemoterapie po nemoci (V58.1) 
V07.8 Jiné udané ochranné (preventivní) opatření 
V07.9 NS 

OSOBY S POTENCIÁLNE OHROŽENÝM ZDRAVÍM SE. ZŘETELEM 
K JEJICH OSOBNÍ NEBO .RODINNÉ ANAMNÉZE (V10-iV19) 

Nepatří sem: další péče a sledování po léčbě (V51-V58) 
případy, kdy důvodem, pro pozorování nebo zákrok během 
těhotenství je možnost, že by mohl být postižen plod (6'55!:-) 



VlO Zhoubný novotvar v osobní anamnéze 
Patří sem onemocnění „v remisi" 
VlO.O Trávicí ústrojí 
Onemocnění patřící pod 140-159 v osobní anamnéze 
Vl0.1 Průdušnice, průdušky a plíce 
Onemocnění patřící pod 162 v osobní anamnéze 
Vl0.2 Jiné dýchací a nitrohrudní orgány 
Onemocnění patřící pod 160, 161, 163-165 v osobní anamnéze 
Vl0.3 Prs 
Onemocnění patřící pod 174-175 v osobní anamnéze 
Vl0.4 Pohlavní orgány 
Onemocnění patřící pod 179-187 v osobní anamnéze 
Vl0.5 Močové orgány 

. Onemocnění patřící pod 188-189 v osobní anamnéze 
Vl0.6 Leukémie 
Onemocnění patřící pod 204-208, v remisi 
VlO. 7 Jiné novotvary mízních a krvotvorných tkání 
Onemocnění patřící pod 200-203, v remisi 
Vl0.8 Jiné 
Kůže 

Vl0.9 NS 

VU Duševní porucha v osobní anamnéze 

V12 Některé jiné nemoci v osobní anamnéze 
Vl2.0 Infekční a parazitární nemoci 
V12.1 Nutriční karence 
V12.2 Poruchy endokrinní, metabolické a poruchy imunity 
Nepatří sem: alergie v anamnéze (V14.-, V15.0) 
V12.3 Nemoci krve a krvotvorných orgánů 
V12.4 Nemoci nervové soustavy a smyslových orgánů 
V12.5 Nemoci oběhové soustavy 
Nepatří sem: infarkt myokardu starší 8 týdnů (412) 

syndrom po infarktu myokardu (411) 
V12.6 Nemoci dýchací soustavy 
V12.7 Nemoci trávicí soustavy 

V13 J iné nemoci v osobní anamnéze 
V13.0 Nemoci močové soustavy 
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V13.l Choroba trofoblastu (od zásněti hroznové - mola hydatidosa - až 
po mola destruens - choriokarcinoni) 

V13.2 Jiné nemoci pohlavního ústrojí a porodnické poruchy 
Nepatří sem: dohled během těhotenství u ženy s nepříznivou porodnickou 

anamnézou (V23.-) 
V13.3 Nemoci kůže a podkožního vaziva 
V13.4 Artritis 
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V13.5 
V13.6 
V13.7 
V13.8 
V13.9 

V14 
V14.0 
V14.1 
V14.2 
V14.3 
V14.4 
V14.5 
V14.6 
V14.7 
V14.8 
V14.9 

Jiné nemoci svalů a kostry 
Vrozené vady 
Perinatální poruchy 
Jiné 
NS 

Alergie na léčebné nebo profylaktické prostředky v osobní anamnéze 
Penicilin 
Jiná antibiotika 
Sulfonamidy 
Jiné prostředky proti infekcím 
Anestetika 
Narkotika 
Analgetika 
Sérum nebo očkovací látka 
Jiné 
NS 

V15 Jiná ohrožení zdraví v osobní anamnéze 
V15.0 Alergie, jiná než na léčebné prostředky 
V15.l Chirurgické zákroky na srdci a velkých cévách 
Nepatří sem: náhr~da transplantátem nebo jinými způsoby (V42.-, V43.-) 
V15.2 Chirurgické zákroky na jiných důležitých orgánech 
Nepatří sem: náhrada transplantátem nebo jinými způsoby (V42.-, V43.-) 
V15.3 Ozáření 

Předchozí vystavení léčebnému ~ebo jinému ionizujícímu záření 
V15.4 Psychické trauma 
Nepatří sem: onemocnění patřící pod 290-316 v anamnéze (V11) 
Vl5.5 úraz , 
V15.6 Otrava 
V15.7 Antikoncepce 
Nepatří sem: přítomnost nitroděložní antikoncepční pomůcky jako náhod

ný nález (V45.5) 

V15.8 Jiné 
V15.9 NS 

běžně používaná antikoncepce (V25.-) 

V16 Zhoubný novotvar v rodinné anamnéze 
V16.0 Trávicí ústrojí 
Onemocnění patřící pod 140-159 v rodinné anamnéze 
Vl6.l Průdušnice, průdušky a plíce 
Onemocnění patřící pod 162 v rodinné anamnéze 
Vl6.2 Jiné dýchací a nitrohrudní orgány 
Onemocnění patřící pod 160, 161, 163 až 165 v rodinné anamnéze 
Vl6.3 Prs 
Onemocnění patřící pod 174 v rodinné anamnéze 



Vl6.4 Pohlavní orgány 
Onemocnění patřící pod 179-187 v rodinné anamnéze 
Vl6.5 Močové ústrojí 
Onemocnění patřící pod 189 v rodinné anamnéze 
V16.6 Leukémie 
Onemocnění patřící pod 204-208 v rodinné anamnéze 
V16.7 Jiné novotvary mízních a krvetvorných tkání 
Onemocnění patřící pod 200-203 v rodinné anamnéze 
V16.8 Jiné 
Jiná onemocnění patřící pod 140--.,.199 v rodinné anamnéze 
V16.9 NS 
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Vl 7 Některé chronické choroby působící neschopnost v rodinné anamnéze 
Vl 7.0 Duševní choroby 
Vl 7.1 Cévní onemocnění mozku 
Vl 7.2 Jiné nervové choroby 
Epilepsie 
Huntingtonova choroba 
Vl 7 .3 Ischemická choroba srdeční 
Vl 7.4 Jiné choroby oběhové soustavy 
V17.5 Astma 
Vl 7.6 Jiná chronická onemocnění 
V17.7 Artritis 
Vl 7.8 Jiné nemoci svalů a kostí 

V18 
V18.0 
Vl8.1 
Vl8.2 
V18.3 
V18.4 
V18.5 
Vl8.6 
V18.7 
V18.8 

V19 
Vl9.0 
V19.1 
V19.2 
Vl9.3 
V19.4 
V19.5 
V19.6 
V19.7 
Vl9.8 

Některá jiná určená onemocnění v rodinné anamnéze 
Cukrovka 
Jiné endokrinní a metabolické nemoci 
Anémie 
Jiné nemoci krve 
Duševní zaostalost 
Poruchy trávení 
Nemoci ledvin 
Jiné nemoci močového a pohlavního ústrojí 
Infekční nemoci 

Jiná onemocnění v rodinné anamnéze 
Slepota nebo oslabení zraku 
Jiné onemocnění očí 
Hluchota nebo oslabení sluchu 
Jiné onemocnění uší 
Onemocnění kůže 

Vrozené vady 
Alergické nemoci 
Pokrevní příbuzenství 
Jiné 
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OSOBY, KTERÉ NAVSTIVILY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENf 
ZA OKOLNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S VÝVOJEM (V20-V28) 

V20 
V20.0 
V20.1 
V20.2 

Zdravotní dozor nad kojencem nebo dítětem 
Nalezenec 
Jiný zdravý kojenec, kterému se poskytuje péče 
Rutinní kontrola zdraví dítěte 

Vývojové testování kojence nebo dítěte 
Nepatří sem speciální screening poruch ve vývoji (V79.3) 

V21 
V21.0 
V21.1 
V21.2 
V21.8 
V21.9 

V22 

Konstituční vývojové stavy 
Období rychlého růstu v dětství 
Puberta 
Dospívání 
Jiné 
NS 

Normální těhotenství 
Nepatří sem: vyšetření nebo test na těhotenství, jestliže těhotenství nebylo 

potvrzeno (V72.4) 
V22.0 Lékařský dohled nad normálně probíhajícím prvním těhotenstvím 
V22.l Lékařský dohled nad jiným normálně probíhajícím těhotenstvím 
V22.2 Těhotenství, náhodně zjištěné 

Těhotenství NS 

V23 Lékařský dohled nad vysoce ohroženým těhotenstvím 
V23.0 Těhotenství s neplodností v anamnéze 
V23.1 Těhotenství s chorobou trofoblastu v anamnéze 
Těhotenství se zásnětí: hroznovou } 

vezikulární v anamnéze 

V23.2 Těhotenství s potratem v anamnéze 
Těhotenství s onemocněními patřícími pod 634.- až 638.- v anamnéze 
Nepatří sem: žena se sklonem k habituálním potratům: 

bez těhotenství normálně probíhajícího (629.9) 
péče během těhotenství (646.3) 

V23.3 Vícerodička (multipara) 
Nepatří sem: bez současného těhotenství (V61.5) 

péče ve vztahu k porodu (659.4) 
V23.4 Těhotenství s jinou nepříznivou porodnickou anamnézou 
Těhotenství s jinými onemocněními patřícími pod 630 až 676.- v anamnéze 
V23.5 Těhotenství s jinou nepříznivou anamnézou 
Těhotenství s narozením mrtvého dítěte nebo úmrtím novorozence v anam
néze 
V23.8 
V23.9 

Jiné vysoce rizikové těhotenství 
Vysoce rizikové těhotenství NS 



V24 Péče a vyšetření po porodu 
V24.0 Ihned po porodu 
Péče a pozorování v nekomplikovaných případech 
V24.1 Kojící matka 
V24.2 Rutinní sledování po porodu 

V25 Řízená antikoncepce 
V25.0 Všeobecná poradní. činnost 
Porada v rámci plánování rodiny NS 
Předepisování antikoncepčních prostředků 

V25.1 Zavedení nitroděložní antikoncepční pomůcky 
V25.2 Sterilizace 
Přijetí za účelem přerušení vejcovodu nebo chámovodu 
V25.3 Indukce menstruace 
Regulace menstruace 
Záchytnost těhotenství 
V25.4 Dohled nad indikovanou antikoncepcí 
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Kontrola, opětné zavedení nebo odstranění nitroděložní antikoncepční po
můcky 

Opětné předepsání antikoncepčních pilulek nebo jiné metody antikoncepce 
Rutinní vyšetření v souvislosti s udržováním antikoncepce · 
Nepatří sem: přítomnost nitroděložní antikoncepční pomůcky jako náhod-

ný nález (V45.5) 
V25.8 Jiné 
V25.9 NS 

V26 Regulace početí 
V26.0 Plastika vejcovodu či plastika cévní po předchozí sterilizací 
V26.1 Umělé oplodnění 

V26.2 Vyšetřování a testování 
Insuflace vejcovodu 
Počítání spermií 
V26.3 Porada u genetika 
V26.4 Všeobecná poradní činnost 
V26.8 Jiné 
V26.9 NS 

V27 Výsledek porodu 
Poznámka: tato položka je určena pro kódování výsledku porodu v zázna

V27.0 
V27.1 
V27.2 
V27.3 
V27.4 
V27.5 

mu matky 
. Jediné dítě' živě narozené 

Jediné dítě, mrtvě narozené 
Dvojčata, obě živě narozená 
Dvojčata, jedno narozené živé, druhé mrtvé 
Dvojčata, obě mrtvě narozená 
Jiný mnohočetný porod, všechny děti narozené živé 
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V27.6 
V27.7 
V27.9 

Jiný mnohočetný porod, některé děti narozené živé 
Jiný mnohočetný porod, všechny děti narozené mrtvé 
NS 

V28 Předporodní běžné prohlídky 
Nepatří sem: rutinní prenatální péče (V22.-, V23.-) 
V28.0 Screeningové vyšetření na chromosomální odchylky z punktátu 

plodové vody 
V28.1 Screeningové vyšetření zvýšené úrovně alfafetoproteinů v plodové 

vodě 

V28.2 
V28.3 
V28.4 
V28.5 
V28.8 
V28.9 

Jiné screeningové vyšetření z punktátu plodové vody 
Screeningové vyšetření vad ultrazvukem 
Screeningové vyšetření opožděného růstu plodu ultrazvukem 
Screeningové vyšetření případů izoimunizace 
Jiné 
NS 

ZDRAVĚ, ŽIVĚ NAROZENĚ DĚTI PODLE TYPU NAROZENÍ 
(V30-V39) 

Poznámka: Tyto položky jsou určeny ke kódování živě narozených dětí, 
které nejsou nemocny, ale přesto jsou ve zdravotnické péči, 
např. blokují novorozenecká lůžka 

Při položkách V30-V39 lze použít tohoto členění na 4. místě: 
.O Narozeno(-y) v ústavě 
.1 Narozeno(-y) před přijetím do ústavu 
.2 Narozeno mimo ústav a nehospitalizováno(-y) 

V30 Jediné dítě 

V31 Dvojčata, druhé narozeno živé 

V32 Dvojčata, druhé narozeno mrtvé 

V33 Dvojčata NS 

V34 Jiný mnohočetný porod, všechny ostatní děti narozeny živé 

V35 Jiný mnohočetný porod, všechny ostatní děti narozeny mrtvé 

V36 Jiný mnohočetný porod, některé z ostatních · dětí narozeny živé, 
některé mrtvé 

V37 Jiný mnohočetný porod NS 

V39 NS 



OSOBY SE STAVY MAJÍCÍMI VLIV NA JEJICH 
ZDRAVOTNÍ STAV (V40-V49) 
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Tyto položky jsou určeny pro použití v případech, kdy uvedené stavy jsou 
zapsány jako „diagnózy" nebo „problémy". 

V40 
V40.0 
V40.1 
V40.2 
V40.3 
V40.9 

Potíže s duševním stavem a chováním 
Problémy s učením 
Problémy se sdělováním včetně řeči 
Jiné problémy s duševním stavem 
Jiné problémy s chováním 
NS problémy s duševním stavem nebo chováním 

V 41 Potíže se smysly a jinými zvláštními funkcemi 
V41.0 Problémy se zrakem 
V41.l Jiné problémy s očima 
V 41.2 Problémy se sluchem . 
V41.3 Jiné problémy s ušima 
V 41.4 Problémy s vydáváním hlasu 
V41.5 Problémy s čichem a chutí 
V41.6 Problémy s polykáním a žvýkáním 
V41.7 Problémy se sexuální funkcí 
Nepatří sem: manželské problémy (V61.1) 

psychosexuální poruchy (302.-) 
V41.8 Jiné problémy se zvláštními funkcemi 
V41.9 NS 

V 42 Orgán nebo tkáň nahrazená transplantátem 
Patří sem: stav po náhradě orgánu homogenním nebo heterogenním trans

plantátem 
Ledvina 
Srdce 
Srdeční chlopeň 

Kůže 

Kost 
Rohovka 
Plíce 
Játra 

V42.0 
V42.1 
V42.2 
V42.3 
V42.4 
V42.5 
V42.6 
V42.7 
V42.8 
Střevo 

Jiný uvedený orgán nebo tkáň 

Břišní slinivka 
V42.9 NS 

V43 Orgán nebo tkáň nahrazená jinými prostředky 
Patří sem: náhrada orgánu: mechanickou pomůckou 

protézou 
umělou pomůckou 
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Nepatří sem: srdeční stimulátor [kardiostimulátor] (V45.0) 
renální dialýza (V45.1) 

V43.0 
V43.1 
V43.2 
V43.3 
V43.4 
V43.5 
V43.6 

Oční bulbus 
Cočka 
Srdce 
Srdeční chlopeň 

Céva 
Měchýř 

Kloub 
Náhrada kloubu prstu 
Náhrada kyčelního kloubu (částečná, úplná) 
V 43. 7 Končetina 

V43.8 Jiné 
Hrtan 

V44 Umělé vyústění 

Nepatří sem: umělá vyústění vyžadující ošetření (V55.-) 
V44.0 Tracheostomie 
V 44.1 Gastrostomie 
V 44.2 Ileostomie 
V 44.3 Kolostomie 
V 44.4 Jiná umělá vyústění trávicího ústrojí 
V44.5 Cystostomie 
V44.6 Jiná umělá vyústění močového ústrojí 
N efrostomie 
U reterostomie 
U retrostomie 
V 44. 7 Pochva vytvořená uměle 
V44.8 Jiné 
V44.9 NS 

V 45 Jiné stavy po chirurgických operacích 
Nepatří sem: sledování nebo následná péče (V51-V58) 

vadná funkce nebo jiná komplikace - kódujte podle one
mocnění 

V 45.0 Srdeční stimulátor in situ 
Nepatří sem: přijetí za účelem seřízení nebo jiné péče (V53.3) 

vadná funkce (996.0) · 
V45.1 Renální dialýza 
Přijetí do chronického dialyzačního programu 
Provedení arteriovenózní spojky pro dialýzu 
Nepatří sem: přijetí za účelem provedení dialýzy·(V56.0) 
V 45.2 Operace na systému mozkomíšního moku 
Zkratové systémy mechanické a jiné 
Nepatří sem: vadná funkce (996.2) 
V45.3 Střevní bypass nebo anastomóza 



V45.4 Artrodéza 
V 45.5 Přítomnost nitroděložní antikoncepční pomůcky 

Nepatří sem: komplikace souvisící s pomůckou (996.3) 
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kontrola, znovuzavedení nebo odstranění pomůcky (V25.4) 
zavedení pomůcky (V25.1) 

V45.6 Stavy po operaci oka a adnex 
Nepatří sem: umělá(-ý): čočka (V43.l) 

oční bulbus (V 43.0) 
V45.8 Jiné 
Nepatří sem: cévní protéza (V43.4) 

V46 
V46.0 
V46.l 
V46.8 
V46.9 

V47 
V47.0 
V47.l 
V47.2 
V47.3 
V47.4 
V47.5 
V47.9 

V48 
V48.0 
V48.l 
V48.2 
V48.3 
V48.4 
V48.5 
V48.6 
V48.7 
V48.8 
V48.9 

V49 
V49.0 
V49.l 
V49.2 
V49.3 
V49.4 
V49.5 

umělá srdeční chlopeň (V 43.3) 

Jiná závislost na přístrojích 
Aspirátor 
Respirátor 
Jiné přístroje 
NS 

Jiné potíže s vnitřními orgány 
Nedostatečná funkce vnitřních orgánů 
Mechanické a motorické poruchy vnitřních orgánů 
Jiné srdeční a dýchací poruchy 
Jiné trávicí poruchy 
Jiné močové poruchy 
Jiné genitální poruchy 
NS 

Potíže s hlavou, krkem nebo trupem 
Obtíže související s hlavou 
Obtíže související s krkem a trupem 
Mechanické a motorické potíže s hlavou 
Mechanické a motorické potíže s krkem a trupem 
Senzorické potíže s hlavou 
Senzorické potíže s krkem a trupem 
Znetvoření hlavy 
Znetvoření krku a trupu . 
Jiné potíže s hlavou, krkem a trupem 
NS 

Potíže s končetinami a jiné 
Obtíže související s končetinami 
Mechanické potíže s končetinami 
Mo torické potíže s končetinami 
Senzorické poruchy končetin 
Znetvoření končetin 

Jiné poruchy končetin _ 
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V49.8 
V49.9 

Jiné určené potíže, ovlivňující zdravotní stav 
NS 

OSOBY, KTERÉ NAVŠTÍVILY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ 
ZA ÚČELEM URČITÝCH VÝKONŮ, A NÁSLEDNÁ PÉČE (V50-V59) 

Poznámka: Položky V51-V58 se používají k vyznačení důvodu péče o pa-
cienty, kteří už byli léčeni na nějaké onemocnění nebo úraz, 
který už netrvá, kterým se však poskytuje další lékařský do
hled nebo péče pro konsolidaci výsledků léčby, odstranění nebo 
zmírnění reziduálních stavů, ujištění, že se stav neobnovil, nebo 
zabránění recidivě. Kódy se používají místo kódu označujícího 
původní onemocnění nebo zranění (001-999) nebo vedle něho .. 
Jako základní příčina se tabeluje kód původního onemocnění 
nebo zranění. 

V50 Speciální chirurgický výkon za jiným účelem než léčba zdravotního 
stavu 

V50.0 Transplantace vlasů 
V50.1 Jiná plastická chirurgie pro nepříjemný kosmetický vzhled 
Nepatří sem: plastická operace po zhojeném zranění nebo operaci (V51) 
V50.2 Rutinní nebo rituální obřízka 
Obřízka bez významné lékařské indikace 
V50.3 Propíchnutí uší 
V50.8 Jiné 
V50.9 NS 

V51 Následná péče s použitím plastické chirurgie 
Úprava zjizvené tkáně 
Plastická chirurgie po zhojeném zranění nebo operaci 
Nepatří sem: kosmetická plastická chirurgie (V50.1) 

plastická chirurgie jako léčba čerstvého zranění - kóduje se 
podle onemocnění 

V52 Přiložení a adaptace protetické pomůcky 
V52.0 Protéza horní končetiny (celá), (částečná) 
V52.1 Protéza dolní končetiny (celá), (částečná) 
V52.2 Oční protéza 
V52.3 Zubní protéza 
V52.4 Protéza prsu 
Nepatří sem: implantace prsu (V50.l) 
V52.8 Jiná protetická pomůcka 
V52.9 NS 

V53 
V53.0 

Přiložení a adaptace jiné pomůcky 
Pomůcky týkající se nervové soustavy a smyslů 



Sluchová } 
Z k , náhradnípomůcka ra ova 
V53.1 Brýle a kontaktní čočky 
V53.2 Naslouchací přístroj 
V53.3 Srdeční stimulátor - kardiostimulátor 
V53.4 Ortodontické pomůcky 
V53.5 Ileostomie 
V53.6 Urologické pomůcky 
V53. 7 Ortopedické pomůcky 
Ortopedický(-á): korset 

V53.8 
V53.9 

obuv 
podpěra 

Pojízdné křeslo 
Jiné a NS 

V54 Jiná ortopedická následná péče 
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V54.0 Následná péče zahrnující odstranění kostních dlah nebo jiného 
vnitřního fixačního zařízení 

Odstranění: drátů 

hřebů 

šroubů 

dlah 
Nepatří sem: odstranění vnější fixační pomůcky (V54.8) 

vadná funkce vnitřní ortopedické pomůcky (996.4) 
jiná komplikace nemechanické povahy (996.6, 996. 7) 

V54.8 Jiná ortopedická péče 
Výměna, kontrola nebo odstranění: Kirschnerova drátu 

sádrového obvazu 
vnější dlahy 
jiné vnější fixační nebo trakční po
můcky 

V54.9 NS 

V55 Ošetřování umělých vyústění 

Patří sem: odstranění katétru 

Nepatří 

V55.0 
V55.1 
V55.2 
V55.,3 
V55.4 

toaleta nebo očištění 
úprava 
uzavření 

zavádění sond 
sem: komplikace zevních ústí (519.0, 569.6, 997.4, 997.5) 

jenom stav, bez potřeby péče (V44.-) 
Tracheostomie 
Gastrostomie 
Ileostomie 
Kolostomie 
Jiné umělé vyústění trávicího traktu 
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V55.5 Cystostomie 
V55.6 Jiné umělé vyústění močového ústrojí 
N efrostomie 
U retrostomie 
V55. 7 Pochva vytvořená uměle 
V55.8 Jiné 
V55.9 NS 

V56 Pravidelné dialyzační léčení 
Patří sem: příprava k dialýze a léčení 
V56.0 Extrakorporální dialýza 
Dialýza (renální) NS 
Nepatří sem: úkony uvedené pod V45.1 
V56.8 Jiná dialýza 
Peritoneální dialýza 

V57 Péče s použitím rehabilitačních výkonů 
· V57 .O Dechová cvičení 
V57.1 Jiná fyzikální léčba 
Léčebná a nápravná cvičení, mimo dechová 
V57.2 Léčba prací a rehabilitace 
V57.3 Léčba řeči 

V57.4 Ortoptické cvičení 
V57.8 Jiné 
V57.9 NS 

V58 Jiná a NS následná péče 
V58.0 Radioléčba 
Přijetí pouze za účelem radioléčby, zatímco hlavní část léčby (pro zhoubnou 
nemoc) už byla provedena 
V58.1 Udržovací chemoterapie 
Nepatří sem: preventivní chemoterapie nemoci, která vůbec nevznikla 

(V03.- až V07.-) 
V58.2 Transfúze krve bez udání diagnózy 
V58.3 Ošetření chirurgických obvaz·ů a sutur 
Odstranění stehů 
Výměna obvazů (převazy) 

V58.4 Jiná následná péče po operaci 
Nepatří sem: ortopedická následná péče (V54.-) 

ošetření umělých ústí (V55.-) 
V58.5 Ortodoncie 
V58.8 Jiné 
V58.9 NS 

V59 Dárci 
Nepatří sem: vyšetření potenciálního dárce (V70.8) 
V59.0 Krev 



V59.1 
V59.2 
V59.3 
V59.4 
V59.5 
V59.8 
V59.9 

Kůže 

Kost 
Kostní dřeň 
Ledvina 
Rohovka 
Jiný orgán nebo tkáň 
NS 

OSOBY, KTERÉ VYHLEDALY ZDRAVOTNICKÉ SLUZBY 
ZA JINÝCH OKOLNOSTÍ (V60-V68) 
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V60 Okolnosti souvisící s bydlením, domácností a hospodářskou situací 
V60.0 Osoby bez stálého bydliště 
Osoby stěhující se ze sociálních důvodů nebo z jiných důvodů 
V60.1 Nevhodné bydlení 
Nedostatek topení 
Omezený prostor 
Technické závady v bytě bránící přiměřené péči 
V60.2 Nedostačující hmotné zdroje 
Ekonomické problémy 
V60.3 Osoba žijící osaměle 
V60.4 2ádný jiný člen domácnosti není schopen poskytnout péči 
Osoba potřebující péči je dočasně mimo své obvyklé bydliště 
Má rodinného příslušníka, který je: dočasně mimo domov 

invalidní nebo jinak 
neschopen poskytovat péči 

Nepatří sem: prázdninová náhradní péče (V60.5) 
V60.5 Prázdninová náhradní péče 
Poskytování péče osobě, o kterou je normálně pečováno doma, zdravotnic
kým zařízením, aby si příbuzní mohli odjet na prázdniny nebo dovolenou 
V60.6 Osoba bydlící v ubytovacím zaříz~ní 
Obyvatel internátní školy 
V60.8 Jiné 
V60.9 NS 

V&l Jiné rodinné okolnosti 
Patří sem: jestliže tyto okolnosti nebo obavy z nich, postihující určitou 

osobu přímo nebo jiné osoby, jsou uvedeny jako důvod, ať 

oprávněný nebo ne, k vyhledání nebo přijetí lékařské rady nebo 
péče 

V61.0 Rozvrat rodiny 
Odcizení 
Rozvod 
V61.1 Manželské problémy 
Manželský konflikt 
Nepatří sem: problémy související s: psychosexuálními poruchami (302:-) 

sexuální funkcí (V 41. 7) 
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V61.2 Problémy mezi rodiči a dětmi 
Bití dítěte 
Konflikt mezi rodiči a dítětem 
Problém týkající se osvojeného nebo nevlastního dítěte 
Starosti s chováním dítěte 
Týrání dítěte 
Zanedbávání dítěte 
Nepatří sem: vliv špatného zacházení s dítětem (995.5) 
V61.3 Problémy se starymi rodiči nebo tchánem a tchyní 
V61.4 Zdravotní problémy v rodině 

v rodině nebo 
Péče o nemocnou nebo invalidní osobu 
Al~.oholismus v rodině , .· . } 

domácnosti 
Přítomnost nemocné nebo invalidní osoby , 
V61.5 Vícerodička (multipara) 
V61.6 Nemanželské dítě nebo těhotenství 
V61. 7 Jiné nechtěné těhotenství 
V61.8 Jiné 
V61.9 NS 

V62 Jiné psychosociální okolnosti 
Patří sem: ,jestliž~ . ~yto okol11osti nebo obavy z p.ich, postihující určitou 

osobu p~í~o nebo jiné osoby, jsou uvedeny jako důvod, ,ať 
oprávněný nebo ne, k vyhledání nebo přijetí lékařské rady. nebo 
péče. 

Nepatří sem: předchozí psychické trauma (V15.4) 
V62.0 N ezaměstnanosi 
Nepatří sem: jestliže hlavním problémem .jsou nedostat.ečné hmotné ~qro:-

. .. . .. · je (V60~2) . 
V62.l i . Nepříznivé ,vlivy .pracovního prostředí . . 
V62.2 Jiné okolnosti souvisící s povoláníTfl, n~bo nepfizpůsobivost 
Problémy s volbou povolání 
Nespokojenost se zaměstnáním 
V62.3 Okolnosti souvisící se vzděláním 
Nespokojenost se školním prostředím 
Nedostatky ve vzdělání 
V62.4 Společenská nepřizpůsobivost · , , 
Kulturní deprivace 
Politická, náboženská · nebo sexuální . diskriminace 
Společenská(-é): izolace 

pronásledování 
V62.5 Právní okolnosti 
Proces 
Stíhání 
Uvěznění 

V62.6 Odmítání léčby z důvodů souvisících s náboženstvím nebo svědo..., 

mím 



V62.8 
V62.9 

Jiná psychická nebo fyzická zátěž, nezařazená jinde 
NS 
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V63 
V63.0 

Nedostupnost jiného zdravotnického zařízení, které by poskytlo péči 
Bydliště značně vzdálené od nemocnice nebo jiného zdravotnického 
zařízení 

V63.1 Návštěvní zdravotnické služby nejsou dostupné 
Nepatří sem: není-li žádný jiný člen domácnosti schopen poskytnout péči 

(V60.4) 
V63.2 
V63.8 

Osoba čekající na přijetí do vhodného zařízení jinde 
Jiné 

Osoba na seznamu čekatelů pro přijetí do zařízení sociálního. zabezpečení 

V63.9 NS 

V64 

V64.0 
V64.1 
V64.2 
V64.3 

Osoby, které vyhledaly zdravotnické služby r.a účelem určitých 
výkonů, které však nebyly provedeny · 
Očkování n~provedeno pro koritraindikaci 
Chirurgický nebo jiný výkon neprovederJ,; pro kontraindikaci 
Chirurgický nebo jiný výkon neproveden pro pacie_ntovo odmítnutí 
Výkon neproveden z jiných důvodů 

V65 Jiné osoby~· kt~ré vyhledaly zdravotnická zařízení bez nemocí nebo 
subjektivní stížnosti 

V65.0 Zdravá osoba doprovázející nemocnou, 
V65.1 Osoba žádajíqí o radu pro jinou osobu 
Rada nebo léčba pro nepřítomnou třetí osobu 
Nepatří sem : starost o nemocnou osobu v rodině (V61.4) 
V65.2 Osoba předstír'ajíCí n!emoc · · · · · 
Simulant 
V65.3 Dietní dozor a poskytování rad · 
Dietní dozor a poskytování rad při:' ?-lergíi nebo intoleranci stravy 

. ,. . cuki;;ovce 

gastritidě . 
hypercholesterolémii 
hypoglykémii 
kolitidě · · 
otylosti' · 

V65.4 Jiné poskytování rad, nezařazené jinde 
Vysvětlování: medikace 

nálezů při vyšetření 

Zdravotní: poradna 
výchova 

Nepatří sem: rady týkající se: antikoncepce (V25.0) 
genetiky (V26.3) 
regulace početí · (V26.4) 

V65.5 Osoba mající obavu z nemoci, která však nebyla zjištěna 
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V65.8 Jiné 
Nepatří sem : urči té příznaky 
V65.9 NS 

V66 
V66.0 
V66.1 
V66.2 
V66.3 
V66.4 
V66.5 
V66.6 
V66.9 

Rekonvalescence 
Po chirurgickém zákroku 
Po radioterapii 
Po chemoterapii 
Po psychoterapii nebo j'iné léčbě duševní poruchy 
Po léčbě zlomeniny 
Po jiném léčení 
Po kombinovaném léčení 

NS 

V67 Periodická prohlídka po léčbě 
Patří sem: dohled po léčení 
Nepatří sem: dohled nad prováděnou antikoncepcí (V25.4) 
V67 .O Po chirurgickém zákroku 
V67.1 Po radioterapii 
V67 .2 Po chemoterapii 
V67.3 Po psychoterapii nebo jiné léčbě duševní poruchy 
V67.4 Po léčbě zlomeniny 
V67 .5 Po jiném léčení 
V67 .6 Po kombinovaném léčení 
V67.9 NS 

V&S Návštěvy ve zdravotnických zařízeních za administrativními účely 

V68.0 Vydávání lékařských osvědčení 
Vydání lékařského osvědčení o: pracovní neschopnosti 

prvotní příčině smrti (LPM) 
způsobilosti (k určitému výkonu) 

Nepatří sem: návštěva za účelem celkové lékařské prohlídky (V70.-) 
V68.1 Vydávání opakovaných předpisů 
Vydání opakovaného předpisu na: brýle, léky, pomůcky 
Nepati"í sem: opakovaný předpis antikoncepčního prostředku (V25.4) 
V68.2 Žádost o odborný posudek 
V68.8 Jiné 
V68.9 NS 

OSOBY BEZ UDANÉ DIAGNÓZY, VYŠETŘENÉ V RÁMCI 
PROHLÍDEK A VYŠETŘOVÁNÍ JEDNOTLIVCŮ NEBO SKUPIN 
OBYVATELSTVA (V70-V82) 

Poznámka: Nespecifické abnormální nálezy, zjištěné při takových prohlíd
kách, se zařazují pod položky 790-796. 



V70 Celkové lékařské vyšetření 
V70.0 Rutinní celkové lékařské vyšetření ve zdravotnickém zařízení 
Zdravotní kontrola 
V70.1 Celkové psychiatrické vyšetření úředně vyžádané 
V70.2 Celkové psychiatrické vyšetření, jiné a NS 
V70.3 Jiné lékařské vyšetření pro administrativní účely 
·Celkové lékařské vyšetření pro: 
osvojení 
pojištění 

přijetí do domova důchodců 
přijetí do školy 
přistěhování a naturalizaci 
řidičský průkaz 

sňatek 
sportovní soutěž 
tábor 
vězení 

Nepatří sem: návštěva za účelem vydání lékařského osvědčení (V68.0) 
prohlídka před přijetím do zaměstnání (V70.5) 

V70.4 Vyšetření pro soudně lékařské účely 
Krevní testy na: alkohol 

drogy 
Nepatří sem: vyšetření a pozorování po: napadení (V71.6) 

úraze (V71.3, V71.4) 
znásilnění (V71.5) 

V70.5 Zdravotní vyšetření určitých skupin obyvatelstva 
Obyvatelé (chovanci) ústavů 
Prohlídky před nástupem do zaměstnání 
Předškolní děti 

Příslušníci ozbrojených sil 
Studenti 
Školní děti 
Zdravotní prohlídky pracujících 
V70.6 Zdravotní vyšetření při populačních šetřeních 
Nepatří sem: speciální prohlídky (V73.- až V82.-) 
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V70. 7 Vyšetření za účelem porovnání nebo kontroly při klinickém vý
zkumu 

V70.8 Jiné 
V70.9 NS 

V71 Pozorování a hodnocení při podezření na určité onemocnění 
Patří sem: případy, které jeví určité příznaky nebo svědčí pro nějaký ab

normální stav, který vyžadoval studia, které však po vyšetření 
a pozorování nevyžadují dalšího ošetřování nebo lékařské péče 

V71.0 Duševní 
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Asociální chování } 
Účast v tlupách bez zjevného psychiatrického chování 
(gangy) 
V71.1 Pozorování při podezření na zhoubný novotvar 
V71.2 Pozorování při podezření na tuberkulózu 
V7 l .3 Pozorování po pracovním úraze 
V71.4 Pozorování po jiném úraze 
Vyšetření osoby po dopravním úraze 
V71.5 Pozorování po znásilnění popř. obvinění z něho 
Vyšetření oběti nebo pachatele 
V71.6 Pozorování po jiném násilném poranění 
Vyšetření oběti nebo pachatele 
V71.7 Pozorování při podezření na kardiovaskulární chorobu 
V71.8 Pozorování při podezření na jiný chorobný stav 
V71.9 NS 

V72 Speciální prohlídky a vyšetření 
Patří sem: rutinní vyšetření určité soustavy 
Nepatří sem: hromadné prohlídky určitých skupin obyvatelstva (V70.5, 

V70.6, V70. 7) 
hromadné prohlídky zaměřené na určité poruchy (V73.- až 
V82.-) 

V72.0 Oční vyšetření 

V72.1 Ušní vyšetření 
V72.2 Zubní vyšetření 
V72.3 Gynekologické vyšetření 
Nepatří sem: rutinní vyšetření při provádění antikoncepce (V25.4) 
V72.4 Vyšetření nebo test na těhotenství, které nebylo potvrzeno 
Možné těhotenství (ještě) nepotvrzené 
Nepatří sem: vyšetření na těhotenství s bezprostředním potvrzením (V22.0, 

V22.1) 
V72.5 Radiologické vyšetření nezařazené jinde 
Rutinní rentgen hrudníku 
Nepatří sem: vyšetření při podezření na tuberkulózu (V71.2) 
V72.6 Laboratorní vyšetření 
Nepatří sem: je-li důvodem podezření na určitou poruchu (V71.-) 
V72. 7 Diagnostické kožní testy 
Kožní testy na přecitlivělost 
Testy na alergii 
Nepatří sem: diagnostické kožní testy na bakteriální nemoci (V74.-) 
V72.8 Jiné specifické vyšetření 
V72.9 NS 

V73 
V73.0 
V73.1 

Hromadné prohlídky zaměřené na vyhledávání virových nemocí 
Akutní dětská obrna 
Neštovice 



V73.2 Spalničky 

V73.3 Zarděnky 

V73.4 Žlutá zimnice 
V73.5 Jiné virové nemoci přenášené členovci 
Dengue 
Hemoragická horečka 
Virový zánět mozku přenášený: 

klíšťaty 

komáry 
V73.6 Trachom 
V73.8 Jiné 
V73.9 NS 
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V7 4 Hromadné prohlídky zaměřené na vyhledávání nemocí způsobených 
baktériemi a spirochétami 

Patří sem: diagnostické kožní testy na tyto nemoci 
V74.0 Cholera 
V74.1 Plicní tuberkulóza 
V74.2 Lepra 
V74.3 Záškrt 
V74.4 · Bakteriální zánět oční spojivky 
V7 4.5 Pohlavní nemoci 
V74.6 Frambézie 
V74.8 Jiné 
Brucelóza 
Dávivý kašel 
Leptospiróza 
Mor 
Tetanus 
V74.9 NS 

V75 Hromadné prohlídky zaměřené na vyhledávání jiných infekčních 
nemocí 

V75.0 Rickettsiózy 
V75.l Malárie 
V75.2 Leishmanióza 
V75.3 Trypanosomiáza 
Chagasova nemoc 
Spavá nemoc 
V75.4 Mykotická infekce 
V75.5 Schistosomiáza 
V75.6 Filariáza 
V75.7 Střevní helmintiázy 
V75.8 Jiné určité parazitární infekce 
V75.9 NS infekční nemoci 
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V76 Hromadné prohlídky zaměřené na vyhledávání zhoubných novo-
tvarů 

V76.0 Dýchací ústrojí 
V76.l Prs 
V76.2 Děložní čípek 

Běžný Pap test (podle Papanicolaua) 
Nepatří sem: je-li součástí celkového gynekologického vyšetření (V72.3) 
V76.3 Měchýř 

V76.4 Jiné lokalizace 
V76.8 Jiný novotvar 
V76.9 NS 

V77 

V77.0 
V77.1 
V77.2 
V77.3 
V77.4 
V77.5 
V77.6 
V77.7 
V77.8 
V77.9 

V78 

V78.0 
V78.l 
V78.2 
V78.3 
V78.8 
V78.9 

V79 

V79.0 
V79.1 
V79.2 
V79.3 
V79.8 
V79.9 

V80 

V80.0 

Hromadné prohlídky zaměřené na vyhledávání endokrinních, nutrič
ních nebo metabolických onemocnění nebo poruch imunity 
Nemoci štítné žlázy 
Cukrovka 
Podvýživa 
Fenylketonurie 
Galaktozémie 
Dna 
Cystická fibróza 
Jiné vrozené poruchy metabolismu 
Otylost 
Jiné a NS 

Hromadné prohlídky zaměřené na vyhledávání nemocí krve a krve
tvorných orgánů 
Anémie z nedostatku železa 
Jiné a NS karenční anémie 
Srpkovitá anémie a srpkovitá hemoglobinopatie 
Jiné hemoglobinopatie 
Jiné 
NS 

Hromadné prohlídky zaměřené na vyhledávání duševních poruch 
nebo závad ve vývoji 
Deprese 
Alkoholismus 
Duševní zaostalost 
Vývojové poruchy v raném dětství 
Jiné 
NS 

Hromadné prohlídky zaměřené na vyhledávání nervových, očních 
nebo ušních nemocí 
Nervová onemocnění 



V80.1 Glaukom 
V80.2 Jiné oční nemoci 
Vyhledávání: stařeckých očních onemocnění 

vrozených očních vad 
zákalu čočky 

Nepatří sem: celkové vyšetření zraku (V72.0) 
V80.3 Ušní nemoci 
Nepatří sem: celkové vyšetření sluchu (V72.l) 
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VSI Hromadné prohlídky zaměřené na vyhledávání nemocí soustavy 
oběhové, dýchací, močové nebo pohlavní 

V81.0 Ischemická choroba srdeční 
V81.1 H yperte.,nze 
V81.2 Jiná a NS onemocnění oběhové soustavy 
V81.3 Chronický zánět průdušek a rozedma plic 
V81.4 Jiná a NS onemocnění dýchací soustavy 
Nepatří sem: vyhledávání: novotvarů plic (V76.0) 

plicní tuberkulózy (V74.1) 
V81.5 Nemoci ledvin 
Vyhledávání asymptomatické bakteriurie 
V81.6 Jiná a NS onemocnění močového a pohlavního ústrojí 

V82 Hromadné prohlídky zaměřené na vyhledávání jiných onemocnění 
V82.0 Kožní onemocnění 
V82.1 Revmatoidní artritis 
V82.2 Jiné revmatické poruchy 
V82.3 Vrozené vykloubení kyčle 
V82.4 Screeningové vyšetření na chromozomální odchylky po narození 
V82.5 Chemické otravy a jiné kontaminace 
Vyhledávání: ohrožení zářením 

otrav těžkými kovy 
otrav znečištěnou pitnou vodou 
použití radioaktivních látek 

V82.6 Vícefázové hromadné prohlídky 
V82.8 Jiné 
V82.9 NS 
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:LÉKAŘSKÉ OSVĚDCOVÁNÍ A PRAVIDLA 
.PRO KLASIFIKACI 

ÚMRTNOST 

Dvacáté světové zdravotnické shromáždění definovalo příčiny smrti, 
které se mají uvádět na lékařském osvědčení o úmrtí jako „všechny ty ne
moci, chorobné stavy nebo zranění, které buď způsobily smrt nebo k ní 
přispěly, a okolnosti úrazů nebo násilí, které vyvolaly takové zranění". 
Účelem definice bylo zajistit, aby byly zaznamenány všechny důležité 
informace a aby lékař, vyplňující osvědčení o úmrtí, nevybíral pro záznam 
libovolně některé stavy a nezanedbával ostatní. Definice nezahrnuje pří
znaky a způsoby smrti, jako např. srdeční selhání, asténii atd. 

Problém klasifikace příčin smrti pro demografickou statistiku je po
měrně jednoduchý, pokud jde jen o jednu příčinu smrti. V mnoha přípa
dech však ke smrti přispívají dva i více chorobných stavů. V takových 
případech se podle praxe, tradiční v demografické statistice, vybírá pro 
tabelaci jedna z příčin. Tato příčina byla v minulosti označována různě. Za 
účelem sjednocení názvosloví a postupu při výběru př'íčiny smrti pro zá
kladní tabelace bylo dohodnuto na šesté mezinárodní decenální revizní kon
ferenci, že příčina, která se bude tabelovat, bude v angličtině označována 
„underlying cause of death". Nejpřesnějším českým ekvivalentem tohoto 
názvu je označení „prvotní příčina smrti", užívá se však v tomtéž smyslu 
také výrazů „hlavní příčina smrti" nebo „základní příčina smrti". 

Definice prvotní příčiny smrti 

Z hlediska prevence úmrtí je důležité přerušit řetěz událostí nebo zavést 
léčení v určitém okamžiku, a tím předejít působení příčiny, která by smrt 
uspíšila. Pro tento účel byla prvotní příčina smrti definována jako „a) ne
moc nebo zranění, kterým začal řetěz chorobných jevů, vedoucích přímo 
k smrti, nebo b) okolnosti úrazu nebo násilí, které vedly ke smrtelnému 
zranění". 

Má-li být zajištěno jednotné uplatňování této zásady, je nutné používat 
vzoru lékařského osvědčení, doporučeného Světovou zdravotnickou orga
nizací. Použití tohoto vzoru ukládá odpovědnost za vyznačení řetězu cho
robných jevů lékaři, který podepsal lékařské osvědčení o úmrtí. Předpo
kládá se právem, že tento lékař může lépe než kdokoli jiný rozhodnout, 
který z chorobných stavů vedl přímo k smrti, a uvést předchozí stavy, 
které přivodily tuto příčinu. 
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Mezinárodní vzor lékařského osvědčení příčiny smrti 

Účelem lékařského osvědčení je soustředit informace, které usnadní vý
běr prvotní příčiny smrti v případech, kde jsou zaznamenány dvě příčiny 
nebo více. 

V CSSR je mezinárodní vzor lékařského osvědčení začleněn do tiskopisu 
„List o prohlídce mrtvého", a to jednak pod bod 18. - Příčina smrti (podle 
klinického nálezu), jednak pod bod 24. - Závěrečná diagnóza po provedení 
pitvy, a to ve znění, které uvádíme níže. 

V části I na řádkách b) a c) není nutné nic uvádět, jestliže řetěz chorob
ných jevů je úplně popsán na řádce a) uvedením nemoci nebo stavu, který 
přímo vedl k smrti. 

V části II se uvádí kterýkoli jiný významný stav, který nepříznivě ovliv
nil průběh chorobného procesu a tak přispěl ke smrtelnému zakončení, 
který však nesouvisel s nemocí nebo stavem, přímo způsobivším smrt. 

Nemoc (stav) se považuje za „způsobenou" předchozím stavem (nebo za 
jeho následek), nejen když jde o etiologickou nebo patologickou posloup
nost (sekvenci), nýbrž i když nejde o přímou příčinnou souvislost, ale má 
se za to, že předchozí stav připravil cestu pro přímou příčinu tím, že za
vinil poškození tkání nebo porušení funkce, třeba po delší přestávce. 

MEZINÁRODNÍ VZOR LÉKAŘSKÉHO OSVĚDČENÍ PŘÍČINY SMRTI 

I 

Nemoc (stav}, která(-ý) přímo vedl(a) 
k smrti (bezprostřední příčina smrti*) 

Předchozí p :Hčiny, tj. chorobné stavy, 
jsou-li jaké, které způsobily stav, uvedený 
pod a); 

prvotní příčina (základní nemoc, hlavní 
nemoc) se uvede nakonec (pod c) 

Jiné závažné chorobné stavy nebo 
změny, spolupodmiňující smrt, které n ebyly 

II v příčinné souvislosti s nemocí nebo stavem 
uvedeným pod Ia) 

la) ............. . 

b) ............. . 

c) ............. . 

Přibližná doba 
mezi začátkem 
onemocnění a 

smrtí 

*) To neznamená způsob smrti (např. srdeční selhání, astenie apod.), nýbrž nemoc, úraz nebo 
komplikaci, které způsobily smrt. 

Pravidla pro výběr příčiny smrti pro základní tabelaci úmrtnosti 

Je-li zaznamenána jen jedna příčinc;t smrti, je tím také tato pncma 
vybrána pro tabelaci. Je-li zaznamenáno více příčin smrti než jedna, pro
vede se výběr podle následujících pravidel. Pravidla vycházejí z pojmu 
prvotní příčiny, tj. nemoci nebo zranění, kterým začala posloupnost jevů, 
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která vedla k smrti. Když je vybranou pricmou zranění, kódují se buď 
okolnosti, které vedly ke zranění, nebo povaha zranění nebo nejraději oboje. 
Výběr příčiny pro kódování má dvě stadia: výběr (selekci) prvotní pří

činy a její případnou modifikaci. Tato dvě stadia jsou .popsána níže. 
Výběr (selekce) prvotní příčiny 

Na každé osvědčení se hodí buď obecné pravidlo, nebo pravidlo 1, nebo 
pravidlo 2. Kromě toho se na některá z nich hodí pravidlo 3. 

Obecné pravidlo. Vyberte stav, který je uveden jako jediný na nejnižší 
použité řádce části I, pokud není vysoce nepravděpodobné, že by tento 
stav mohl způsobit všechny stavy uvedené nad ním. 

Pravidlo 1. Jestliže nějaká posloupnost končí stavem, uvedeným v osvěd
čení jako první, vyberte prvotní příčinu této posloupnosti. Je-li takových 
posloupností více než jedna, vyberte prvotní příčinu posloupnosti uvedené 
jako první. 

Pravidlo 2. Jestliže stavem, uvedeným v osvědčení jako první, nekončí 
žádná uvedená posloupnost, vyberte tento stav, uvedený jako první. 

Pravidlo 3. Jestliže ' stav, vybraný podle obecného pravidla nebo pra
vidla 1 nebo 2, se dá považovat za přímý následek jiného stavu, udaného 
v části I nebo II, vyberte tento prvotní stav. Jsou-li takové prvotní stavy 
dva nebo více, vyberte ten z nich, který je uveden jako první. 

V řádně vyplněném osvědčení má být prvotní příčina uvedena jako je
diná na nejnižší použité řádce části I a stavy, jsou-li nějaké, které vznikly 
jako následek této prvotní příčiny, mají být uvedeny nad ní, každý na jed
nom řádku, ve stoupajícím příčinném pořadí posloupnosti. 
Příklad 1: I a) Urémie 

b) Retence moči 
c) Zbytnění prostaty 

Příklad 2: I a) Bronchopneumonie 
b) Chronická bronchitis 

II Chronická myokardi tis 
Na řádně vyplněné osvědčení se tedy hodí obecné pravidlo. Ale fakt, že 

osvědčení jako celek nebylo zcela uspokojivě vyplněno, nevylučuje použití 
obecného pravidla. Pokud není vysoce nepravděpodobné, že by stav, uve
dený jako jediný na nejnižší použité řádce části I, mohl způsobit všecky 
stavy uvedené nad tím, použije se obecného pravidla, i když stavy uvedené 
nad ním nebyly uvedeny ve správném příčinném pořadí posloupnosti. 
Příklad 3: I a) Gangréna střeva a 

b) peritonitis 
c) Volvulus slepého střeva 

Příklad 4: I a) Koronární trombóza 
b) Mozkové krvácení 
c) Arterioskleróza 

Obecného pravidla se nepoužije jen tehdy, když lékař vyplňující osvěd
čení (list o prohlídce mrtvého) uvedl na nejnižší použité řádce části I více 
než jeden stav nebo tam sice uvedl jen jeden stav, ale je vysoce nepravdě
podobné, že by tento stav mohl způsobit všecky stavy uvedené pod ním. 
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Vodítka k výkladu výrazu „vysoce nepravděpodobné : ' jsou uvedena na 
konci pravidel; je však nutné mít na mysli, že prohlášení lékaře vyplňují
cího osvědčení udává jeho názor na stavy vedoucí k smrti a na jejich vzá
jemnou souvislost a že tento názor nemá být lehkovážně ignorován. 

Když nelze použít obecného pravidla, mělo by být, pokud jen to je možné, 
vyžádáno od lékaře, který osvědčení vyplnil, objasnění, poněvadž ostatní 
selekční pravidla jsou poněkud libovolná a nemusí vždy vést k uspokoji
vému výběru prvotní příčiny. Když však nelze získat další objasnění, musí 
se použít pravidla 1 nebo 2. 

V těchto pravidlech výraz „ uvedená posloupnost" znamená dva nebo více 
stavů uvedených na řádkách části I, jdoucích za sebou, kde každý stav je 
přijatelný jako příčina toho, který je uveden v řádce nad ním. 

Pravidlo 3 se použije jen tehdy, když není pochyb o příčinné souvislosti 
mezi oběma stavy; nestačí, že by příčinná souvislost byla uznána, kdyby ji 
byl vyplňující lékař uvedl. 

Modifikace prvotní příčiny 
Prvotní příčina, vybraná podle předchozích pravidel, nebude vždy nej

účelnější a nejinformativnější pro tabelaci údajů o úmrtnosti. Byla-li např. 
vybrána senilita nebo nějaká generalizovaná nemoc jako hypertenze nebo 
arterioskleróza, získá se cennější informace, bude-li se tabelovat nějaký 
projev stárnutí nebo chorobného procesu. V jiných případech bude nutné 
modifikovat příčinu, aby se vyhovělo ustanovením Mezinárodní klasifikace 
nemocí o jediném kódu pro dvě nebo více příčin uvedených současně nebo 
o preferenci určité příčiny, je-li uvedena spolu s určitým.i jinými stavy. 

Modifikační pravidla (pravidla 4-12) jsou tudíž určena ke zvýšení účel
nosti a přesnosti tabelací úmrtností a mají se použít po výběru prvotní pří
činy pomocí selekčních pravidel. Procesy selekce a modifikace byly pro 
jasnost odděleny od sebe, ale v praxi se těsně prolínají; některá modifikační 
pravidla např. vyžadují opětné aplikace selekčních pravidel. To -by zkuše
ným kódovačům nemělo působit žádné potíže, ale začínajícím kódovačům 
musí být zdůrazněna důležitost toho, aby se prošlo všemi fázemi: výběrem 
(selekcí), modifikací a popř. reselekcí. 

Příklady na selekční pravidla 
Obecné pravidlo (viz výše) 
Příklad 5: I a) Hlíza plic 

b) Lalokový zánět plic 
Vyberte lalokový zánět plic 
Příklad 6: I a) Selhání jater 

b) Neprůchodnost žlučovodu 
c) Zhoubný novotvar slinivky břišní 

Vyberte zhoubný novotvar slinivky břišní 
Příklad 7: I a) Metastázy v plicích s plicní hlízou 

b) Zhoubný novotvar mozku 
Vyberte zhoubný novotvar mozku 
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Příklad 8: I a) Edém plic 
II Sekundární anémie a chronická lymfatická leukémie 

Podle obecného pravidla by se vybral edém plic. Zde však platí také 
pravidlo 3 a podle něho je nutné postupovat dále- viz příklad 21 ! 

Pravidlo 1 (viz výše) 
Příklad 9: I a) Koronární embolie 

b) Arteriosklerotická nemoc srdeční 
c) Chřipka 

Podle pravidla 1 by se vybrala arteriosklerotická nemoc srdeční. Uvedená 
posloupnost, končící stavem uvedeným v osvědčení jako první, je koronární 
embolie jako následek arteriosklerotické nemoci srdeční. Zde však platí také 
pravidlo 7 a podle něho je nutné provést modifikaci - viz příklad 44 ! 
Příklad 10: I a) Bronchopneumonie 

b) Mozková trombóza a hypertenzní nemoc srdeční 
Vyberte mozkovou trombózu. Jsou tu uvedeny dvě posloupnosti končící 
stavem uvedeným v osvědčení jako první: bronchopneumonie jako násle-. 
dek mozkové trombózy a bronchopneumonie jako následek hypertenzní 
nemoci srdeční. Vybere se prvotní příčina posloupnosti uvedené jako první. 
Příklad 11: I a) Krvácení z jícnových městků a kongestivní selhání plic 

b) Cirhóza jater a chronická revmatická nemoc srdeční 
Vyberte cirhózu jater. Uvedená posloupnost končící stavem uvedeným 
v osvědčení jako první je: krvácení z jícnových městků jako následek cir
hózy jater. 
Příklad 12: I a) Perikarditis 

b) Urémie a pneumonie 
Podle pravidla 1 by se vybrala urémie. Jsou tu uvedeny dvě posloupnosti 
končící stavem uvedeným v osvědčení jako první: perikarditis jako ná
sledek urémie a perikarditis jako následek pneumonie. Vybrala by se tedy 
prvotní příčina posloupnosti uvedené jako první. Ale platí tu také pra
vidlo 8 a podle něho je nutné provést modifikaci - viz příklad 59 ! 
Příklad 13: I a) Mozkové krvácení a hypostatická pneumonie 

b) Hypertenze a cukrovka 
c) Arterioskleróza 

Podle pravidla 1 by se vybrala arterioskleróza. Jsou tu uvedeny dvě po
sloupnosti končící stavem uvedeným v osvědčení jako první: mozkové krvá
cení jako nás1edek hypertenze, která sama je následkem arteriosklerózy, 
a mozkové krvácení jako komplikace cukrovky. Vybrala by se tedy prvotní 
příčina posloupnosti uvedené jako první. Ale platí tu také pravidlo 7 
a podle něho je nutné provést modifikaci - viz příklad 46 ! 
Příklad 14: I a) Mozkové krvácení 

b) Hypertenze 
c) Chronická pyelonefritis a prostatická obstrukce 

Podle pravidla 1 by se vybrala chronická pyelonefritis. To je stav, který je 
prvotní příčinou uvedené posloupnosti končící stavem, uvedeným v osvěd
čení jako první; druhý stav na řádce c) není uveden v posloupnosti. Ale 
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platí tu také pravidlo 3, podle kterého je nutné postupovat dále - viz pří
klad 22! 

Pravidlo 2 (viz výše) 
Příklad 15: I a) Perniciózní anémie a gangréna 

b) nohy 
c) Arterioskleróza 

Vyberte perniciózní . anémii. Je tu uvedena posloupnost, gangréna nohy 
jako následek arteriosklerózy, ale ta nekončí stavem uvedeným v osvěd
·Čení jako první. 
Příklad 16: I a) Revmatická a arteriosklerotická nemoc 

b) srdeční 
Vyberte revmatickou nemoc srdeční. Žádná posloupnost není uvedena. 
Příklad 17: I a) Stařecká sešlost a hypostatická pneumonie 

b) Revmatoidní artritis 
Podle pravidla 2. by se vybrala stařecká sešlost. Je tu u vedena posloupnost, 
hypostatická pneumonie jako následek revmatoidní artritidy, ale nekončí 
stavem uvedeným v osvědčení jako první. Ale platí tu také pravidlo 4 
a podle něho je třeba provést reselekci - viz příklad 28 ! 
Příklad 18: I a) Cystická fibróza pankreatu 

b) Bronchitis a bronchiektázie 
Vyberte cystickou fibrózu pankreatu. Žádná posloupnost není uvedena. 
Příklad 19: I a) Bursitis a colitis ulcerosa 
Podle pravidla 2 by se vybrala bursitis. Žádná posloupnost není uvedena. 
Ale platí tu také pravidlo 6 a podle něho je třeba provést reselekci - viz 
pfíklad 39! 
Příklad 20: I a) Akutní nefritis, spála 
Podle pravidla 2 by se vybrala akutní nefritis. Žádná posloupnost není uve
dena. Ale platí tu také pravidlo 3 a podle něho je třeba provést reselekci -
viz příklad 23 ! 

Pravidlo 3 (viz výše) 
Některé stavy, které jsou běžné jako komplikace operací (pneumonie kte

réhokoliv typu, hemoragie, tromboflebitis, embolie, trombóza, infarkt), se 
dají považovat za přímé následky operace, pokud není udáno, že k ní došlo 
4 týdny před smrtí n~bo dříve. 
Příklad 21: I a) Plicní edém 

II Sekundární anémie a chronická lymfatická leukémie 
Vyberte chronickou lymfatickou leukémii. Plicní edém, který by byl vy
brán podle obecného pravidla (viz příklad 8), se dá považovat za přímý 
následek kteréhokoli ze stavů uvedených v části II, ale sekundární anémie 
je sama přímým následkem lymfatické leukémie. 
Příklad 22: I a) Mozkové krvácení 

b) Hypertenze 
c) Chronická pyelonefritis a prostatická obstrukce 

Vyberte prostatickou obstrukci. Chronická pyelonefritis, která by byla 
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vybrána podle pravidla 1 (viz příklad 14), se dá považovat za přímý násle
dek prostatické obstrukce. 
Příklad 23: I a) Akutní nefritis, spála 
.Vyberte spálu. Akutní nefritis, která by byla vybrána podle pravidla 2 
(viz příklad 20), se dá považovat za přímý následek spály. 
Příklad 24: I a) Nefrektomie 

II Embryom ledviny 
Vyberte embryom ledviny. Není pochyby, že nefrektomie byla provedena 
pro embryom ledviny. 
Příklad 25: I a) Katcinomatóza 

II Karcinom vaječníku, resekovaný 
Vyberte karcinom vaječníku. Není celkem pochyby, že mezi těmito dvěma 
stavy byl příčinný vztah. Lékař asi uvedl primární novotvar v části II proto, 
že už nebyl přítomen, přesto však je prvotní příčinou. 
Příklad 26: I a) Hypostatická pneumonie, mozkové 

b) krvácení a zhoubný novotvar 
c) prsu 

Vyberte mozkové krvácení. Hypostatická pneumonie, která by byla vy
brána podle pravidla 2, se dá považovat za přímý následek kteréhokoliv 
z ostatních uvedených stavů; vybere se ten, který je uveden na prvním 
místě. 

Příklad 27: I a) Infarkt myokardu bezprostředně po výkonu 
II Levá pneumektomie pro karcinom plic před 3 týdny 

Vyberte karcinom plic. 

Příklady na modifikační pravidla 

Pravidlo 4. Stařecká sešlost. Jestliže prvotní příčina, která by byla vybrána 
podle selekčních pravidel, patří pod 797 (stařecká sešlost) a v osvědčení je 
uveden nějaký stav, patřící jinam než pod 780-799, proveďte nový výběr 
prvotní příčiny tak, jako kdyby stařecká sešlost nebyla uvedena; vezměte 
však stařeckou sešlost v úvahu, jestliže modifikuje kódování. 
Příklad 28: I a) Stařecká sešlost a hypostatická pneumonie 

b) Revmatoidní artritis 
Kódujte revmatoidní artritidu (714.0). Stařecká sešlost, která by byla vy
brána podle pravidla 2 (viz příklad 17), se ignoruje a použije se obecného 
pravidla. 
Příklad 29: I a) Mozková arterioskleróza 

b) Stařecká sešlost 
II Gastroenteritis 

Kódujte mozkovou arteriosklerózu (437.0). Stařecká sešlost se ignoruje 
a použije se obecného pravidla. 
Příklad 30: I a) Degenerace myokardu*) 

b) emfyzém 
c) Stařecká sešlost 

•) V CSSR se výrazu „degenerace myokardu (myodegeneratio cordis)", dříve velmi 
často používaného, dnes prakticky nepoužívá. 
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Kódujte degeneraci myokardu (429.1). Stařecká sešlost se ignoruje a po
užije se pravidla 2. 
Příklad 31: I a) Psychóza 

b) Stařecká sešlost 
Kódujte senilní psychózu (290.2). Stařecká sešlost modifikuje psychózu. 

Pravidlo 5. Nedostatečně charakterizované stavy. Jestliže prvotní příčina, 
která by byla vybrána podle selekčních pravidel, patří pod 780-796, 798 
až 799 (nedostatečně charakterizované stavy) a v osvědčení je uveden ně
jaký stav patřící jinam než pod 780-799, proveďte nový výběr prvotní 
příčiny tak, jako kdyby nedostatečně charakterizovaný stav nebyl uveden; 
vezměte však nedostatečně charakterizovaný stav v úvahu, jestliže modi
fikuje kódování. 
Příklad 32: I a) Bakterémie a hematemeze 
Kódujte hematemezi (578.0). Bakterémie (790.7), která by byla vybrána 
podle pravidla 2, se ignoruje. 
Příklad 33: I a) Terminální pneumonie 

b) Šířící se gangréna a cerebrovaskulární 
c) příhoda 

Kódujte cerebrovaskulární příhodu ( 436). Gangréna (785.4), která by byla 
vybrána podle pravidla 1, se ignoruje a použije se obecného pravidla. 
Příklad 34: I a) Porucha rovnováhy elektrolytů 

b) Zvracení a dehydratace 
Kódujte dehydrataci (276.5). Zvracení (787.0), které by bylo vybráno po
dle pravidla 1, se ignoruje a použije se obecného pravidla. 
Příklad 35: I a) Anémie 

b) Splenomegalie 
Kódujte splenomegalickou anémii (285.8). Splenomegalie modifikuje kó
dování. 

Pravidlo 6. Nezávažné stavy (diagnózy). Jestliže prvotní příčinou, která by 
byla vybr ána podle selekčních pravidel, je nezávažná diagnóza (stav), 
u které není pravděpodobné, že by způsobila smrt, postupujte takto: 
a) byla-li smrt následkem nepříznivé reakce na léčení nezávažného stavu, 

vyberte nepříznivou reakci. 
:Příklad 36: I a) Zástava srdce 

b) Podání kysličníku dusného při extrakci zubu 
Kódujte zástavu srdce (427.5) a nepříznivý účinek plynných anestetik 
'(E938.2). 
~Příklad 37: I a) Akutní selhání ledvin 

b) Acylpyrin použitý proti opakovaným bolestem hlavy 
.Kódujte akutní selhání ledvin (584.9) a nepříznivý účinek acylpyrinu 
{E935.l). 
~Příklad 38: I a) Pooperační krvácení 

b) Tonsilektomie 
c) Hypertrofie mandlí 
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Kódujte pooperační krvácení (998.1) a odnětí orgánu jako příčinu kompli-
kace (E878.6) , 
b) jestliže nezávažná diagnóza není uvedena jako příčina vážnější kompli

kace, ale v osvědčení je uveden nějaký vážnější stav, který s nezávažnou 
diagnózou nesouvisí, proveďte nový výběr prvotní příčiny, jako kdyby 
nezávažná diagnóza nebyla uvedena. 

Příklad 39: I a) Bursitis a colitis ulcerosa 
Kódujte colitis ulcerosa (566). Bursitis, která by byla vybrána podle pra
vidla 2 (viz příklad 19), se ignoruje. 
Příklad 40: I a) Zubní kaz 

II Tetanus 
Kódujte tetanus (037). Zubní kaz, který by byl vybrán podle obecného 
pravidla, se ignoruje, poněvadž není uveden jako příčina vážnější kom
plikace. 
Příklad 41: I a) Dermatitis, dvanáctníkový vřed 

b) s perforací a hypertenzní 
c) nemoc srdeční 

Kódujte dvanáctníkový vřed s perforací (532.5). Dermatitis, která by byla 
vybrána podle pravidla 2, se ignoruje, protože nebyla uvedena jako příčina 
vážnější komplikace. Pravidla 2 se použije na zbývající stavy. 

Pravidlo 7. Vazba. Jestliže vybraná prvotní příčina je v Poznámkách pro 
kódování úmrtnosti podle prvotní příčiny na stranách 550-558 vázána 
s jedním nebo několika jinými stavy, uvedenými v osvědčení, kódujte 
kombinaci. 

Jestliže se ustanovení o vzájemné vazbě týká jen kombinace stavu, uve
deného jako následek jiného, kódujte kombinaci jen pokud je správný pří
činný vztah uveden nebo jej lze vyvodit z aplikace selekčních pravidel. 

Dojde-li ke konfliktu mezi vazbami, vyberte vazbu s tím stavem, který 
by byl vybrán, kdyby původně vybraná prvotní příčina nebyla uvedena. 
Použijte jakékoli další vazby, pokud přichází v úvahu. 
Příklad 42: I a) Neprůchodnost střeva 

b) Stehenní ký la 
Kódujte stehenní kýlu s neprůchodností (552.0). 
Příklad 43: I a) Parkinsonova nemoc 

b) Arterioskleróza 
Kódujte paralysis agitans (332.0). Stavy jsou uvedeny v pořadí, z něhož 
vyplývá, že prvotní příčinou Parkinsonovy nemoci je arterioskleróza. 
Příklad 44: I a) Koronární embolie 

b) Arteriosklerotická nemoc srdeční 
c) Chřipka 

Kódujte koronární embolii (410). Arteriosklerotická nemoc srdce, která 
by byla vybrána podle pravidla 1 (viz příklad 9), se váže s koronární 
embolií. 
Příklad 45: I a) Rozšíření srdce a nefroskleróza 

b) Hypertenze 



547 

Kódujte hypertenzní nefropatii a kardiopatii (404.9). Všecky tři stavy se 
kombinují. 
Příklad 46: I a) Mozkové krvácení a hypostatická pneumonie 

b) Hypertenze a diabetes 
c) Arterioskleróza 

Kódujte mozkové krvácení (431). Arterioskleróza, která by byla vybrána 
podle pravidla 1 (viz příklad 13), se váže s hypertenzí, a ta se zase váže 
s mozkovým krvácením. 
Příklad 47: I a) Aneurysma aorty a celková arterioskleróza 
Kódujte aneurysma aorty (nesyfilitické) ( 441.6). Aplikací pravidla 3 by
chom vybrali jako prvotní příčinu celkovou arteriosklerózu, ta se však 
v tom případě váže s aneurysmatem aorty. 
Příklad 48: I a) Mozkové krvácení 

b) Arterioskleróza a hypertenzní nemoc 
c) srdeční 

Kódujte · hypertenzní kardiopatii (402.9) .' Važte arteriosklerózu, která by 
byla vybrána podle pravidla 1, s hypertenzní nemocí srdeční, protože tato 
by byla vybrána podle obecného pravidla, kdyby arterioskleróza nebyla 
uvedena. 
Příklad 49: I a) Mozkové krvácení a hypertenzní 

b) nemoc srdeční 
c) Arterioskleróza 

Kódujte mozkové krvácení (431). Važte s mozkovým krvácením, protože 
tento stav by byl vybrán podle pravidla 2, kdyby arterioskleróza nebyla 
uvedena. 
Příklad 50: I a) Sekundární polycythémie 

b) Rozedma plic 
c) Bronchitis 

Kódujte obstruktivní chronickou bronchitidu (491.2). Bronchitis, vybraná 
podle obecného pravidla, se váže s rozedmou. 
Příklad 51: I a) Spastická kvadruplegie a duševní zaostalost - 2 roky 

b) Nitroděložní anoxie 
c) Předčasné odloučení lůžka 

Kódujte kvadruplegickou dětskou mozkovou obrnu (343.2). Reziduální 
mozková obrna z perinatálních příčin patřících pod 760-779 se zařazuje pod 
mozkovou obrnu. 
Příklad 52: ·1 a) Koronární embolie 

b) Myokarditis a nefritis 
c) Hypertenze 

Kódujte koronární embolii (410). Važte s myokarditidou, protože ta by 
byla vybrána podle pravidla 1, kdyby nebyla uvedena hypertenze; mezi 
myokarditidou a koronární embolií je další vazba. 

Pravidlo 8. Specifičnost. Jestliže vybraná prvotní příčina popisuje stav 
obecnými výrazy, ale v osvědčení je uveden výraz, který poskytuje přes
nější informaci o lokalizaci nebo povaze tohoto stavu, dejte přednost infor-
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mativnějšímu výrazu. Toto pravidlo přijde často v úvahu v takových pří
padech, kdy obecný výraz lze považovat za přídavné jméno blíže určující 
přesnější výraz. 
Příklad 53: I a) Mozková trombóza 

b) Cerebrovaskulární příhoda 
Kódujte mozkovou trombózu (434.0). 
Příklad 54: I a) Revmatická nemoc srdeční, mitrální stenóza 
Kódujte revmatickou mitrální stenózu (394.0). 
Příklad 55: I a) Meningitis 

b) Tuberkulóza 
Kódujte tuberkulózní meningitidu (013.0). Stavy jsou uvedeny ve správ
ném příčinném vztahu. 
Příklad 56: I a) Těhotenská toxémie 

b) Eklamptické křeče 
Kódujte těhotenskou eklampsii (642.6). 
Příklad 57: I a) Aneurysma aorty 

b) Syfilis 
Kódujte aneurysma aorty, určené jako syfilitické (093.0). Stavy jsou uve
deny ve správném příčinném vztahu. 
Příklad 58: I a) Vnitřní zranění z automobilové nehody 

II Roztržení sleziny 
Nehoda: Auto narazilo na hrazení, rozdělující dálnici 

Kódujte roztržení sleziny (865.0) a jiný náraz motorového vozidla na před
mět na silnici (E815.9). 
Příklad 59: I a) Perikarditis 

b) Urémie a pneumonie 
Kódujte uremickou perikarditidu (585). Urémii, která by byla vybrána 
podle pravidla 2 (viz příklad 12), lze použít jako modifikující přídavné 
jméno vzhledem k tomu, že stavy jsou uvedeny ve správném příčinném 
vztahu. 

Pravidlo 9. Casná a pozdní stadia nemoci. Jestliže vybraná příčina je čas
ným stadiem nemoci a v osvědčení je uvedeno také pokročilejší stadium 
téže nemoci, kódujte pokročilejší stadium. Toto pravidlo se nevztahuje na 
„chronickou" formu, udanou jako následek „akutní" formy, pokud klasi
fikace nedává zvláštní pokyny v tomto smyslu. 
Příklad 60: I a) Terciádní syfilis 

b) Primární syfilis 
Kódujte terciární syfilis (097.0) 
Příklad 61: I a) Eklampsie za těhotenství 

b) Preeklamptická toxémie 
Kódujte těhotenskou eklampsii (642.6). 
Příklad 62: I a) Chronická myokarditis 

b) Akutní myokarditis 
Kódujte akutní myokarditis ( 422.9). 



Příklad 63: I a) Chronická nefritis 
b) Akutní nefritis 

Kódujte chronickou nefritis NS (582.9). (Viz Poznámky, str. 556.) 
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Pravidlo 10. Pozdní následky. Jestliže vybraná prvotní příčina je časnou 
formou stavu, pro který je v Klasifikaci obsažena zvláštní položka pozdních 
následků, a je doloženo, že úmrtí nenastalo v aktivní fázi tohoto stavu, 
nýbrž v důsledku jeho reziduálních účinků, kódujte příslušnou položku 
pozdních následků. 

V Klasifikaci, včetně Dodatkové klasifikace E, jsou obsaženy tyto po
ložky pozdních následků: 137, 138, 139, 268.1, 326, 438, 905-909, E929, 
E959, E969, E977, E989 a E999. (Viz III. Pozdní následky, str. 560.) 
Příklad 64: I a) Fibróza plic 

b) Zhojená tuberkulóza plic 
Kódujte pozdní následky tuberkulózy dýchacího ústrojí (137.0). 
Příklad 65: I a) Selhání srdce 

b) Zkřivení páteře 
c) Křivice v dětství 

Kódujte pozdní následky křivice (268.1). 
Příklad 66 : I a) Hydrocefalus 

b) Absces mozku 
Kódujte pozdní následky nitrolební hlízy (326). 
Příklad 67: I a) Hypostatická pneumonie · 

b) Hemiplegie 
c) Cerebrovaskulární příhoda - 10 let 

Kódujte pozdní následky cerebrovaskulární nemoci ( 438). 
Příklad 68: I a) Chronická nefritis 

b) Spála 
Kódujte pozdní následky jiných infekčních a parazitárních nemocí (139.8). 
Z označení nefritidy jako „chronická" vyplývá, že spála už není ve své 
aktivní fázi. 
Příklad 69: I a) Obrna 

b) Zlomenina páteře 
c) Automobilový úraz před 18 mědci 

Kódujte pozdní následky zlomeniny páteře s poškozením míchy (907.2) 
a pozdní následky automobilového úrazu (E929.0). 

Pravidlo 11. Stav po zánětu plic, chřipka a komplikace těhotenství, porodu 
a šestinedělí; J estližé vybranou prvotní příčinou by byl zánět plic nebo 
chřipka (480~487) a je doloženo, že nemoc začala 1 rok před smrtí nebo 
dříve nebo je uveden následný chronický stav, proveďte nový výběr prvotní 
příčiny tak, jako by zánět plic nebo chřipka nebyly uvedeny. Kdyby vy
branou prvotní příčinou byla komplikace těhotenství, porodu nebo šesti
nedělí (630-678) a je-li doloženo, že k úmrtí došlo později než 42 dny po 
ukončení těhotenství, nebo je uveden následný chronický stav, proveďte 
nový výběr prvotní příčiny tak, jako kdyby komplikace těhotenství, porodu 
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nebo šestinedělí nebyla uvedena. Zánět plic, chřipku nebo komplikaci těho
tenství atd. vezměte v úvahu, jestliže modifikuje kódování. 
Příklad 70: I a) Mozkové krvácení 

b) Hypertenze 
c) Porod před 5měsíci 

Kódujte mozkové krvácení (431). Poněvadž k porodu došlo dříve než 42 
dny před smrtí, vybere se hypertenze a váže se s mozkovým krvácením. 
Příklad 71 : I a) Zánět plic - 1 rok 
Kódujte jiné neznámé a neurčené příčiny (799.9). Jediná udaná příčina se 
ignoruje. 

Pravidlo 12. Chyby a nehody při lékařské péči. Jestliže prvotní pncma, 
vybraná podle selekčních pravidel, byla předmětem lékařské péče a po
sloupnost uvedená v části I udává výslovně, že smrt byla následkem chyby 
nebo nehody při lékařské péči (stavy patřící pod E850-E858, E870-E876), 
mějte za to, že posloupnost událostí vedoucích k smrti začala v okamžiku, 
kdy došlo k chybě nebo nehodě. Toto neplatí při pokusech o resuscitaci. 
Příklad 72: I a) Mozková malacie 

b) Anoxie 
c) Chybné umístění endotracheální trubice během provádění 

anestézie při operaci rakoviny dělohy 
Kódujte anoxické poškození mozku při výkonu (997 .O) a chybné umístění 
endotracheální trubice při anestézii (E876.3). 
Příklad 73: I a) Hypernatrémie 

b) Salinické emetikum a výplach žaludku 
c) Opakovaná dávka morfia (pro potlačení bolestí při karci

nomatóze) 
Kódujte předávkování morfia (965.0 a E850.0). 
Příklad 74: I a) Tamponáda srdce 

b) Perfon:tce aurikuly při katetrizaci srdce 
c) Vada mezikomorové přepážky 

Kódujte náhodné bodné nebo tržné poranění při katetrizaci srdce (998.2, 
E870.6). 
Příklad 75: I a) Zástava srdce 

b) Předávkováni kalia při rehydrataci 
c) Operace pro Grawitzův nádor ledviny 

Kódujte předávkování kalia (974.5, E858.5). 

PQznámky pro kódování úmrtnosti podle prvotní příčiny smrti 
Je-li jako příčina smrti udán stav patřící do některé z póložek uvedených 

v . následujícím seznamu, řiďte se ustanoveními příslušné poznámky. Po
známky vztahující se na vazbu chorobných stavů jsou uvedeny u těch po
ložek, do kterých příslušná kombinace nepatří. Položky, kam příslušné kom
pinace. patří, jsou uvedeny polotučně, většinou v závorkách. 
012 Jiná tuberkulóza dýchacího ústrojí, mimo tuberkulózní zánět po

hrudnice patřící pod 012.0 
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013-017 Tuberkulóza jiných orgánů 
Nepatří sem, jsou-li sdruženy se stavy patřícími pod 011 {Tuberkulóza plic) 
(OU), · pokud nejsou uvedeny . jako prvotní příčina stavu patřícího pod 011 
a s určeným trváním delším než u tohoto stavu. 
035 Růže - erysipelas 
037 Tetanus 
038 Septikémie 

Kódujte tyto nemoci, následují-li po očkování nebo po menším zranění 
(kterémkoliv zranění patřícím pod 910-919, střepině, menší řezné nebo 
bodné ráně (mimo trup), zhmoždění povrchových tkání nebo zevních částí, 
popálenině prvního stupně); následují-li po vážnějším zranění, kódujte 
zranění. 

036.2 Meningokokcémie 
Nepatří sem, je-li sdružena se stavy patřkími pod: 

036.0 Meningitis meningococcica (036.0) 
036.1 Encephalitis meningococcica (036.1) 
036.3 Waterhouseův-Friderichsenův syndrom, meningokokový 

(036.3) 
196 Sekundární a NS zhoubný novotvar mízních uzlin 
197 Sekundární zhoubný novotvar dýchací a trávicí soustavy 
198 Sekundární zhoubný novotvar jiných určených lokalizací 
Nepoužívají se pro kódování úmrtnosti podle prvotní příčiny. U sekundár
ních novotvarů, ať určených lokalizací nebo lokalizace NS, bez udání pri
mární lokalizace, se kóduje položka „lokalizace NS" příslušného morfolo
gického typu (např. karcinom 199.1, sarkom 171.9, melanom 172.9). 
244.0 . Pooperační hypotyreóza 
Nepoužívá se pro kódování úmrtnosti podle prvotní příčiny. Není-li důvod 
operace znám a nelze-li tuto informaci získat, kódujte 246.9. Viz Operace, 
str. 560. 
251.3 Pooperační hypoinzulinémie 
Nepoužívá se pro kódování úmrtnosti podle prvotní příčiny. Není-li důvod 
operace znám a nelze-li tuto informaci získat, kódujte 577.9. Viz Operace, 
str. 560. 
292 · " Toxické psychózy 
Nepatří sem, je-li zmínka o závislosti na návykových látkách (304). 
293-,-294 Přechodná a jiná organická psychotická onemocnění 
299.1 · Dezintegrační psychóza 
Nepoužívají se, je-li známo prvotní somatické onemocnění. 
303 Závislost na alkoholu 
Nepatří sem, je-li sdružena s: 

alkoholickou psychózou patřící pod 291.0-291.3, 291.5...,....291.9 
(291.0-291.3, 291.5-291.9) 
somatickou komplikací, jako: 

cirhóza jater (571.2) 
epilepsie (345.-) 
gastritis (535.3). 
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304 Závislost na návykových látkách 
Patří sem závislost na návykových látkách se zmínkou o akutním narkotis"'" 
mu, (akutním) zneužívání návykových látek, předávkování látek vyvoláva
jících závislost, intoxikaci nebo otravě takovými látkami, i když je ná;.. 
hodná nebo není zjištěno, zdali je náhodná či úmyslná. 
305.1 Nikotinismus 
Nepatří sem, je-li uveden jako prvotní příčina onemocnění jako: 

bronchitis (490-491) 
enfyzém (492) 
ischemická choroba srdeční (410-414). 

310 Specifické nepsychotické duševní poruchy po organickém poško-
zení mozku 

31 7-319 Duševní zaostalost 
Nepoužívají se, je-li známo prvotní somatické onemocnění. 
331.0 Alzheimerova nemoc 
331.1 Pickova nemoc 
Nepatří sem, je-li zmínka o demenci (290.1). 
331.2 Stařecká degenerace mozku 
Nepatří sem, je-li zmínka o demenci (290.0). 
342 Hemiplegie 
Nepoužívá se, je-li známa příčina hemiplegie. 
344 Jiné paralytické syndromy 
Nepoužívá se, je-li známa příčina paralyzy. 
345 Padoucnice - epilepsie 
Patří sem i úrazy zaviněné epilepsií. 
Nepatří sem epilepsie způsobená úrazem (kódujte příslušné položky z ka'
pitoly XVII a z Dódatkové klasifikace E; není-li známa povaha a příčina 
zranění, kódujte 854.0 a E928.9). 
369 Slepota a slabozrakost 
389 Poruchy sluchu 
Nepoužívají se, je;..li známo předchozí onemocnění. 
383.3 Komplikace po mastoidektomii 
Nepoužívá se při kódování úmrtnosti podle prvotní příčiny. Není-li znám 
důvod operace a nelze-li tuto informaci získat, kódujte 385.9. Viz Operace, 
str. 560. 
394.9 Nemoci dvojcípé chlopně - valvulae mitralis - jiné a NS 
Uvedené stavy sem nepatří, jestliže není určena příčina a jsou sdruženy 
se stavy patřícími pod 424.0 (424.0). 
397 Jiná postižení srdeční nitroblány 
Nepatří sem, jsou-li sdružena se stavy patřícími pod: 

394 (Nemoci dvojcípé chlopně) (394) 
395 (Nemoci aortální chlopně) (395) 
396 (Současné onemocnění chlopně dvojcípé i aortální) (396) 

397.1 Revmatické vady pulmonální chlopně 
Nepatří sem, jsou-li sdruženy se stavy patřícími pod: 

397.0 (Vady trojcípé - trikuspidální - chlopně) (397.0) 



401 Esenciální hypertenze 
Nepatří sem, je-li sdružena se stavy patřícími pod: 

402 (Hypertenzní kardiopatie) (402) 
403 (Hypertenzní nefropatie) (403) 
404 (Hypertenzní nefropatie a kardiopatie) (404) 
410-414 (Ischemická choroba srdeční) (410-414) 
430-438 (Cévní onemocnění mozku) (430-438) 
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580-583 (Nefritis a nefrotický syndrom, mimo nefropatii (chro-
nickou) a chronickou nemoc ledvin) (580-583) 

585 (Chronické selhání ledvin) } 
586 (Selhání ledvin NS) (403) 
587 (Nefroskleróza NS) 

nebo je-li uvedena jako prvotní příčina stavů patřících pod: 
362.1 (Retinopatie) (362.1) 
394.0 (Mitrální stenóza neurčená jako revmatická) (424.0) 
394.2 (Mitrální stenóza s insuficiencí neurčená jako revmatická) 

(424.0) 
394.9 (Jiné a NS nemoci mitrální chlopně neurčené jako revma

tické) (424.0) 
396 (Současné onemocnění chlopně dvojcípé i aortální neurčené 

jako revmatické) (424.0) 
397.0 (Vady trojcípé - trikuspidální - chlopně neurčené jako 

revmatické) (424.2) 
424 (Jiné nemoci srdeční nitroblány - endokardu) (424) 
428 (Selhání srdce) (402) 
429.0 (Myokarditis NS) (402) 
429.1 (Myokardiální degenerace) (402) 
429.2 (Kardiovaskulární nemoc NS) (402) 
429.3 (Kardiomegalie) (402) 
429.8 (Jiné nepřesně popsané srdeční nemoci) (402) 
429.9 (Srdeční nemoci NS) (402) 

nebo (chronické) nefropatie a (chronické) nemoci ledvin patřící pod 582, 
583 nebo 593.9 (403). 
402 Hypertenzní kardiopatie 
Nepatří sem, je-li sdružena se stavy patřícími pod: 

403 (Hypertenzní nefropatie) (404) 
404 (Hypertenzní nefropatie a kardiopatie) (404) 
410-414 (Ischemická choroba srdeční) (410-414) 
585 (Chronické selhání ledvin) } 
586 (Selhání ledvin NS) (404) 
587 (Nefroskleróza NS) 

403 Hypertenzní nefropatie 
Nepatří sem, je-li sdružena se stavy patřícími pod: 

402 (Hypertenzní kardiopatie) (404) 
404 (Hypertenzní-nefropatie a kardiopatie) (404) 
410-414 (Ischemická choroba srdeční) (410-414) 
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nebo je-li udána jako prvotní příčina stavů patřících pod: 
428 (Selhání srdce) (404) 
429.0 (Myokarditis NS) (404) 
429.1 (Myokardiální degenerace) (404) 
429.2 (Kardiovaskulární nemoc NS) (404) 
429.3 (Kardiomegalie) (404) 
429.8 (Jiné nepřesně popsané srdeční nemoci) (404) 
429.9 (Srdeční nemoci NS) (404) 

404 Hypertenzní nefropatie a kardiopatie 
Nepatří sem, je-li sdružena se stavy patřícími pod: 

410-414 (Ischemická choroba srdeční) (410-414). 
405 Sekundární hypertenze 
Nepoužívá se při kódování úmrtnosti podle prvotní příčiny. 
411 Jiné akutní a subakutní formy ischemické choroby srdeční 
412 Infarkt myokardu, starší než 8 týdnů 
413 Angina pectoris 
414 Jiné formy chronické ischemické choroby srdeční 
Nepatří sem, jsou-li sdruženy se stavy patřícími pod 410 (Akutní infarkt 
myokardu) (410). 
416.9 Chronické cor pulmonale NS 
Nepatří sem, je-li sdruženo se stavy patřícími pod 737.3 (Kyfoskolióza a sko
lióza) (416.1). 
Nepoužívá se, je-li známo prvotní onemocnění plic. 
428 Selhání srdce 
429.9 Srdeční nemoci NS 
Nepatří sem, jsou-li sdruženy se stavy patřícími pod 737.3 (Kyfoskolióza 
a skolióza) (416.1). 
424 Jiné nemoci srdeční nitroblány - endokardu 
Je-li postiženo více chlopní než jedna, zařadí se pod tu, která je na před
nějším místě v pořadí, ve kterém jsou uvedeny v seznamu, tj. dvojcípá, 
aortální, trojcípá, pulmonální. 
426 Poruchy vedení srdečních vzruchů 
427 Srdeční arytmie 
428 Selhání srdce 
429 Nepřesně popsané srdeční nemoci a komplikace, mimo stavy patřící 

pod 429.4 
Nepatří sem, jsou-li sdruženy se stavy patřícími pod 410-414 (Ischemická 
choroba srdeční) (410-414). 
428.9 Selhání srdce NS 
429.9 Srdeční nemoci NS 
Nepatří sem, jsou-li sdruženy se stavy uvedenými pod 518.4 (Akutní edém 
plic NS) (428.1). 
429.4 Funkční poruchy po operacích srdce 
Nepoužívá se při kódování úmrtnosti podle prvotní příčiny. Neni-li znám 
důvod operace a nelze-li tuto informaci získat, kódujte 429.9. Viz Operace, 
str. 560. 



437.0 Mozková ateroskleróza . 
Nepatří sem, je-li sdružena se stavy patřícími pod: 

430-434 (Mozkové krvácení a malacie) (430-434) 
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436 (Akutní, ale nepřesně určená cévní onemocnění mozku) (436) 
nebo když je udána jako prvotní příčina stavů patřících pod: 

294.9 (Demence NS) (290.4) 
332.0 (Paralysis agitans) (332.0). 

440 Ateroskleróza 
Nepatří sem, je-li sdružena se stavy patřícími pod: 

401-404 (Hypertenzní nemoc) (401-404) 
410-414 (Ischemická choroba srdeční) (410~414) 
429.0 (Myokarditis NS) (429.0) 
429.1 (Myokardiální degenerace) (429.1) 
429.2 (Kardiovaskulární nemoc NS) (429.2) 
430-438 (Cévní onemocnění mozku) (430-438) 

nebo je-li udána jako prvotní příčina stavů patřících pod: 
394.0 (Mitrální stenóza neurčená jako revmatická) (424.0) 
394.2 (Mitrální stenóza s insuficiencí neurčená jako revmatická) 

(424.0) 
394.9 (Jiné a NS nemoci mitrální chlopně neurčené jako revma

396 
tické) (424.0) 
(Současné onemocnění chlopně dvojcípé i aortální neurčené 
jako revmatické) (424.0) 

397.0 (Vady trojcípé - triskupidální - chlopně neurčené jako 
revmatické) (424.2) 

424 (Jiné nemoci srdeční nitroblány - endokardu) (424) 
441-447 (Jiné nemoci tepen a tepének) (441-447) 
55 7 (Vaskulární nedokrevnost střeva) (557) 
587 (Nefroskleróza NS) (403) 

nebo (chronické) Brightovy nemoci, (chronické) (intersticiální) nefritidy 
a (chronické) nemoci ledvin, jen pokud tyto nemoci patří pod 582, 583, 593.9 
(403). 
440.9 Ateroskleróza, generalizovaná nebo NS 
Nepatří sem, je-li sdružena s gangrénou patřící pod 785.4 (440.2) 
nebo udána jako prvotní příčina stavů patřících pod: 

294.9 (Demence NS) (290.4) 
332.0 (Paralysis agitans) (332.0). 

457.0 Lymfedém po mastektomii 
Nepoužívá se při kódování úmrtnosti podle prvotní příčiny. Není-li znám 
důvod operace a nelze-li tuto informaci získat, kódujte 611.9. Viz Operace, 
str. 560. 
460 
465 

Akutní zánět nosohltanu - nasopharyngitis acuta 
Akutní infekce horních dýchacích cest na více místech nebo na 
NS místě 

Nepatří sem, jsou-li udány jako prvotní příčina vážného onemocnění jako 
meningitis (322.9), nitrolební hlíza (324.0), zánět středního ucha (381, 382), 
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mastoiditis a příbuzná onemocnění (383), zánět plic a chřipka (480-483, 
485-487), bronchitis a bronchiolitis (466, 490, 491), akutní nefritis (580.0-
580.9). 
466.0 Akutní zánět průdušek - bronchitis acuta 
Nepatří sem, je-li sdružen se stavy, uvedenými pod 491 (Chronický zánět 
průdušek) (491). 
490 Zánět průdušek - bronchitis - NS jako akutní nebo chronický 
Nepatří sem, je-li sdružen se stavy, patřícími pod: 

492 (Rozedma plic) (491.2) 
496 (Chronická obstrukce dýchacích cest, nezařazená jinde) 

(491.2) 
491.9 Chronický zánět průdušek NS 
Nepatří sem, je-li sdružen se stavy patřícími pod: 

492 (Rozedma plic) (491.2). 
Nepatří sem, je-li vybrán jako prvotní příčina (viz poznámku při 493 níže) 
a je-li také zmíněno astma (491.2). 
492 Rozedma plic - emphysema pulmonum 
Nepatří sem, je-li sdružena se stavy patřícími pod: 

490 (Zánět průdušek NS jako akutní nebo chronický) (491.2) 
491 (Chronický zánět průdušek (491.2). 

493 Astma 
Jsou-li na témže osvědčení příčiny smrti odděleně uvedeny astma a bron
chitis (akutní) (chronická), vybere se prvotní příčina s použitím obecného 
pravidla nebo pravidel 1, 2 nebo 3 normálním způsobem. Žádný výraz se 
nepovažuje za přídavné jméno modifikující druhý výraz. 
500 Pneumokonióza uhlokopů 
501 Azbestóza 
502 Pneumokonióza způsobená jiným křemičitým prachem 
505 Pneumokonióza NS 
Nepatří sem, je-li sdružena se stavy patřícími pod 011 (Tuberkulóza plic) 
(011). 
518.4 Akutní edém plic NS 
Nepatří sem, je-li sdružen se stavy patřícími pod: 

428.9 (Selhání srdce NS) (428.1) 
429.9 (Srdeční nemoci NS) (428.1). 

564.2 Syndromy po operacích žaludku (537.9) 
564.3 Zvracení po operaci žaludku nebo střev (537.9) 
569.6 Spatná funkce kolostomie a enterostomie (569.9) 
576.0 Postcholecystektomický syndrom (575.9) 
579.3 Jiné nebo NS pooperační malabsorpce (569.9) 
Nepoužívají se při kódování úmrtnosti podle prvotní příčiny. Není-li znám 
důvod operace a nelze-li tuto informaci získat, kódujte, jak je uvedeno 
v závorkách. Viz Operace, str. 560. 
580 Akutní glomerulonefritis 
Nepatří sem, je-li udána jako prvotní příčina stavů, patřících pod 582 (Chro
nická glomerulonefritis) (582). 
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585 Chronické selhání ledvin 
586 Selhání ledvin NS 
587 Nefroskleróza NS 
Nepatří sem, jsou-li sdruženy se stavy patřícími pod: 

401 (Esenciální hypertenze) (403) 
402 (Hypertenzní kardiopatie) (404) 
403 (Hypertenzní nefropatie) (403). 

606 Neplodnost, mužská 
628 Neplodnost, ženská 
Nepoužívají se, je-li znám stav, který je způsobil. 
639 Komplikace po potratu a mimoděložním nebo molárním těhotenství 
Nepouzívají se při kódování úmrtnosti podle prvotní příčiny. 
652 Nepravidelná poloha nebo naléhání plodu 
Nepatří sem, je-li sdruženo se stavy patřícími pod 653 (Nepoměr) (653). 
653.4 Nepoměr mezi plodem a pánví 
Nepatří sem, je-li sdružen se stavy patřícími pod 653.0-653.3 (Abnorma
lity pánve) (653.0-653.3). 
660.0 Poruchy při nepravidelné poloze na začátku porodu 
Nepatří sem, jsou-li sdruženy se stavy patřícími pod 660.1 (Poruchy při 
nepravidelnosti kostěné pánve) (660.1). 
737.3 Kyfoskolióza a skolióza 
Nepatří sem, je-li sdružena se stavy patřícími pod: 

416.9 (Chronické cor pulmonale NS) } 
428 (Srdeční selhání) (~16.1). 

429.9 (Srdeční nemoci NS) 
760-779 Některá onemocnění v zniklá v perinatálním období 
Nepatří sem: reziduální mozkové ochrnutí ve věku od 4 týdnů výše (333.7, 
343). 
765 Stavy související se zkrácenou délkou těhotenství nebo nízkou po

rodní váhou NS 
766 Stavy související s prodlouženým těhotenstvím a velkou porodní 

vahou 
Nepoužívají se, je-li uvedena jakákoli jiná příčina perinatální úmrtnosti. 
800-999 Zranění a otravy 
Při kódování úmrtnosti podle prvotní příčiny se používají jen jako dodat
kové kódy k příslušné položce E800-E999. 
800-803 Zlomenina lebky 
Je-li zmíněno více lokalizací než jedna, platí pořadí priority: spodina, 
klenba, ostatní. 
958 Některé časné komplikace úrazu 
Nepatří sem, je-li známa povaha úrazu, po kterém následují. 
960-999 Otravy léky, chemickými látkami používanými v lékařství a bio-

logickými látkami 
Nepatří sem otrava, náhodná nebo taková, o které nebylo zjištěno, zdali 
byla náhodná či úmyslná, látkami vyvolávajícími závislost, je~li o závislosti 
zmínka (304). 
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E850-E858 Náhodná otrava léky, chemickými látkami používanými v lé
kařství a biologickými látkami 

E980 Otrava pevnými nebo tekutými látkami, o které nebylo zjištěno, 
zdali byla náhodná či způsobená úmyslně 

Nepatří sem otrava látkami vyvolávajícími závislost, je-li o závislosti zmín
ka (304). 

Poznámky pro výklad údajů o příčině smrti 

I. Pokyny pro určování pravděpodobnosti posloupností 
A. Předpoklad „předchozí příčiny" 
Předpoklad „předchozí příčiny" v části I (viz mezinárodní vzor lékařského 

osvědčení příčiny smrti resp. List o prohlídce mrtvého) je přípustný za 
účelem uznání posloupnosti, jak je uvedena, ale nesmí se ho používat k mo
difikaci kódování. 
Příklad 1 : I a) Mozkové krvácení 

b) Chronická nefri tis 
Kódujte chronickou nefritidu (582.9). Je nutné předpokládat hypertenzi jako 
stav prostředkující mezi mozkovým krvácením a prvotní příčinou, chronic
kou nefritidou. 
Př'íklad 2: I a) Duševní zaostalost 

b) Předčasné odloučení lůžka 
Kódujte předčasné odloučení lůžka (762.1). Je nutné předpokládat poranění 
při porodu, anoxii nebo hypoxii jako stav prostředkující mezi duševní za
ostalostí a prvotní příčinou, předčasným odloučením lůžka. 

B. Výklad výrazu „vysoce nepravděpodobné" 
Jde-li o přijatelnost posloupností při aplikaci selekčních pravidel, pova

žují se za „vysoce nepravděpodobné" tyto vztahy: 
a) infekční nebo parazitární nemoc (001-139) mimo kolitidu, enteritidu, 

gastroenteritidu nebo průjem (009.1, 009.3), nemoci způsobené jinými 
mykabakteriemi (031), růži (035), tetanus (037), septikémii nebo pyémii 
(038), plynatou sněť (040.0), Vincentovu angínu (101) a mykózy (110-
119), označená jako „způsobená" („vyvolaná", „zaviněná", „následek") 
kteroukoliv nemocí mimo tuto kapitolu; 

b) zhoubný novotvar označený jako „způsobený" jakoukoliv jinou nemocí; 
c) vrozená vada (740-759) označená jako „způsobená" jakoukoliv nemocí 

téhož jedince, včetně nezralosti; 
d) diabetes (250), označený jako „způsobený" jakoukoli jinou nemocí mimo 

hemochromatózu (275.0), nemoci slinivky břišní (577) a její novotvary; 
e) hemofilie (286.0-286.2) nebo chřipka (487), označené jako „způsobené" 

jakoukoliv jinou nemocí; 
f) revmatická horečka (390-392) nebo revmatická nemoc srdeční (393-

398), označená jako „způsobená" jakoukoliv nemocí mimo streptokoko
vou angínu (034.0), spálu (034.1), streptokokovou septikémii (038.0) 
a akutní zánět mandlí ( 463); 
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g) nezánětlivá nemoc centrální nervové soustavy (330.,.--349, 430-438) ozna
čená jako „způsobená" nemocí trávicí soustavy (520-579} nebo endo
karditidou (394-397, 421, 424); mozkovou embolii (434.1) však lze uznat 
jako způsobenou endokarditidou; 

h) chronická ischemická choroba srdeční (412-414), označená jako „způ
sobená" jakýmkoliv novotvarem; 

ch) kterýkoliv stav označéný jako aterosklerotický [arteriosklerotický] 
a „způsobený" novotvarem; 

i) kterékoliv hypertenzní onemocnění označené jako „způsobené" jakým
koliv novotvarem mimo kancerogenní, endokrinní nebo ledvinové no
votvary; 

j) stav s udaným datem začátku X, označený jako „způsobený" stavem 
s udaným datem začátku Y, jestliže X je dřívější než Y. 

Tento seznam nevyčerpává všechny „vysoce nepravděpodobné" posloup
nosti, v ostatních případech se však postupuje podle obecného pravidla, 
pokud silné indikace nesvědčí proti tomu. 

Za možné se považují tyto posloupnosti, uvedené v části I: 
Akutní nebo terminální nemoci oběhu krevního, označené jako způsobené 
zhoubným novotvarem, diabetem nebo astmatem; za akutní nebo termi
nální nemoci se považují tyto stavy: 
410 Akutní infarkt myokardu 
411 Jiné akutní a subakutní formy ischemické choroby srdeční 
415 Akutní postižení srdce při onemocnění plic [akutní cor pulmonale] 
420 Akutní zánět osrdečníku - pericarditis acuta 
421 Akutní nebo subakutní zánět srdeční nitroblány - endocarditis 

acuta seu subacuta 
422 Akutní zánět srdečního svalu - myocarditis acuta 
426 Poruchy vedení srdečních vzruchů 
427 Srdeční arytmie 
428 Srdeční selhání 
429.8 Jiné nepřesně určené srdeční choroby 
430-438 Cévní onemocnění mozku mimo 437.0-437.5, 437.9, 438 

II. Vliv trvání na klasifikaci 
Při hodnocení udané posloupnosti přímých a předchozích příčin berte 

v úvahu délku doby mezi začátkem nemoci nebo stavu a smrtí. To platí při 
výkladu „vysoce nepravděpodobných" vztahů, při položce Ij) i při pra
vidle 11. 

Stavy zařazené mezi vrozené vady (pol. 740-759) se kódují jako takové, 
i když nejsou v osvědčení výslovně označeny jako vrozené, jestliže doba 
uplynulá mezi začátkem a smrtí a věk zemřelého nasvědčují, že stav byl 
přítomen od narození. 

V Klasifikaci jsou položky určené k tomu, aby určité nemoci a zranění 
bylo možno označit jako příčinu pozdních následků. V mnoha případech 
patří mezi tyto pozdní následky stavy přítomné jeden :r;ok nebo později po 
začátku nemoci nebo zranění. (Viz též Pozdní následky níže.) 
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III. Pozdní následky 
Některé položky v Klasifikaci (137, 138, 139, 268.1, 326, 438, 905-909} 

se používají při kódování úmrtnosti podle prvotní příčiny k vyznačení, že 
smrt nenastala v aktivní fázi dané nemoci nebo zranění, nýbrž následkem 
jejích pozdních (reziduálních) následků. (K vyznačení některých zevních 
příčin jako příčiny pozdních následků se používá položek E929, E959, E969,. 
E977, E989, E999 v Dodatkové klasifikaci E.) V takových případech platí 
pravidlo 10. Pokyny k výkladu pozdních následků jsou uvedeny v tabelár
ním seznamu i v Dodatkové klasifikaci E při každé položce pozdních ná
sledků. Další objasnění k položce 137 a podpoložkám položky 139 je uve
deno níže. 
137 Pozdní následky tuberkulózy 
Mezi „pozdní následky" patří stavy označené výslovně jako takové nebo 
jako následky [sequelae] dřívějšího tuberkulózního onemocnění a rezidua 
tuberkulózy, označené jako vyléčená, zhojená, inaktivní nebo v klidu, po
kud nic nesvědčí o aktivní tuberkulóze. 
139.0 Pozdní následky virové encefalitidy 
Mezi „pozdní následky" patří stavy, označené výslovně jako takové nebo 
jako následky [sequelae], a ty, které jsou přítomny rok po začátku původ
ního stavu nebo později. 
139.1 Pozdní následky trachomu 
Mezi „pozdní následky" patří rezidua trachomu, označeného výslovně jako 
zhojený nebo inaktivní, a některé specifické následky, jako slepota, jizev
naté entropium a jizvy spojivky, pokud nic nesvědčí o aktivní infekci. 
139.8 Pozdní následky jiných infekčních a parazitárních nemocí 
Mezi „pozdní následky" patří stavy, výslovně označené jako takové nebo 
jako následky [sequelae] a rezidu?- těchto nemocí, označených jako vylé-
čené, zhojené, inaktivní nebo v klidu, pokud nic nesvědčí o aktivní nemoci. 
Mezi „pozdní následky" patří také chronické stavy označené jako způsobené 
stavy patřícími pod položky 001-003, 020-022, 027.0, 032-037, 047, 048, 
049.0, 049.1, 050, 052-056, 060, 066.2, 071-073, 080-083, 130 a přítomné 
jeden rok po začátku daného onemocnění nebo později. 

IV. Omezení co do pohlaví 
Některé položky v Klasifikaci jsou omezeny na jedno pohlaví (jen pro 

muže platí položky 175, 185-187, 222, 233.4-233.6, 236.4-236.6, 257, 600-
608; jen pro ženy 174, 179-184, 218-221, 233.1-233.3, 236.0-236.3, 256, 
614-676). Jestliže pohlaví a příčina smrti, udané v osvědčení, nejsou ani 
po prověření v souladu, kódují se „Jiné neznámé a neurčené příčiny" 
(799.9). 

V. Operace 
Je-li v osvědčení jako příčina smrti uvedena operace bez udání diagnózy, 

pro kterou byla provedena, nebo nálezů při operaci, a v indexu není uve
deno žádné zařazení pro· ni, je nutné předpokládat, že šlo o stav, pro který 
se tato operace obyčejně provádí, a zařazení se provede podle výše uvede-
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ných pravidel pro výběr příčiny smrti. Jestliže však název operace připouští 
pochybnosti o tom, o jaký chorobný stav přesně šlo, je nutné požadovat 
další informace. Nepodaří-li se to, kódujte zbytkovou položku pro orgán 
nebo lokalizaci, naznačenou názvem operace (např. „gastrektomii" kódujte 
537.9); jestliže operace nenaznačuje žádný orgán nebo lokalizaci (např. „la
parotomie"), kódujte „Jiné neznámé a neurčené příčiny" (799.9), pokud 
není zmínky o pooperační komplikaci nebo nehodě při léčení. 

VI. Revmatická horečka s postižením srdce 
Není-li udáno, že v době smrti byl revmatický proces aktivní, předpo

kládejte aktivitu, jestliže onemocnění srdce (jiné než terminální stavy nebo 
bakteriální endokarditis), které je označeno jako revmatické nebo o kterém 
je uvedeno, že bylo způsobeno revmatickou horečkou, je označeno jako 
akutní nebo subakutní; není-li takového označení, lze onemocnění nazvaná 
„endokarditis", „karditis", „myokarditis", „nemoc srdce" a „pankarditis" 
považovat za akutní, jestliže interval mezi začátkem choroby a smrtí je 
menší než jeden rok nebo, není-li interval udán, je-li věk nižší než 15 let; 
onemocnění označené „perikarditis" lze považovat za akutní v každém věku. 

VII. Vrozené vady 
Následující stavy lze považovat za vrozené, způsobí-li smrt v uvedeném 

věku, pokud nic neukazuje na to, že byly získány po narození. 
Pod 1 rok: aneurysma, atrofie mozku, cysta mozku, deformita, dislokace 

orgánu, ektopie, hypoplazie orgánu, chlopňová srdeční vada, malformace, 
pulmonální stenóza, stenóza aorty. 

Pod 4 týdny: endokarditis, hydrocefalus NS, myokarditis, srdeční ne
moc NS. 

VIII. Povaha zranění 
Je-li uvedeno více než jeden druh zranění, patřících pod 800-959, a nic 

nenaznačuje jasně, které způsobilo smrt, vybere se zranění, které se bude 
kódovat, podle následujícího pořadí, není-li v Klasifikaci ustanovení, které 
by tomu odporovalo. 
zlomenina lebky (800, 801, 803 a 804) a krční páteře (805.0, 805.1, 806.0, 

806.1) 
vnitřní zranění hrudníku, břicha, pánve (860-869) 
zlomenina obličejových kostí, páteře, trupu (802, 805.2-805.9, 806.2-809) 
Jiné zranění hlavy (850-854), otevřené rány krku a prsou (874, 875), trau-

matická amputace končetin (887, 897) a poškození míchy bez zjevného 
zranění páteře (952) 

zlomenina končetin (810-8 '29) 
popálení (940-949) 
jiné patřící pod 800-959. 
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IX. Otrava léky, chemickými látkami používanými v lékařství a biologic
kými látkami 

Jde-li o kombinace léčivých látek zařazených různě, postupujte takto: 
Je-li jedna složka kombinace výslovně udána jako příčina smrti, kódujte 
tuto složku. Není-li tomu tak, kódujte položku určenou pro kombinaci, 
např. smíšená sedativa (967.6). Jinak, jsou-li složky zařazeny do téže tří
rJ?.Ístné položky, kódujte příslušnou podpoložku pro „Jiné"; ne-li, kódujte 
977.8. 

Při kombinacích léčivé látky s alkoholem se kóduje léčivá látka. 

X. Výrazy označující pochybnou diagnózu 
Výrazy naznačující nějakou pochybnost co do přesnosti diagnózy, jako 

„patrně", „pravděpodobně", „asi" apod., se ignorují, poněvadž údaje bez 
takového označení se liší jen ve stupni jistoty diagnózy. 
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