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ZÁKON
z 21. októbra 2004
o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného
zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§1
Úvodné ustanovenia
(1) Účelom tohto zákona je ustanoviť rozsah zdravotnej starostlivosti1) uhrádzanej na základe
verejného zdravotného poistenia2) za podmienok ustanovených osobitnými predpismi3) a úhrady za
služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.4)
(2) Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený
v prílohe č. 1.
DRUHÁ ČASŤ
ROZSAH ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI UHRÁDZANEJ NA ZÁKLADE VEREJNÉHO
ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
§2
Preventívne prehliadky
(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú preventívne prehliadky, a to
a) deväť preventívnych prehliadok poistenca verejného zdravotného poistenia (ďalej len
„poistenec“) do jedného roku veku u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria,
z toho najmenej tri preventívne prehliadky do troch mesiacov veku,
b) jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku 18 mesiacov u lekára so špecializáciou
v špecializačnom odbore pediatria,
c) jedna preventívna prehliadka poistenca od troch rokov veku do 15 rokov veku raz za dva roky
u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria,
d) jedna preventívna prehliadka poistenca od 15 rokov veku raz za dva roky u všeobecného
lekára,5)
e) jedna preventívna prehliadka poistenca do 18 rokov veku raz za šesť mesiacov u zubného
lekára,
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f) jedna preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov veku raz za rok u zubného lekára,
g) dve preventívne prehliadky tehotnej poistenkyne u zubného lekára,
h) jedna preventívna prehliadka poistenkyne od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva raz za
rok u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo,
i) jedna preventívna prehliadka tehotnej poistenkyne raz za mesiac a jedna preventívna
prehliadka šesť týždňov po pôrode u lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore
gynekológia a pôrodníctvo,
j) jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku od 50 rokov veku raz za tri roky u lekára so
špecializáciou v špecializačnom odbore urológia,
k) jedna preventívna prehliadka poistenca, ktorý je evidovaným darcom krvi,6) raz za rok u lekára
so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo,
l) preventívne prehliadky nariadené orgánmi na ochranu zdravia na predchádzanie prenosným
ochoreniam.7)
(2) Na základe verejného zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádza jedna preventívna
prehliadka poistenca aktívneho v organizovanom športe do 18 rokov veku raz za rok
v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo.
(3) Poistenec uhradí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“), u ktorého
absolvoval preventívnu prehliadku podľa odseku 2, plnú úhradu za poskytnuté zdravotné výkony.
Na základe potvrdenia o úhrade mu zdravotná poisťovňa následne preplatí zodpovedajúcu výšku
úhrady na základe verejného zdravotného poistenia.
(4) Rozsah zdravotných výkonov, ktoré sú súčasťou preventívnych prehliadok podľa odsekov 1
a 2, je uvedený v prílohe č. 2.
§3
Neodkladná zdravotná starostlivosť a zdravotné výkony
(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza neodkladná zdravotná
starostlivosť.8)
(2) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú aj zdravotné výkony, ktoré
predstavujú nevyhnutný predpoklad na správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti9) a ktoré
a) vedú k zisteniu choroby,
b) sú poskytnuté pri liečbe choroby uvedenej v Zozname prioritných chorôb, ktorý je uvedený
v prílohe č. 3, alebo
c) sú poskytnuté v rámci dispenzarizácie, ak poistenca na dispenzarizáciu zaradila zdravotná
poisťovňa.10)
(3) Zdravotnými výkonmi podľa odseku 2 písm. b) sú zdravotné výkony, ktoré vedú k
a) záchrane života,
b) vyliečeniu choroby,
c) zabráneniu vzniku závažných zdravotných komplikácií,
d) zabráneniu zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia,
e) zmierneniu prejavov choroby,
f) účinnej prevencii.
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(4) Zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté v súvislosti so zubným kazom sa plne
uhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia len vtedy, ak poistenec absolvoval
v predchádzajúcom kalendárnom roku preventívnu prehliadku u zubného lekára podľa prílohy č. 2.
(5) Rozsah poskytnutých zdravotných výkonov podľa odseku 4, ich cenu a výšku spoluúčasti
poistenca na úhrade zdravotnej starostlivosti (ďalej len „spoluúčasť poistenca“) je poistenec alebo
jeho zákonný zástupca povinný potvrdiť svojím podpisom ošetrujúcemu lekárovi bezprostredne po
ich poskytnutí.
(6) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza aj povinné očkovanie,10a) ktoré
nie je zahrnuté v rozsahu zdravotných výkonov podľa § 2 ods. 4.
(7) Na základe verejného zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádzajú zdravotné výkony
uvedené v Katalógu zdravotných výkonov11) poskytnuté v súvislosti s chorobou uvedenou
v Zozname chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú na
základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „zoznam chorôb“).
(8) Zoznam chorôb vydáva vláda Slovenskej republiky nariadením. Zoznam chorôb sa
aktualizuje najmenej raz za rok.
§4
Lieky
(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú lieky poskytované v rámci
ústavnej zdravotnej starostlivosti12) (ďalej len „ústavná starostlivosť“).
(2) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú lieky
poskytované v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti13) (ďalej len „ambulantná starostlivosť“)
alebo lekárenskej starostlivosti14) uvedené v Zozname liečiv a liekov plne uhrádzaných alebo
čiastočne uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „zoznam liekov“)
a predpísané v súlade s preskripčnými obmedzeniami a indikačnými obmedzeniami uvedenými
v tomto
zozname.
Najmenej
jeden
liek
obsahujúci
liečivo
z každej
anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 4, sa
plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia.
(3) Zoznam liekov vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
„ministerstvo“) opatrením.15) Zoznam liekov sa aktualizuje najmenej raz za rok.

(ďalej

len

§5
Zdravotnícke pomôcky
(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú zdravotnícke pomôcky
poskytované v rámci ústavnej starostlivosti.12)
(2) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú zdravotnícke
pomôcky poskytované v rámci ambulantnej starostlivosti13) alebo lekárenskej starostlivosti14)
uvedené v Zozname zdravotníckych pomôcok plne uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na
základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „zoznam zdravotníckych pomôcok“)
a predpísané v súlade s preskripčnými obmedzeniami, indikačnými obmedzeniami, množstvovými
limitmi a finančnými limitmi uvedenými v tomto zozname. Z každej skupiny zdravotníckych
pomôcok, ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 5, sa základný funkčný typ zdravotníckej
pomôcky plne uhrádza na základe verejného zdravotného poistenia.
(3) Zoznam zdravotníckych pomôcok vydáva ministerstvo opatrením.15)
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§6
Dietetické potraviny
(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú dietetické
potraviny uvedené v Zozname dietetických potravín plne uhrádzaných alebo čiastočne
uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia (ďalej len „zoznam dietetických
potravín“) a predpísané v súlade s preskripčnými obmedzeniami, indikačnými obmedzeniami,
množstvovými limitmi a finančnými limitmi uvedenými v tomto zozname.
(2) Zoznam dietetických potravín vydáva ministerstvo opatrením.15)
§7
Kúpeľná starostlivosť
(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádza kúpeľná
starostlivosť, ak nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú starostlivosť13) alebo ústavnú
starostlivosť.12)
(2) Kúpeľná starostlivosť na účely tohto zákona je zdravotná starostlivosť poskytovaná
v prírodných liečebných kúpeľoch.16)
(3) Choroby, pri ktorých sa kúpeľná starostlivosť plne alebo čiastočne uhrádza na základe
verejného zdravotného poistenia, indikačné podmienky a dĺžka liečebného pobytu sú uvedené
v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť, ktorý tvorí prílohu č. 6.
(4) Úhradu kúpeľnej starostlivosti schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa na návrh lekára
uvedeného pri jednotlivých indikáciách zoznamu podľa odseku 3.
§8
Na základe verejného zdravotného poistenia sa neuhrádza zdravotná starostlivosť, ktorá nie je
indikovaná zo zdravotných dôvodov.
TRETIA ČASŤ
KATEGORIZÁCIA CHORÔB, LIEČIV, ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK A DIETETICKÝCH
POTRAVÍN
PRVÁ HLAVA
KATEGORIZÁCIA CHORÔB
§9
(1) Zaradenie choroby do zoznamu chorôb, zmenu zaradenia choroby v zozname chorôb
a vyradenie choroby zo zoznamu chorôb určuje vláda Slovenskej republiky na návrh ministerstva
kategorizáciou chorôb.
(2) Súčasťou kategorizácie choroby pri jej zaradení do zoznamu chorôb alebo pri zmene jej
zaradenia v zozname chorôb je určenie spoluúčasti poistenca. Spoluúčasť poistenca sa určuje
v zozname chorôb pri každej chorobe
a) ako doplatok k ustanovenej výške úhrady zdravotnej poisťovne,
b) percentuálnym podielom výšky úhrady poistenca k celkovej výške úhrady za zdravotnú
starostlivosť alebo
c) ustanovením výšky úhrady poistenca pevnou sumou.
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(3) Spoluúčasť poistenca uhrádza poistenec poskytovateľovi, ktorý mu poskytol zdravotnú
starostlivosť, v hotovosti; ak ide o zdravotnú starostlivosť poskytnutú v rámci ústavnej
starostlivosti, pri prepustení z ústavnej starostlivosti alebo do desiatich dní po prepustení
z ústavnej starostlivosti na účet poskytovateľa.
(4) Na kategorizáciu chorôb zriaďuje ministerstvo Kategorizačnú komisiu pre choroby ako svoj
poradný orgán.
§ 10
Kritériá kategorizácie choroby
(1) Pri kategorizácii chorôb (§ 9) sa prihliada na
a) závažnosť choroby,
b) vek poistenca.
(2) Spoluúčasť poistenca možno určiť v rôznej výške v závislosti od indikačných obmedzení.
DRUHÁ HLAVA
KATEGORIZÁCIA LIEČIV
§ 11
(1) Zaradenie liečiva alebo kombinácie liečiv (ďalej len „liečivo“) do zoznamu liekov, zmenu
zaradenia liečiva v zozname liekov a vyradenie liečiva zo zoznamu liekov určuje ministerstvo
kategorizáciou liečiv.
(2) Na kategorizáciu liečiv zriaďuje ministerstvo Kategorizačnú komisiu pre liečivá ako svoj
poradný orgán.
(3) Súčasťou kategorizácie liečiva pri jeho zaradení do zoznamu liekov alebo pri zmene jeho
zaradenia v zozname liekov je určenie
a) štandardnej dávky liečiva,
b) maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva.
(4) Súčasťou kategorizácie liečiva podľa odseku 3 môže byť
a) indikačné obmedzenie,
b) preskripčné obmedzenie.
§ 12
Kritériá kategorizácie liečiv
(1) Do zoznamu liekov sa môže zaradiť liečivo, ak sa klinickými skúškami preukáže, že
podávaním tohto liečiva sa dosiahne
a) záchrana života,
b) vyliečenie choroby,
c) zabránenie vzniku závažných zdravotných komplikácií,
d) zabránenie zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia,
e) účinná profylaxia alebo
f) zmiernenie príznakov choroby.
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(2) Zo zoznamu liekov sa môže vyradiť liečivo, ak
a) v zozname liekov nie je zaradený žiadny liek obsahujúci príslušné liečivo a nepodala sa žiadosť
o zaradenie lieku obsahujúceho príslušné liečivo do zoznamu liekov, alebo
b) liečba liečivom pri zohľadnení indikácií, nežiaducich účinkov, dávkovania a predpokladanej
dĺžky liečby potrebnej na dosiahnutie požadovaného liečebného účinku je vysokonákladná
a súčasne sú v zozname liekov zaradené iné porovnateľné liečivá rovnakej generácie
anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv s nižšou nákladovosťou liečby.
(3) Pri kategorizácii liečiva (§ 11) sa prihliada na
a) účinnosť liečiva,
b) prínos liečiva pri znižovaní chorobnosti a úmrtnosti,
c) porovnanie liečiv z hľadiska
1. indikácie a kontraindikácie,
2. výskytu nežiaducich účinkov,
3. liečebnej dávky na danú indikáciu,
4. dávkovania liečiva,
5. interakcie s inými liečivami,
6. liečebného prínosu liečiva,
7. miery prijatia liečby osobou,
d) zlepšenie liečby pri porovnaní s existujúcimi možnosťami liečby.
(4) Jedno liečivo možno kategorizovať rôzne v závislosti od
a) cesty podania liečiva,
b) liekovej formy liečiva,
c) množstva liečiva v liekovej forme vyjadreného v hmotnostných jednotkách, objemových
jednotkách alebo v kusových jednotkách alebo
d) dávkovania liečiva.
(5) Pri určovaní maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva sa
zohľadňujú
a) farmaceutické charakteristiky liečiva, ktorými sú
1. cesta podania liečiva,
2. lieková forma liečiva,
3. množstvo liečiva v liekovej forme vyjadrené v hmotnostných jednotkách, objemových
jednotkách alebo v kusových jednotkách,
4. dávkovanie liečiva,
b) účinnosť liečiva,
c) nákladovosť liečby liečivom,
d) výška úhrady zdravotnej poisťovne za
anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny.

porovnateľné

liečivá

zaradené

do

danej

(6) Maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva z každej
anatomicko-terapeuticko-chemickej skupiny liečiv (príloha č. 4) sa určí tak, aby najmenej jeden
liek obsahujúci takéto liečivo sa plne uhrádzal na základe verejného zdravotného poistenia.
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(7) Podrobnosti o postupe pri určovaní štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady
zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva ustanoví všeobecne záväzný právny predpis,
ktorý vydá ministerstvo.
§ 13
Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu liekov a o úradné určenie ceny lieku
(1) Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu liekov a o úradné určenie ceny lieku (ďalej len „žiadosť
o zaradenie lieku“) podáva držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku17) alebo ním splnomocnený
zástupca ministerstvu.
(2) Žiadosť o zaradenie lieku musí obsahovať
a) meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku;
ak je určený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno
a sídlo splnomocneného zástupcu,
b) názov lieku, liekovú formu, cestu podania, veľkosť balenia, kód Štátneho ústavu pre kontrolu
liečiv a anatomicko-terapeuticko-chemickú skupinu liečiv,
c) kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku s uvedením všetkých v ňom obsiahnutých liečiv
a pomocných látok,
d) indikácie lieku v súlade s rozhodnutím o registrácii lieku,
e) dávkovanie lieku v súlade s rozhodnutím o registrácii lieku,
f)

dennú definovanú dávku liečiva, ak ju určila Svetová zdravotnícka organizácia, a počet
denných definovaných dávok v jednom balení lieku,

g) údaj o cene od výrobcu v zahraničí v príslušnej národnej mene, ak je liek registrovaný
1. v krajine výrobcu,
2. v Českej republike,
3. vo Francúzskej republike,
4. v Maďarskej republike,
5. v Rakúskej republike,
6. v Spolkovej republike Nemecko,
7. v Španielskom kráľovstve,
8. v Talianskej republike,
9. v Poľskej republike,
h) zaradenie lieku do niektorej z týchto skupín:
1. liečivo zatiaľ nezaradené do platného zoznamu liekov,
2. nová lieková forma, nová cesta podania, nové množstvo liečiva v liekovej forme alebo nové
dávkovanie liečiva zaradeného do zoznamu liekov,
3. liečivo zaradené do platného zoznamu liekov (ďalej len „zaradené liečivo“),
i)

návrh maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne,

j)

návrh preskripčných obmedzení na špecializačný odbor lekára alebo zubného lekára,

k) návrh indikačných obmedzení na
1. chorobu,
2. cieľovú skupinu osôb,
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súhrn charakteristických vlastností,

m) údaje o liečebnej stratégii lieku,
n) údaje o liečebnom postavení lieku,
o) údaje o prínose lieku pre liečebnú prax,
p) farmako-ekonomický rozbor lieku,
q) návrh maximálnej ceny od výrobcu a prepočet tejto ceny na maximálnu cenu lieku v lekárni.
(3) Podrobnosti o farmako-ekonomickom rozbore lieku [odsek 2 písm. p)] ustanoví všeobecne
záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(4) Žiadateľ podľa odseku 1 k žiadosti o zaradenie lieku pripojí
a) osvedčenú kópiu právoplatného rozhodnutia o registrácii lieku,
b) prehľad významných porovnávacích klinických skúšaní,
c) významné súhrnné články z odbornej literatúry v maximálnom počte desať článkov,
d) doklad o zaplatení správneho poplatku.
§ 14
Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu liekov
(1) Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu liekov podáva držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku17)
alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.
(2) Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať
a) meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku;
ak je určený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno
a sídlo splnomocneného zástupcu,
b) názov lieku, liekovú formu, cestu podania, veľkosť balenia, kód Štátneho ústavu pre kontrolu
liečiv a anatomicko-terapeuticko-chemickú skupinu liečiv,
c) dôvody vyradenia lieku zo zoznamu liekov.
§ 15
Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny lieku
Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny lieku podáva držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku17) alebo
ním splnomocnený zástupca ministerstvu. Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny lieku musí
obsahovať náležitosti ustanovené v § 13 ods. 2 písm. a), b), f), g) a q).
§ 16
Rozhodovanie o zaradení lieku do zoznamu liekov a o úradnom určení ceny lieku
(1) O zaradení lieku do zoznamu liekov a o úradnom určení ceny lieku rozhoduje ministerstvo
na základe žiadosti podľa § 13.
(2) Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zaradenie lieku
a) do 180 dní od jej doručenia alebo
b) do 90 dní od jej doručenia, ak
1. predmetom žiadosti je liek, ktorý obsahuje zaradené liečivo,
2. navrhovaná maximálna cena lieku v lekárni za štandardnú dávku zaradeného liečiva je
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nižšia najmenej o 10 % v porovnaní s najnižšou maximálnou cenou lieku v lekárni za
štandardnú dávku zaradeného liečiva, ktorý je zaradený do platného zoznamu liekov.
(3) Ak je doručená žiadosť neúplná, najmä ak neobsahuje náležitosti podľa § 13 ods. 2 a 4,
ministerstvo vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti a určí mu na to lehotu, spravidla nie dlhšiu ako
30 dní.
(4) Ministerstvo zaradí do zoznamu liekov liek, ktorý obsahuje zaradené liečivo.
(5) Dôvodom na nezaradenie lieku do zoznamu liekov môže byť
a) zaradenie lieku medzi lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, alebo
b) návrh maximálnej ceny od výrobcu, ktorý presahuje o viac ako 10 % aritmetický priemer troch
najnižších cien spomedzi cien v referenčných krajinách [§ 13 ods. 2 písm. g)].
§ 17
Rozhodovanie o vyradení lieku zo zoznamu liekov
(1) O vyradení lieku zo zoznamu liekov rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 14
alebo z vlastného podnetu.
(2) Ministerstvo rozhodne o žiadosti o vyradenie lieku zo zoznamu liekov (§ 14) do 90 dní od jej
doručenia.
(3) Ministerstvo vyradí liek zo zoznamu liekov, ak
a) sa nepredĺžila registrácia lieku,18)
b) sa zrušila registrácia lieku,19)
c) cena od výrobcu prekročila maximálnu cenu od výrobcu uvedenú v zozname liekov.
(4) Ministerstvo môže vyradiť liek zo zoznamu liekov, ak
a) sa liek zaradil medzi lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,
b) bol liek preukázateľne nedostupný na trhu dlhšie ako tri mesiace, alebo
c) žiadosť o zmenu úradne určenej ceny lieku (§ 15) obsahuje návrh maximálnej ceny od výrobcu,
ktorá presahuje o viac ako 10 % aritmetický priemer troch najnižších cien spomedzi cien
v referenčných krajinách [§ 13 ods. 2 písm. g)].
§ 18
Rozhodovanie o zmene úradne určenej ceny lieku
(1) O zmene úradne určenej ceny lieku rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 15.
(2) Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zmenu úradne určenej ceny lieku do 90 dní od jej
doručenia. Ak ministerstvo v ustanovenej lehote nerozhodne, žiadateľ podľa § 15 je oprávnený liek
predávať za navrhnutú cenu.
§ 19
Zoznam liekov
(1) Ministerstvo ustanoví v zozname liekov podľa § 4 ods. 3
a) pre každé liečivo údaje podľa § 11 ods. 3,
b) pre každý liek
1. maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne za liek,
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2. maximálnu výšku úhrady poistenca za liek,
3. maximálnu cenu lieku v lekárni,
4. indikačné obmedzenie, ak sa určilo kategorizáciou príslušného liečiva [§ 11 ods. 4 písm. a)],
5. preskripčné obmedzenie, ak sa určilo kategorizáciou príslušného liečiva [§ 11 ods. 4 písm.
b)].
(2) Maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za liek zaradený do zoznamu liekov zodpovedá
násobku počtu štandardných dávok zaradeného liečiva obsiahnutých v lieku a maximálnej výšky
úhrady za štandardnú dávku zaradeného liečiva.
(3) Maximálna výška úhrady poistenca za liek zodpovedá rozdielu medzi maximálnou cenou
lieku v lekárni a maximálnou výškou úhrady zdravotnej poisťovne za liek.
TRETIA HLAVA
KATEGORIZÁCIA ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK
§ 20
(1) Zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok a vyradenie
zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok určuje ministerstvo kategorizáciou
zdravotníckych pomôcok.
(2) Na kategorizáciu zdravotníckych pomôcok zriaďuje ministerstvo Kategorizačnú komisiu pre
zdravotnícke pomôcky ako svoj poradný orgán.
(3) Súčasťou kategorizácie zdravotníckej pomôcky pri jej zaradení do zoznamu zdravotníckych
pomôcok je určenie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku.
(4) Súčasťou kategorizácie zdravotníckej pomôcky podľa odseku 3 môžu byť
a) indikačné obmedzenia,
b) preskripčné obmedzenia,
c) množstvové limity,
d) finančné limity.
§ 21
Kritériá kategorizácie zdravotníckych pomôcok
(1) Pri kategorizácii zdravotníckych pomôcok (§ 20) sa prihliada na
a) liečebný prínos zdravotníckej pomôcky potvrdený klinickými skúškami,
b) podporu stabilizácie zdravotného stavu, jeho výrazné zlepšenie alebo vylúčenie jeho zhoršenia
s prihliadnutím na
1. možnosti použitia iných liečebných postupov alebo zdravotníckych pomôcok,
2. povahu choroby alebo zdravotného postihnutia,
3. získanú kvalitu života,
4. obnovenie pracovnej schopnosti,
c) náklady na kompenzáciu alebo zmiernenie následkov zdravotného postihnutia alebo na
modifikáciu anatomickej štruktúry alebo fyziologického procesu na základe
1. analýzy epidemiologických údajov o zdravotných postihnutiach, na ktoré je zdravotnícka
pomôcka určená,
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2. definovania populácie, ktorej je zdravotnícka pomôcka určená,
3. porovnania nákladov na liečebnú kúru alebo mesačnú liečbu pri zdravotníckych pomôckach
určených na dlhodobú liečbu s nákladmi na liečbu pri použití iných porovnateľných
zdravotníckych pomôcok alebo iných liečebných postupov,
4. odhadu celkových nákladov u všetkých poistencov prepočítaných na jeden rok,
5. odhadu nákladov na jeden rok života štandardizovanej kvality u jedného poistenca,
6. odhadu mesačných úspor finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenia,
7. odhadu zlepšenia kvality života a získaných rokov života.
(2) Maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za rozšírený funkčný typ zdravotníckej
pomôcky je vo výške úhrady základného funkčného typu zdravotníckej pomôcky.
(3) Základný funkčný typ zdravotníckej pomôcky poskytuje poistencovi s určitým zdravotným
postihnutím alebo určenou chorobou vyhovujúci funkčný efekt, ktorý je rovnocenný s inými
porovnateľnými typmi alebo vyhotoveniami, má požadovaný estetický vzhľad, požadovanú životnosť
a cenu.
(4) Rozšírený funkčný typ zdravotníckej pomôcky poskytuje poistencovi s určitým zdravotným
postihnutím alebo určenou chorobou rozšírené funkčné využitie, lepší estetický vzhľad alebo
menšiu hmotnosť, alebo má iné pozitívne vlastnosti ako základný funkčný typ, ktoré nie sú pre
objektívne zistený zdravotný stav poistenca nevyhnutné.
§ 22
Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok
a o úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
(1) Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok a o úradné
určenie ceny (ďalej len „žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky“) podáva výrobca zdravotníckej
pomôcky alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.
(2) Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky musí obsahovať
a) meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu zdravotníckej pomôcky; ak je
určený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo
splnomocneného zástupcu,
b) názov zdravotníckej pomôcky,
c) kód zdravotníckej pomôcky pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv,
d) veľkosť a typ zdravotníckej pomôcky,
e) účel určenia zdravotníckej pomôcky,
f)

stručnú charakteristiku zdravotníckej pomôcky,

g) návod na použitie zdravotníckej pomôcky,
h) technické parametre a úžitkovú dobu zdravotníckej pomôcky,
i)

údaj o cene od výrobcu v zahraničí v príslušnej národnej mene, ak je zdravotnícka pomôcka
registrovaná
1. v krajine výrobcu,
2. v Českej republike,
3. vo Francúzskej republike,
4. v Maďarskej republike,
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5. v Rakúskej republike,
6. v Spolkovej republike Nemecko,
7. v Španielskom kráľovstve,
8. v Talianskej republike,
9. v Poľskej republike,
j)

zaradenie zdravotníckej pomôcky do niektorej z týchto skupín:
1. základný funkčný typ,
2. rozšírený funkčný typ,

k) návrh maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne,
l)

návrh preskripčných obmedzení na špecializačný odbor lekára alebo zubného lekára,

m) návrh indikačných obmedzení na
1. chorobu,
2. cieľovú skupinu osôb,
n) návrh maximálnej ceny od výrobcu a prepočet tejto ceny na maximálnu cenu vo výdajni
zdravotníckych pomôcok.
(3) K žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky žiadateľ podľa odseku 1 pripojí
a) osvedčenú kópiu dokladu o splnení požiadaviek podľa osobitného predpisu20) na uvedenie
zdravotníckej pomôcky na trh,
b) osvedčenú kópiu dokladu o pridelení kódu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv,
c) doklad o zaplatení správneho poplatku,
d) zobrazenie zdravotníckej pomôcky.
§ 23
Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok
(1) Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok podáva
výrobca zdravotníckej pomôcky alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.
(2) Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať
a) meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo držiteľa rozhodnutia o zaradení
zdravotníckej pomôcky; ak je určený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu
alebo obchodné meno a sídlo splnomocneného zástupcu,
b) názov zdravotníckej pomôcky, veľkosť a typ zdravotníckej pomôcky a kód Štátneho ústavu pre
kontrolu liečiv,
c) dôvody vyradenia zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok.
§ 24
Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky
Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky podáva výrobca zdravotníckej
pomôcky alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu. Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny
zdravotníckej pomôcky musí obsahovať náležitosti ustanovené v § 22 ods. 2 písm. a) až d) a písm.
i) a n).
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§ 25
Rozhodovanie o zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok
a o úradnom určení ceny zdravotníckej pomôcky
(1) O zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok a o úradne určenej
cene zdravotníckej pomôcky rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 22 po jej
odbornom posúdení Kategorizačnou komisiou pre zdravotnícke pomôcky.
(2) Ministerstvo je oprávnené požiadať žiadateľa podľa § 22 ods. 1 o predvedenie praktickej
ukážky funkčných vlastností zdravotníckej pomôcky, ktorá je predmetom jeho žiadosti o zaradenie
do zoznamu zdravotníckych pomôcok, na rokovaní Kategorizačnej komisie pre zdravotnícke
pomôcky.
(3) Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do 90 dní od jej
doručenia.
(4) Ministerstvo nezaradí do zoznamu zdravotníckych pomôcok zdravotnícku pomôcku, ak
a) žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky nespĺňa náležitosti ustanovené v § 22 ods. 2 a 3,
b) žiadateľ podľa § 22 ods. 1 nevyhovie žiadosti ministerstva podľa odseku 2.
§ 26
Rozhodovanie o vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok
(1) O vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok rozhoduje
ministerstvo na základe žiadosti podľa § 23 alebo z vlastného podnetu po odbornom posúdení
Kategorizačnou komisiou pre zdravotnícke pomôcky.
(2) Ministerstvo rozhodne o žiadosti o vyradení
zdravotníckych pomôcok do 90 dní od jej doručenia.

zdravotníckej

pomôcky

zo

zoznamu

(3) Ministerstvo vyradí zdravotnícku pomôcku zo zoznamu zdravotníckych pomôcok, ak
zdravotnícka pomôcka prestala spĺňať požiadavky podľa osobitného predpisu20) na uvedenie
zdravotníckej pomôcky na trh.
(4) Ministerstvo môže vyradiť zdravotnícku pomôcku zo zoznamu zdravotníckych pomôcok, ak
a) použitie zdravotníckej pomôcky pri zohľadnení zdravotného postihnutia alebo určenej choroby,
funkčného využitia, estetického vzhľadu, hmotnosti a iných úžitkových vlastností predstavuje
vysokú nákladovosť a sú k dispozícii iné porovnateľné zdravotnícke pomôcky s nižšou
nákladovosťou použitia zdravotníckej pomôcky,
b) zdravotnícka pomôcka bola preukázateľne nedostupná na trhu dlhšie ako tri mesiace, alebo
c) žiadosť o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky obsahuje návrh maximálnej ceny
od výrobcu, ktorá presahuje o viac ako 10 % aritmetický priemer troch najnižších cien
spomedzi cien v referenčných krajinách [§ 22 ods. 2 písm. i)].
§ 27
Rozhodovanie o zmene úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky
(1) O zmene úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky rozhoduje ministerstvo na základe
žiadosti podľa § 24.
(2) Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky do 90
dní od jej doručenia. Ak ministerstvo v ustanovenej lehote nerozhodne, žiadateľ podľa § 24 je
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oprávnený zdravotnícku pomôcku predávať za navrhnutú cenu.
§ 28
Zoznam zdravotníckych pomôcok
Ministerstvo ustanoví v zozname zdravotníckych pomôcok (§ 5 ods. 3) pre každú zdravotnícku
pomôcku
a) maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku (§ 20 ods. 3),
b) maximálnu výšku úhrady poistenca za zdravotnícku pomôcku,
c) maximálnu cenu zdravotníckej pomôcky vo výdajni zdravotníckych pomôcok,
d) indikačné obmedzenia, ak sa určili kategorizáciou zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm. a)],
e) preskripčné obmedzenia, ak sa určili kategorizáciou zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm.
b)],
f) množstvové limity, ak sa určili kategorizáciou zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm. c)],
g) finančné limity, ak sa určili kategorizáciou zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm. d)].
ŠTVRTÁ HLAVA
KATEGORIZÁCIA DIETETICKÝCH POTRAVÍN
§ 29
(1) Zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a vyradenie dietetickej
potraviny zo zoznamu dietetických potravín určuje ministerstvo kategorizáciou dietetických
potravín.
(2) Na kategorizáciu dietetických potravín zriaďuje ministerstvo Kategorizačnú komisiu pre
dietetické potraviny ako svoj poradný orgán.
(3) Súčasťou kategorizácie dietetickej potraviny pri jej zaradení do zoznamu dietetických
potravín je určenie maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne.
(4) Súčasťou kategorizácie dietetickej potraviny môžu byť
a) indikačné obmedzenia,
b) preskripčné obmedzenia,
c) množstvové limity,
d) finančné limity.
§ 30
Kritériá kategorizácie dietetických potravín
Pri kategorizácii dietetických potravín sa prihliada na
a) liečebný prínos dietetickej potraviny,
b) podporu stabilizácie zdravotného stavu, jeho výrazné zlepšenie alebo vylúčenie jeho zhoršenia
s prihliadnutím na
1. možnosti použitia iných liečebných postupov alebo dietetických potravín,
2. povahu choroby,
3. získanú kvalitu života,
4. obnovenie pracovnej schopnosti,
c) náklady na kompenzáciu alebo zmiernenie následkov choroby
anatomickej štruktúry, alebo fyziologického procesu na základe

alebo

na

modifikáciu
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1. definovania populácie, ktorej je dietetická potravina určená,
2. porovnania nákladov na liečebnú kúru alebo mesačnú liečbu s nákladmi na liečbu pri
použití iných porovnateľných dietetických potravín alebo iných liečebných postupov,
3. odhadu celkových nákladov u všetkých poistencov prepočítaných na jeden rok,
4. odhadu mesačných úspor finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenia,
5. odhadu zlepšenia kvality života a získaných rokov života.
§ 31
Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradné
určenie ceny dietetickej potraviny
(1) Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradné
určenie ceny dietetickej potraviny (ďalej len „žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny“) podáva
výrobca dietetickej potraviny alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.
(2) Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny musí obsahovať
a) meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu dietetickej potraviny; ak je
určený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo
splnomocneného zástupcu,
b) názov dietetickej potraviny,
c) kvalitatívne zloženie a kvantitatívne zloženie,
d) aplikačnú formu,
e) veľkosť balenia,
f) účel určenia,
g) dávkovanie,
h) návrh maximálnej ceny od výrobcu a prepočet tejto ceny na maximálnu cenu v lekárni.
(3) K žiadosti o zaradenie dietetickej potraviny žiadateľ podľa odseku 1 pripojí
a) doklad o splnení požiadaviek podľa osobitného predpisu21) na uvedenie dietetickej potraviny na
trh,
b) doklad o zaplatení správneho poplatku.
§ 32
Žiadosť o vyradenie dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín
(1) Žiadosť o vyradenie dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín podáva výrobca
dietetickej potraviny alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu.
(2) Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať
a) meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu dietetickej potraviny; ak je
určený splnomocnený zástupca, aj meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo
splnomocneného zástupcu,
b) názov dietetickej potraviny,
c) aplikačnú formu,
d) veľkosť balenia,
e) dôvody vyradenia dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín.
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§ 33
Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny dietetickej potraviny
Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny dietetickej potraviny podáva výrobca dietetickej potraviny
alebo ním splnomocnený zástupca ministerstvu. Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny dietetickej
potraviny musí obsahovať náležitosti ustanovené v § 31 ods. 2 písm. a), b), d), e) a h).
§ 34
Rozhodovanie o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín
a o úradnom určení ceny dietetickej potraviny
(1) O zaradení dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradne určenej cene
dietetickej potraviny rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 31 po odbornom posúdení
žiadosti Kategorizačnou komisiou pre dietetické potraviny.
(2) Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu dietetických
potravín a o úradnom určení ceny dietetickej potraviny do 90 dní od jej doručenia.
§ 35
Rozhodovanie o vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín
(1) O vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín rozhoduje ministerstvo na
základe žiadosti podľa § 32 alebo z vlastného podnetu po odbornom posúdení Kategorizačnou
komisiou pre dietetické potraviny.
(2) Ministerstvo rozhodne o žiadosti o vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických
potravín do 90 dní od jej doručenia.
§ 36
Rozhodovanie o zmene úradne určenej ceny dietetickej potraviny
(1) O zmene úradne určenej ceny dietetickej potraviny rozhoduje ministerstvo na základe
žiadosti podľa § 33.
(2) Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zmenu úradne určenej ceny dietetickej potraviny do 90
dní od jej doručenia. Ak ministerstvo v ustanovenej lehote nerozhodne, žiadateľ podľa § 33 je
oprávnený dietetickú potravinu predávať za navrhnutú cenu.
§ 37
Zoznam dietetických potravín
Ministerstvo ustanoví v zozname dietetických potravín (§ 6 ods. 2) pre každú dietetickú potravinu
a) maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne za dietetickú potravinu (§ 29 ods. 3),
b) maximálnu výšku úhrady poistenca za dietetickú potravinu,
c) maximálnu cenu dietetickej potraviny v lekárni,
d) indikačné obmedzenia, ak sa určili kategorizáciou dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. a)],
e) preskripčné obmedzenia, ak sa určili kategorizáciou dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. b)],
f) množstvové limity, ak sa určili kategorizáciou dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. c)],
g) finančné limity, ak sa určili kategorizáciou dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. d)].

577/2004 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Strana 17

ŠTVRTÁ ČASŤ
ÚHRADA ZA SLUŽBY SÚVISIACE S POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
§ 38
Rozsah úhrady
(1) Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú služby
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti4) v rozsahu ustanovenom týmto zákonom.
(2) Služby podľa odseku 1 sa plne alebo čiastočne uhrádzajú z verejného zdravotného poistenia,
len ak súvisia so zdravotnou starostlivosťou plne alebo čiastočne uhrádzanou na základe
verejného zdravotného poistenia.
(3) Ak sa poistencovi poskytuje zdravotná starostlivosť plne uhrádzaná alebo čiastočne
uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia, poistenec uhrádza, ak nie je oslobodený
od úhrady podľa odseku 8,
a) stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti za každý deň
1. ústavnej starostlivosti, najviac však za 21 dní tej istej ústavnej starostlivosti u jedného
poskytovateľa,
2. ústavnej starostlivosti v liečebni22) a v prírodných liečebných kúpeľoch16) bez ohľadu na dĺžku
ústavnej starostlivosti,
b) spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v elektronickej forme
pri každej návšteve,
c) spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci lekárskej
služby prvej pomoci a ústavnej pohotovostnej služby,
d) štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu súvisiace s vydaním liekov alebo dietetických
potravín predpísaných na jednom lekárskom predpise,
e) štatistické spracúvanie lekárskeho poukazu súvisiace s vydaním zdravotníckych pomôcok
predpísaných na jednom lekárskom poukaze,
f) pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti,
g) dopravu.
(4) Na účely určenia úhrady za služby podľa odseku 3 písm. a) sa prvý deň a posledný deň
ústavnej starostlivosti považujú len za jeden deň ústavnej starostlivosti.
(5) Služby podľa odseku 3 sa uhrádzajú poskytovateľovi po ich poskytnutí v hotovosti; ak ide
o služby súvisiace s poskytovaním ústavnej starostlivosti, pri prepustení z ústavnej starostlivosti
alebo do desiatich dní po prepustení z ústavnej starostlivosti na účet poskytovateľa. Časť úhrady
za služby podľa odseku 3 písm. d) a e) zodpovedajúca 25 % z celkovej výšky úhrady je príjmom
poskytovateľa, ktorý poskytuje lekárenskú starostlivosť podľa osobitného predpisu,22a) a časť
úhrady za služby podľa odseku 3 písm. d) a e) zodpovedajúca 75 % z celkovej výšky úhrady je
príjmom zdravotnej poisťovne.
(6) Ak sa ústavná starostlivosť predĺži pre organizačné alebo technické nedostatky na strane
poskytovateľa, poistenec za takýto čas predĺženia neuhrádza služby podľa odseku 3 písm. a) a f).
(7) Za poskytovanie ambulantnej starostlivosti podľa odseku 3 písm. c) sa na účely tohto zákona
nepovažuje zdravotná starostlivosť, ktorú poskytuje člen konzília23) počas ústavnej starostlivosti.
(8) Od povinnosti úhrady
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a) podľa odseku 3 písm. a) je oslobodený poistenec
1. v prípade zdravotného stavu, pri ktorom možno uložiť povinné liečenie,
2. s duševnou poruchou, ktorej povaha predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia tohto
poistenca alebo jeho okolia,
3. tehotná žena prijatá do ústavnej starostlivosti v súvislosti s rizikovým tehotenstvom alebo
pôrodom,
4. do dovŕšenia troch rokov veku,
5. v hmotnej núdzi, ktorý sa preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
o dávke v hmotnej núdzi a príspevkoch k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného
predpisu,24) a to od štvrtého dňa poskytovania tej istej ústavnej starostlivosti,
6. nositeľ ocenenia najmenej striebornej Janského plakety,
7. vojak povinnej vojenskej služby25) alebo občan vykonávajúci civilnú službu,26)
b) podľa odseku 3 písm. b) je oslobodený poistenec
1. pri preventívnej prehliadke,
2. pri opakovanej návšteve toho istého lekára uskutočnenej do siedmich dní odo dňa návštevy,
pri ktorej takéto služby u tohto lekára uhradil,
3. do dovŕšenia jedného roku veku,
4. s duševnou poruchou, ktorej povaha predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia tohto
poistenca alebo jeho okolia,
5. nositeľ ocenenia najmenej striebornej Janského plakety,
6. vojak povinnej vojenskej služby alebo občan vykonávajúci civilnú službu,
7. pri vykonávaní vyšetrení predchádzajúcich bezpríspevkovému darovaniu krvi,
8. zaradený zdravotnou poisťovňou na dispenzarizáciu,10)
c) podľa odseku 3 písm. c) je oslobodený vojak povinnej vojenskej služby alebo občan
vykonávajúci civilnú službu,
d) podľa odseku 3 písm. d) je oslobodený
1. poistenec pri výdaji lieku predpísaného na výpise z lekárskeho predpisu,
2. vojak povinnej vojenskej služby alebo občan vykonávajúci civilnú službu,
e) podľa odseku 3 písm. e) je oslobodený poistenec, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým
zdravotným postihnutím, ak pri výdaji zdravotníckej pomôcky preukáže, že má príslušným
orgánom priznaný peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov podľa osobitného
predpisu,27)
f) podľa odseku 3 písm. f) je oslobodený poistenec do troch rokov veku prijatý do ústavnej
starostlivosti a poistenec do 18 rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú
liečbu, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca alebo osoba, ktorej bol zverený do
starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov,28)
g) podľa odseku 3 písm. g) je oslobodený
1. poistenec zaradený do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného
programu,
2. poistenec, ktorému sa poskytuje onkologická liečba alebo kardiochirurgická liečba,
3. poistenec s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu
osobným motorovým vozidlom,
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4. poistenec, ktorému sa poskytuje pri ústavnej starostlivosti preprava medzi zdravotníckymi
zariadeniami ústavnej starostlivosti objednaná poskytovateľom,
(9) Výšku úhrady poistenca za služby podľa odseku 3 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej
republiky.
(10) Vypracovanie lekárskeho posudku a poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie
uhrádza fyzická osoba alebo právnická osoba, na ktorej vyžiadanie sa lekársky posudok vypracoval
alebo výpis zo zdravotnej dokumentácie poskytol.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 39
Na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona (§ 16 až 18, § 25 až 27 a § 34 až 36) sa vzťahujú
všeobecné predpisy o správnom konaní,29) ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.
§ 40
(1) Kategorizačné komisie (§ 9 ods. 4, § 11 ods. 2, § 20 ods. 2 a § 29 ods. 2) majú jedenásť
členov, ktorých vymenúva minister zdravotníctva Slovenskej republiky; troch členov na návrh
ministerstva, päť členov na návrh zdravotných poisťovní a troch členov na návrh Slovenskej
lekárskej komory.
(2) Činnosť kategorizačných komisií podľa odseku 1 upravia štatúty, ktoré schvaľuje minister
zdravotníctva Slovenskej republiky.
§ 41
Ministerstvo bezodkladne uverejňuje na svojej internetovej stránke
a) rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu liekov a o úradnom určení ceny lieku vrátane ich
odôvodnenia,
b) rozhodnutia o zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych
a o úradnom určení ceny zdravotníckej pomôcky vrátane ich odôvodnenia,

pomôcok

c) rozhodnutia o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradnom
určení ceny dietetickej potraviny vrátane ich odôvodnenia,
d) rozhodnutia o zmene úradne určenej ceny lieku vrátane ich odôvodnenia,
e) rozhodnutia o zmene úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky vrátane ich odôvodnenia,
f) rozhodnutia o zmene úradne určenej ceny dietetickej potraviny vrátane ich odôvodnenia,
g) štatúty kategorizačných komisií (§ 40).
§ 42
(1) Zdravotná poisťovňa poskytne poistencovi na základe jeho žiadosti príspevok na úhradu
zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom vrátane predpísaných liekov,
zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ak žiadosť spĺňa kritériá na poskytnutie
príspevku, ktoré určuje a zverejňuje zdravotná poisťovňa, a s poskytnutím príspevku zdravotná
poisťovňa súhlasila pred poskytnutím zdravotnej starostlivosti.
(2) Nezmluvným poskytovateľom podľa odseku 1 je poskytovateľ, s ktorým nemá zdravotná
poisťovňa uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu.30)
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(3) Zdravotná poisťovňa uhradí poistencovi príspevok podľa odseku 1 na základe predložených
dokladov o úhrade. Výška príspevku nesmie prekročiť cenu obvyklú u zmluvných poskytovateľov
v príslušnom čase, na príslušnom mieste a za príslušnú zdravotnú starostlivosť.
(4) Zdravotná poisťovňa má právo
a) uplatniť voči poistencovi nárok na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak sa mu
poskytla preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu31) alebo v dôsledku užitia
návykovej látky,
b) uhradiť poistencovi časť úhrady, ktorá zodpovedá jeho spoluúčasti, ak sa poistenec pravidelne
podrobuje preventívnym prehliadkam, preventívnemu očkovaniu a vedie zdravý spôsob života,32)
a to vo všetkých prípadoch, ktoré spĺňajú kritériá určené a uverejnené zdravotnou poisťovňou.
§ 43
V roku 2005 sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádzajú zdravotné výkony
v základnom prevedení poskytnuté pri liečbe zubného kazu aj v prípade, ak poistenec neabsolvoval
v predchádzajúcom kalendárnom roku preventívnu stomatologickú prehliadku podľa doterajších
predpisov.
§ 44
Poskytovateľ nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby
súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nad rozsah spoluúčasti poistenca podľa tohto
zákona.
§ 45
(1) Pri znížení predajnej ceny čiastočne uhrádzaného lieku na základe verejného zdravotného
poistenia alebo čiastočne uhrádzanej dietetickej potraviny na základe verejného zdravotného
poistenia v lekárni musí zostať pomer úhrady zdravotnej poisťovne a úhrady poistenca nezmenený.
(2) Pri znížení predajnej ceny čiastočne uhrádzanej zdravotníckej pomôcky na základe verejného
zdravotného poistenia vo výdajni zdravotníckych pomôcok musí zostať pomer úhrady zdravotnej
poisťovne a úhrady poistenca nezmenený.
§ 46
(1) Prvý zoznam chorôb podľa tohto zákona vydá vláda Slovenskej republiky bez predchádzajúcej
kategorizácie chorôb.
(2) Za prvý zoznam liekov podľa tohto zákona sa považuje zoznam liečiv a liekov uhrádzaných
alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia vydaný podľa doterajších
predpisov.
(3) Za prvý zoznam zdravotníckych pomôcok podľa tohto zákona sa považuje zoznam
zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného
poistenia vydaný podľa doterajších predpisov.
(4) Za prvý zoznam dietetických potravín podľa tohto zákona sa považuje zoznam dietetických
potravín uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia vydaný
podľa doterajších predpisov.
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§ 47
Konania o žiadostiach o zaradenie lieku do zoznamu liekov alebo o zmenu zaradenia lieku
v zozname liekov, konania o žiadostiach o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu
zdravotníckych pomôcok alebo o zmenu zaradenia zdravotníckej pomôcky v zozname
zdravotníckych pomôcok a konania o žiadostiach o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu
dietetických potravín, alebo o zmenu zaradenia dietetickej potraviny v zozname dietetických
potravín začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších
predpisov.
§ 48
Zrušujú sa:
1. zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 251/1997 Z. z.,
zákona č. 332/1997 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 17/1999 Z. z., zákona č. 3/2000
Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 138/2003 Z. z., zákona
č. 256/2003 Z. z., zákona č. 579/2003 Z. z. a zákona č. 599/2003 Z. z.,
2. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov
uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení nariadenia
vlády Slovenskej republiky č. 29/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2000
Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 126/2000 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej
republiky č. 489/2000 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 399/2001 Z. z.,
3. nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam
zdravotníckych pomôcok uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného
poistenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 488/2000 Z. z. a nariadenia vlády
Slovenskej republiky č. 400/2001 Z. z.,
4. vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 169/2003 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti o platbách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej
starostlivosti.
§ 49
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Pavol Hrušovský v. r.
Mikuláš Dzurinda v. r.
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Príloha č. 1
k zákonu č. 577/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ
ÚNIE
Smernica Rady 89/105/EHS z 21. decembra 1988 o transparentnosti opatrení upravujúcich
stanovenie cien liekov na humánne použitie a ich zaraďovanie do vnútroštátnych systémov
zdravotného poistenia (Úradný vestník Európskych spoločenstiev L 040, 11. 02. 1989).
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Príloha č. 2
k zákonu č. 577/2004 Z. z.

NÁPLŇ PREVENTÍVNYCH PREHLIADOK
Preventívne prehliadky detí
Obsah:

Komplexné pediatrické vyšetrenie zahŕňajúce poradenstvo rodičom.
V termínoch preventívnej prehliadky sa vykoná aj pravidelné povinné očkovanie. Lekár zabezpečí
výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku.

Vykonáva:

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria

Okruh poistencov: poistenci do dovŕšenia 15 rokov veku
Periodicita:

1) deväť preventívnych prehliadok poistenca do jedného roku veku, z toho najmenej tri do troch
mesiacov veku
2) jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku 18 mesiacov
3) jedna preventívna prehliadka poistenca od troch rokov veku do 15 rokov veku raz za dva roky

Zoznam

výkonov
Názov výkonu

Indikačné
obmedzenie

1. preventívna prehliadka – bazálne vyšetrenie novorodenca
Komplexné
pediatrické
vyšetrenie
vrátane
kompletnej
anamnézy,
zhodnotenia správy od neonatológa, založenia zdravotnej dokumentácie. Pri
vyšetrení sa posudzuje celkový stav dieťaťa, koža a svalový tonus. Hodnotí
sa: tvar a veľkosť veľkej fontanely (VF), švy, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos,
ústna dutina a tvar podnebia; auskultačný nález na srdci; stav pupka;
slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov; symetria dolných končatín,
pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetria sa novorodenecké reflexy. Poskytne sa
poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program.

vykonáva
sa
v domácom prostredí
do
48
hodín
po
prepustení
novorodenca
z nemocnice
alebo
pôrodnice

vykonáva sa
2. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické týždňa života
merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos,
ústna dutina a tvar podnebia; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny;
fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny,
pulzácie tepien, stav semenníkov; symetria dolných končatín, pohyblivosť
bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo
rodičom, podporí sa laktačný program.

do

4.

vykonáva sa v 5. až 7.
3. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické týždni života
merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos,
ústna dutina a tvar podnebia; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny;
fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny,
pulzácie tepien, stav semenníkov; symetria dolných končatín, pohyblivosť
bedrových kĺbov. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo
rodičom, podporí sa laktačný program.
vykonáva sa v 8. až
4. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické 10. týždni života
merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
Hodnotí sa: tvar
a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina; tvar
a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach;
veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav semenníkov;
symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa
psychomotorický vývin. Zhodnotia sa jazvy po BCG očkovaní, skontroluje sa
vykonanie ortopedického skríningu. Poskytne sa poradenstvo rodičom,
podporí sa laktačný program.
US vyšetrenie bedrových kĺbov u dojčiat

vykonáva sa v 8. až
10. týždni života

vykonáva sa v 3. až 4.
5. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické mesiaci života
merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
Hodnotí sa: tvar
a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina; tvar
a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach;
veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných
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orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť bedrových kĺbov. Vyšetrí sa
psychomotorický vývin. Poskytne sa poradenstvo rodičom, podporí sa
laktačný program. Očkovanie: 1. dávka DiTePer, Hib, HB
Očkovanie s.c., i.m.
vykonáva sa v 3. až 4.
Súčasťou výkonu je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní mesiaci života
očkovacej látky.
vykonáva sa v 5. až 6.
6. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické mesiaci života
merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
Hodnotí sa: tvar
a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos, ústna dutina; tvar
a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny; fyzikálny nález na srdci a pľúcach;
veľkosť pečene a stav pupka; slabiny, pulzácie tepien, stav pohlavných
orgánov; symetria dolných končatín, pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický
vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch, reakcie očí a moč. Poskytne sa
poradenstvo rodičom, podporí sa laktačný program. Očkovanie: 2. dávka
DiTePer, Hib, HB
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz)

vykonáva sa v 5. až 6.
mesiaci života

Močový sediment (semikvantitatívne)

vykonáva sa v 5. až 6.
mesiaci života

Očkovanie s.c., i.m.
vykonáva sa v 5. až 6.
Súčasťou výkonu je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní mesiaci života
očkovacej látky.
vykonáva sa v 7. až 8.
7. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické mesiaci života
merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos,
ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny;
fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny,
pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín,
pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch
a zraková ostrosť. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie
o fluorizácii, podporí sa laktačný program.
vykonáva sa v 9. až
8. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické 10. mesiaci života
merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos,
ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny;
fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny,
pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín,
pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch
a zraková ostrosť. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie
o fluorizácii, podporí sa laktačný program.
vykonáva sa v 11. až
9. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické 12. mesiaci života
merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos,
ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny;
fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny,
pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín,
pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch
a zraková ostrosť. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie
o fluorizácii, podporí sa laktačný program. Očkovanie: 3. dávka DiTePer, Hib,
HB
Očkovanie s.c., i.m.
vykonáva sa v 11. až
Súčasťou výkonu je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní 12. mesiaci života
očkovacej látky.
vykonáva sa do 18.
10. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu, vyšetrenie celkového stavu, antropometrické mesiaca života
merania, vyšetrenie kože a svalového tonusu, vyšetrenie lymfatických uzlín.
Hodnotí sa: tvar a veľkosť VF, záhlavie, obvod hlavy a hrudníka, oči, nos,
ústna dutina, stav dentície; tvar a pohyblivosť krku, lymfatické uzliny;
fyzikálny nález na srdci a pľúcach; veľkosť pečene a stav pupka; slabiny,
pulzácie tepien, stav pohlavných orgánov; symetria dolných končatín,
pohyblivosť. Vyšetrí sa psychomotorický vývin. Orientačne sa vyšetrí sluch
a zraková ostrosť. Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane informácie
o fluorizácii, podporí sa laktačný program. Očkovanie: 1. dávka MMR
Očkovanie s.c., i.m.

vykonáva sa do 18.
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Súčasťou výkonu je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní mesiaca života
očkovacej látky.
vykonáva sa v 3. roku
11. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: anamnézu od rodičov so zameraním na nové anamneastické života
údaje. Vyšetrenie celkového stavu, antropometrické merania. Kompletné
pediatrické vyšetrenie. Overenie laterality, znalosť farby, odmeranie krvného
tlaku, vyšetrenie moču, vyšetrenie reči, slovnej zásoby, vyšetrenie sluchu,
kontrola chrbtice, genitálu. Odoslanie dieťaťa na potrebné odborné
vyšetrenie. Posúdenie psychického vývoja. Zhodnotenie sociálnej situácie.
Poskytne sa poradenstvo rodičom vrátane výživy. Očkovanie: DiTePer
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz)

vykonáva sa v 3. roku
života

Močový sediment (semikvantitatívne)

vykonáva sa v 3. roku
života

Očkovanie s.c., i.m.
vykonáva sa v 3. roku
Súčasťou výkonu je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní života
očkovacej látky.
vykonáva sa v 5. roku
12. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: rozhovor s rodičmi zameraný na nové anamnestické údaje. života
Antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového
stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Hodnotenie
psychomotorického vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu.
Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Vyšetrenie znalosti farieb, ich slovné označenie.
Udržiavanie telesnej čistoty. Posúdenie zaradenia dieťaťa do kolektívu
v predškolskom období. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné
poradenstvo rodičom vrátane výživy. Očkovanie: DiTePer
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz)

vykonáva sa v 5. roku
života

Močový sediment (semikvantitatívne)

vykonáva sa v 5. roku
života

Očkovanie s.c., i.m.
vykonáva sa v 5. roku
Súčasťou výkonu je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní života
očkovacej látky.
13. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: rozhovor s rodičmi zameraný na nové anamnestické údaje.
Antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového
stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie. Hodnotenie
psychomotorického vývoja. Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Vyšetrenie znalosti
farieb, ich slovné označenie. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu.
Posúdenie školskej zrelosti. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu
k povinnej školskej telesnej výchove. Zhodnotenie sociálnej situácie.
Pravidelné poradenstvo rodičom. Preočkovanie DiTePeR. Očkovanie s.c.,i.m.
Súčasťou výkonu je kontrola zdravotného stavu poistenca po podaní
očkovacej látky.

vykonáva sa v 6. roku
života alebo
v 7.
roku,
ak
poistenec nenastúpil
školskú dochádzku

Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz)

vykonáva sa v 6. roku
života alebo
v 7.
roku,
ak
poistenec nenastúpil
školskú dochádzku

Močový sediment (semikvantitatívne)

vykonáva sa v 6. roku
života alebo
v 7.
roku,
ak
poistenec nenastúpil
školskú dochádzku

vykonáva sa v 9. roku
14. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia života
celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie.
Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie tlaku krvi, moču.
Sledovanie úrovne v škole. Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné
poradenstvo rodičom.
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz)

vykonáva sa v 9. roku
života

Močový sediment (semikvantitatívne)

vykonáva sa v 9. roku
života

vykonáva
sa
15. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia roku života
celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie.
Vyšetrenie zamerané na deformity chrbtice, deformity nôh, posúdenie

v 11.
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pohlavného vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu.
Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu
k povinnej školskej telesnej výchove. Poruchy správania. Zhodnotenie
sociálnej situácie. Vyšetrenie hladiny celkového cholesterolu. Pravidelné
poradenstvo rodičom. Očkovanie: 2. dávka MMR, očkovanie proti hepatitíde
VHB1, VHB2, VHB3
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz)

vykonáva
sa
roku života

v 11.

Močový sediment (semikvantitatívne)

vykonáva
sa
roku života

v 11.

Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém)

vykonáva
sa
roku života

v 11.

Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém)

vykonáva
sa
roku života

v 11.

Odber kapilárnej krvi

vykonáva
sa
roku života

v 11.

Cholesterol celkový

vykonáva
sa
roku života

v 11.

Cholesterol celkový v kapilárnej krvi (REP)

vykonáva
sa
roku života

v 11.

Sedimentácia erytrocytov - FW

vykonáva
sa
roku života

v 11.

Očkovanie s.c., i.m.
vykonáva
sa
Súčasťou výkonu je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní roku života
očkovacej látky.

v 11.

vykonáva
sa
16. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia roku života
celkového stavu dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie.
Vyšetrenie zamerané na deformity chrbtice, deformity nôh, posúdenie
pohlavného vývoja. Vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu.
Vyšetrenie tlaku krvi, moču. Posúdenie zdravotnej schopnosti vo vzťahu
k povinnej školskej telesnej výchove. Pohovor s rodičmi o otázke vhodnej
voľby povolania a posúdenie prípadnej zmeny pracovnej schopnosti.
Zhodnotenie sociálnej situácie. Pravidelné poradenstvo rodičom. Očkovanie:
DiTe

v 13.

Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz)

vykonáva
sa
roku života

v 13.

Močový sediment (semikvantitatívne)

vykonáva
sa
roku života

v 13.

Očkovanie s.c., i.m.
vykonáva
sa
Súčasťou výkonu je kontrola zdravotného stavu pacienta po podaní roku života
očkovacej látky.

v 13.

vykonáva
sa
17. preventívna prehliadka
Výkon zahŕňa: antropometrické merania. Zhodnotenie kompletného roku života
zdravotného stavu. Vyšetrenie spočívajúce z posúdenia celkového stavu
dieťaťa. Kompletné pediatrické fyzikálne vyšetrenie so záverom. Posúdenie
pohlavného vývoja, vyšetrenie zrakovej ostrosti, vyšetrenie sluchu. Vyšetrenie
tlaku krvi a moču. Záverečné hodnotenie celkového zdravotného stavu,
spísanie epikrízy a odchýlok a porúch od normy. Pravidelné poradenstvo.

v 15.

Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz)

vykonáva
sa
roku života

v 15.

Močový sediment (semikvantitatívne)

vykonáva
sa
roku života

v 15.

Ak sa nemohlo očkovanie vykonať pre zdravotný stav dieťaťa, kontraindikácie očkovania alebo iné závažné príčiny,
vykoná sa po odstránení všetkých príčin, ktoré očkovanie znemožnili.
Očkovanie proti detskej obrne sa vykonáva podľa osobitného predpisu.
Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých
Obsah:

Základná preventívna prehliadka obsahuje komplexné vyšetrenie všetkých orgánových systémov, kontrolu
stavu očkovania (napr. tetanus), vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, kontrolu hmotnosti vrátane rád
a dokumentácie. Súčasťou vyšetrenia u mužov je palpačné vyšetrenie prostaty per rectum. V prípade, že
v tom istom roku sa má vykonať per rectum vyšetrenie
v rámci preventívneho vyšetrenia urológom, lekársky nález urológa sa založí do dokumentácie ako súčasť
preventívnej prehliadky. Laboratórne vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, glykémia, kreatinín,
krvný obraz vrátane trombocytov. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku.
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Vykonáva:

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo a v prípade poistencov do 28. roku
veku aj lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria alebo dorastové lekárstvo

Okruh:

poistenci starší ako 15 rokov

Periodicita:

raz za dva roky, v prípade darcov krvi raz za rok

Zoznamvýkonov
Názov výkonu

Indikačné obmedzenie

Odber kapilárnej krvi
Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém)
Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém)
Kreatinín (PHOT)
Kreatinín (ENZ)
Kreatinín v kapilárnej krvi (REP)
Močový sediment (semikvantitatívne)
Základné patologické súčasti moču (nekompletný dôkaz)
Alanínaminotransferáza
Alanínaminotransferáza v kapilárnej krvi (REP)
Gama-glutamyltransferáza
Okultné krvácanie v stolici

u poistencov
starších
ako
50
rokov
a u poistencov
s pozitívnou
rodinnou
anamnézou
karcinómu
hrubého
čreva
a konečníka

Glukóza (ENZ)
Glukóza (ECH)
Glukóza v kapilárnej krvi (REP)
Cholesterol celkový

u poistencov, ktorí v danom kalendárnom
roku nadobudli vek 17 alebo 18, resp. 40
alebo 41 rokov

Cholesterol celkový v kapilárnej krvi (REP)

u poistencov, ktorí v danom kalendárnom
roku nadobudli vek 17 alebo 18, resp. 40
alebo 41 rokov

Triacylglyceroly

u poistencov, ktorí v danom kalendárnom
roku nadobudli vek 17 alebo 18, resp. 40
alebo 41 rokov

Triacylglyceroly v kapilárnej krvi (REP)

u poistencov, ktorí v danom kalendárnom
roku nadobudli vek 17 alebo 18, resp. 40
alebo 41 rokov

Erytrocyty - počet (MICC)
Hemoglobín (PHOT)
Hemogram 5 parametrový
Leukocyty - počet (MICC)
Sedimentácia erytrocytov - FW
Trombocyty - počet (MICC)
Elektrokardiogram - štandardný 12-zvodový

u poistencov, ktorí dovŕšili 40 rokov veku;
v prípade, že ambulancia nie je vybavená EKG
prístrojom, výkon vykoná lekár
s príslušnou špecializáciou

Preventívna stomatologická prehliadka
Obsah:

Podrobná prehliadka chrupu, parodontu, mäkkých tkanív ústnej dutiny, kontrola medzičeľustných
vzťahov a vzájomného postavenia zubov, zubných náhrad, dentálnej hygieny a hygienických návykov,
určenie indexov KPE a PBI.

Vykonáva:

zubný lekár

Okruh
poistencov:

všetci

Periodicita:

1) U poistencov, ktorí ešte nedosiahli 18 rokov veku, raz za 6 mesiacov, najskôr však po uplynutí 6
mesiacov od ukončenej sanácie.
2) U poistencov, ktorí dosiahli 18 rokov veku, raz za rok, najskôr však po uplynutí 6 mesiacov od
ukončenej sanácie.
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3) U tehotných poistenkýň dva razy počas toho istého tehotenstva, a to na začiatku prvého
a na začiatku tretieho trimestra.
Zoznam

výkonov
Názov výkonu

Indikačné obmedzenie

Preventívna stomatologická prehliadka

u poistencov od 18 rokov veku; ak z výsledku prehliadky
vyplýva potreba ďalšieho ošetrenia preventívneho charakteru
(odstránenie povlakov, zubného kameňa), je takto poskytnutý
výkon pripočítateľnou položkou
k preventívnej prehliadke

Preventívna
prehliadka

pedostomatologická u poistencov do 18 rokov veku; ak z výsledku prehliadky
vyplýva potreba ďalšieho ošetrenia preventívneho alebo
invazívneho charakteru (odstránenie povlakov, zubného
kameňa, výplň alebo extrakcia atď.), je takto poskytnutý výkon
pripočítateľnou položkou
k preventívnej prehliadke

Preventívna gynekologická prehliadka
Obsah:

Preventívna gynekologická prehliadka je zameraná na včasnú diagnostiku onkologického ochorenia
u ženy. Súčasťou preventívnej prehliadky je aj poskytnutie potrebného poradenstva. Lekár zabezpečí
výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku.

Vykonáva:

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

Okruh
poistencov:

ženy od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva

Periodicita:
Zoznam

raz ročne
výkonov
Názov výkonu

Indikačné obmedzenie

Základné gynekologické vyšetrenie vrátane palpačného
vyšetrenia prsníkov
Vaginoskopia
Kolposkopia
Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém)

raz za rok od 30. roku veku

Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém)

raz za rok od 30. roku veku

Odber kapilárnej krvi

raz za rok od 30. roku veku

Odber biologického
vyšetrenie

materiálu

na

mikroskopické raz za rok od 30. roku veku

Močový sediment (semikvantitatívne)

Základné
dôkaz)

patologické

súčasti

moču

od 18. roku veku pri užívaní hormonálnej
antikoncepcie,
raz za rok od 30. roku veku
(nekompletný raz za rok od 30. roku veku

Alanínaminotransferáza

od 18. roku veku pri užívaní hormonálnej
antikoncepcie,
raz za rok od 30. roku veku

Alanínaminotransferáza v kapilárnej krvi (REP)

od 18. roku veku pri užívaní hormonálnej
antikoncepcie,
raz za rok od 30. roku veku

Glukóza (ENZ)

raz za rok od 30. roku veku

Glukóza (ECH)

raz za rok od 30. roku veku

Glukóza v kapilárnej krvi (REP)

raz za rok od 30. roku veku

Uhľohydrátový antigénny determinant Ca 125

raz za rok od 30. roku veku

Uhľohydrátový antigénny determinant Ca 72-4

raz za rok od 30. roku veku

Erytrocyty - počet (MICC)

raz za rok od 30. roku veku

Hemoglobín (PHOT)

raz za rok od 30. roku veku

Hemogram 5 parametrový

raz za rok od 30. roku veku

Leukocyty - počet (MICC)

raz za rok od 30. roku veku

Sedimentácia erytrocytov - FW

raz za rok od 30. roku veku

Trombocyty - počet (MICC)

od 18. roku veku pri užívaní hormonálnej
antikoncepcie,
raz za rok od 30. roku veku
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Fibrinogén antigén kvalitatívne (IEPH)

od 18. roku veku pri užívaní hormonálnej
antikoncepcie,
raz za rok od 30. roku veku

Fibrinogén antigén kvantitatívne (EID)

od 18. roku veku pri užívaní hormonálnej
antikoncepcie,
raz za rok od 30. roku veku

Fibrinogén podľa Claussa (COAG)

od 18. roku veku pri užívaní hormonálnej
antikoncepcie,
raz za rok od 30. roku veku

Protrombínový čas (Quick)

od 18. roku veku pri užívaní hormonálnej
antikoncepcie,
raz za rok od 30. roku veku

Trombínový čas (COAG)

od 18. roku veku pri užívaní hormonálnej
antikoncepcie,
raz za rok od 30. roku veku

Mikrobiálny obraz pošvový (MICR)
Cytológia krčka maternice (CYTOL)
Natívna mamografia oboch prsníkov

raz za 2 roky od 40. roku veku;
v prípade pozitívnej rodinnej anamnézy raz za
rok, v prípade patologického nálezu podľa
potreby

US vyšetrenie oboch prsníkov vrátane regionálnych LU raz za 2 roky
US vyšetrenie
transrektálne

malej

panvy

intravaginálne

alebo

Preventívna starostlivosť v materstve
Obsah:

Anamnéza: termín ostatnej menštruácie, možný termín koncepcie, anamnéza predchádzajúcich chorôb,
počet a priebeh predchádzajúcich tehotenstiev. Užívanie liekov, fajčenie, požívanie alkoholu.
Fyzikálne vyšetrenie: výška, hmotnosť, krvný tlak, celkové fyzikálne vyšetrenie. Vyšetrenie brucha a panvy:
stanovenie veľkosti maternice, vyšetrenie kostenej panvy na symetriu
a primeranosť, vyšetrenie krčka maternice a od 6. týždňa vyšetrenie oziev plodu.
Špeciálne vyšetrenia: stanovenie HCG v moči, vyšetrenie krvnej skupiny a Rh-faktora, kompletného
krvného obrazu, trombocytov, doby zrážania a doby krvácania, moču chemicky, močového sedimentu,
BWR, HBsAg, HIV, glykémie, protilátok pri toxoplazmóze a rubeole, prípadne ďalších biochemických
parametrov v závislosti od klinického obrazu a subjektívnych ťažkostí. Stanovenie alfa-fetoproteínu v sére
matky. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na príslušnom odbornom pracovisku.

Vykonáva:

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo

Okruh
poistencov:

tehotné ženy

Periodicita:

raz mesačne počas tehotenstva a raz 6 týždňov po pôrode

Zoznam

výkonov
Názov výkonu

Indikačné obmedzenie

Prvé vyšetrenie v rámci predpôrodnej starostlivosti
o tehotné s určením termínu pôrodu vrátane zisťovania
anamnézy a vystavenia materského preukazu, ako aj rady
tehotnej o starostlivosť v tehotenstve vrátane vyšetrenia TK,
pulzu, hmotnosti
Vyšetrenie a rady v priebehu tehotenstva
s vyhodnotením nálezov so zreteľom na riziká gravidity
Ultrazvukové sledovanie tehotenstva vrátane biometrie
a posúdenie vývoja orgánov vrátane obrazovej dokumentácie
Externé kardiotokografické vyšetrenie
US vyšetrenie plodu
Amnioskopia
Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém)
Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém)
Močový sediment (semikvantitatívne)
Základné patologické súčasti moču (kompletný dôkaz)
Rubeola, protilátky triedy IgG (IMA)
Rubeola, protilátky triedy IgM (IMA)
Glukóza (ENZ)

najviac 3 razy
tehotenstva

počas

fyziologického
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Glukóza (ECH)
Glukóza v kapilárnej krvi (REP)
Alfa-fetoproteín v sére
Alfa-fetoproteín v sére
Alfa-fetoproteín v plodovej vode
Bilirubinoidy v plodovej vode (SPH)
Choriogonadotropný hormón
L/S pomer v plodovej vode
Zrelosť pľúc plodu z plodovej vody
Hemogram 5 parametrový
Hemogram 8 parametrový
Sedimentácia erytrocytov - FW
AB0 antigény krvných skupín kvantitatívne (MICC)
Rh-antigény (AGL)
HBsAg antigén (EIA)
Protilátky proti HIV 1+2 (EIA)
Protilátky proti Treponema pallidum (HA)
Kultivačné vyšetrenie moču kvantitatívne (CULT)
HBsAb - jednotlivo (EIA)
HBsAb - skupinovo (EIA)
HBsAg - kvalitatívny rýchlotest (EIA)
HBsAg skríning - skupinovo (EIA)
HIV protilátky - kvalitatívne (EIA)
HIV protilátky - kvalitatívne (WB)
HIV protilátky - kvalitatívny rýchlotest (EIA)
HIV protilátky - kvantitatívne (WB)
Toxoplasma gondii IgG avidita (EIA)
Toxoplasma gondii - protilátky (CFR)
Toxoplasma gondii - protilátky (IF)
Toxoplasma gondii - protilátky kvalitatívne (LTX)
Toxoplasma gondii - protilátky semikvantitatívne (LTX)
Toxoplasma gondii IgA (EIA)
Toxoplasma gondii IgG (EIA)
Toxoplazma gondii IgM (EIA)
Chromozómy plodu konvenčnou metódou
Kultivácia buniek plodu
US vyšetrenie gravidity
Amniocentéza
Preventívna urologická prehliadka
Obsah:

Kompletná preventívna urologická prehliadka zahŕňa: fyzikálne vyšetrenie, palpačné vyšetrenie
prostaty per rektum, palpačné vyšetrenie semenníkov, ultrazvukové vyšetrenie prostaty. Laboratórne
vyšetrenia: moč chemicky, močový sediment, kreatinín, PSA. Lekár zabezpečí výkony SVLZ na
príslušnom odbornom pracovisku.

Vykonáva:

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore urológia

Okruh
poistencov:

muži od 50. roku veku

Periodicita:
Zoznam

raz za tri roky
výkonov
Názov výkonu
Odber venóznej krvi (otvorený odberový systém)
Odber venóznej krvi (uzatvorený odberový systém)
Odber kapilárnej krvi
Kreatinín (PHOT)

Indikačné obmedzenie
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Kreatinín (ENZ)
Kreatinín v kapilárnej krvi (REP)
Základné patologické súčasti moču (nekompletný
dôkaz)
Močový sediment (semikvantitatívne)
Prostatický špecifický antigén
Prostatický špecifický antigén voľný
Sedimentácia erytrocytov - FW
US vyšetrenie malej panvy muža transabdominálne
Preventívna prehliadka nariadená orgánmi na ochranu zdravia
na predchádzanie prenosným ochoreniam
Obsah:

Kompletná preventívna prehliadka zahŕňa: anamnézu s osobitným dôrazom na epidemiologickú
anamnézu, subjektívny stav a fyzikálne vyšetrenie. Laboratórne vyšetrenia sa zameriavajú na
priamy alebo nepriamy dôkaz infekčného agensa v biologickom materiáli vyšetrovanej osoby
a (alebo) zistenie príznakov orgánového poškodenia infekčným agensom. Súčasťou preventívnej
prehliadky je poučenie pacienta o dodržiavaní protiepidemických opatrení a o postupe v prípade
manifestácie prenosného ochorenia.

Vykonáva:

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo, pediatria alebo dorastové
lekárstvo

Preventívna prehliadka organizovaných aktívnych športovcov
Obsah:

Preventívna prehliadka obsahuje komplexné fyzikálne vyšetrenie všetkých orgánových systémov,
vyšetrenie pulzu a tlaku krvi, základné antropometrické vyšetrenia (výška, hmotnosť, percentuálny
podiel tuku) vrátane rád a zápisu do dokumentácie.

Vykonáva:

lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo

Okruh
poistencov:

poistenci aktívni v organizovanom športe do 18. roku veku

Periodicita:

raz za rok

Spoluúčasť
poistenca

50 % z ceny

Zoznam

výkonov
Názov výkonu
Elektrokardiografické vyšetrenie v pokoji najmenej s 12 zvodmi,
ako aj počas a po fyzikálne definovanej
a reprodukovateľnej záťaži najmenej s 3 zvodmi
a nepretržitou kontrolou priebehu krivky vrátane opakovaného
merania tlaku krvi
Spirografické vyšetrenie na určenie expiračných parametrov
(vitálna kapacita úsilného výdychu, sekundová kapacita, úsilný
výdych v oblasti rôznych pľúcnych objemov) vrátane grafickej
registrácie
a dokumentácie (skríning FVP)

Indikačné obmedzenie
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Zoznam prioritných chorôb
Kód

Názov hlavnej diagnózy

A00
A00.0

Cholera
Cholera

A00.1

Cholera

A00.9
A01
A01.0
A01.1
A01.2
A01.3
A01.4
A02.1
A03
A03.0
A03.1
A03.2
A03.3
A03.8
A03.9
A06
A06.0
A06.1
A06.2
A06.3
A06.4
A06.5
A06.6
A06.7
A06.8
A06.9
A07
A07.0
A07.1
A07.2
A07.3
A07.8
A07.9
A15

Cholera
Brušný týfus a paratýfusy
Brušný týfus a paratýfusy
Brušný týfus a paratýfusy
Brušný týfus a paratýfusy
Brušný týfus a paratýfusy
Brušný týfus a paratýfusy
Iné infekcie salmonelami
Bacilová èervienka (dyzentéria) - šigelóza
Bacilová èervienka (dyzentéria) - šigelóza
Bacilová èervienka (dyzentéria) - šigelóza
Bacilová èervienka (dyzentéria) - šigelóza
Bacilová èervienka (dyzentéria) - šigelóza
Bacilová èervienka (dyzentéria) - šigelóza
Bacilová èervienka (dyzentéria) - šigelóza
Amébová èervienka - amebóza
Amébová èervienka - amebóza
Amébová èervienka - amebóza
Amébová èervienka - amebóza
Amébová èervienka - amebóza
Amébová èervienka - amebóza
Amébová èervienka - amebóza
Amébová èervienka - amebóza
Amébová èervienka - amebóza
Amébová èervienka - amebóza
Amébová èervienka - amebóza
Iné protozoárne èrevné choroby
Iné protozoárne èrevné choroby
Iné protozoárne èrevné choroby
Iné protozoárne èrevné choroby
Iné protozoárne èrevné choroby
Iné protozoárne èrevné choroby
Iné protozoárne èrevné choroby
Respiraèná tuberkulóza bakteriologicky
alebo histologicky potvrdená
Respiraèná tuberkulóza bakteriologicky alebo
histologicky potvrdená

A15.0

A15.1

Respiraèná tuberkulóza bakteriologicky alebo
histologicky potvrdená

Názov èlenenej diagnózy
Cholera zapríèinená Vibrio cholerae 01, biovar
cholerae
Cholera zapríèinená Vibrio cholerae 01, biovar
eltor
Nešpecifikovaná cholera
Brušný týfus
Paratýfus A
Paratýfus B
Paratýfus C
Nešpecifikovaný paratýfus
Salmonelová septikémia
Šigelóza zapríèinená Shigella
Šigelóza zapríèinená Shigella
Šigelóza zapríèinená Shigella
Šigelóza zapríèinená Shigella
Iné šigelózy
Nešpecifikovaná šigelóza

dysenteriae
flexneri
boydii
sonnei

Akútna amébová dyzentéria
Chronická èrevná amebóza
Amébová nedyzenterická kolitída
Amebóm èreva
Amébový absces peèene
Amébový absces p¾úc (J99.8)
Amébový absces mozgu (G07)
Kožná amebóza
Amébová infekcia na iných miestach
Nešpecifikovaná amebóza
Balantidióza
Giardióza (lambliáza)
Kryptosporidióza
Izosporióza
Iné špecifikované protozoárne èrevné choroby
Nešpecifikovaná protozoárna èrevná choroba

Tuberkulóza p¾úc potvrdená mikroskopiou spúta
(chriakov) s kultivaèným vyšetrením alebo bez
neho
Tuberkulóza p¾úc potvrdená len kultiváciou
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A15.2
A15.3
A15.4
A15.5
A15.6
A15.7
A15.8
A15.9
A16
A16.0
A16.1
A16.2
A16.3

Respiraèná tuberkulóza bakteriologicky alebo
histologicky potvrdená
Respiraèná tuberkulóza bakteriologicky alebo
histologicky potvrdená
Respiraèná tuberkulóza bakteriologicky alebo
histologicky potvrdená
Respiraèná tuberkulóza bakteriologicky alebo
histologicky potvrdená
Respiraèná tuberkulóza bakteriologicky alebo
histologicky potvrdená
Respiraèná tuberkulóza bakteriologicky alebo
histologicky potvrdená
Respiraèná tuberkulóza bakteriologicky alebo
histologicky potvrdená
Respiraèná tuberkulóza bakteriologicky alebo
histologicky potvrdená
Respiraèná tuberkulóza bakteriologicky alebo
histologicky nepotvrdená
Respiraèná tuberkulóza bakteriologicky alebo
histologicky nepotvrdená
Respiraèná tuberkulóza bakteriologicky alebo
histologicky nepotvrdená
Respiraèná tuberkulóza bakteriologicky alebo
histologicky nepotvrdená
Respiraèná tuberkulóza bakteriologicky alebo
histologicky nepotvrdená

A16.4

Respiraèná tuberkulóza bakteriologicky alebo
histologicky nepotvrdená

A16.5

Respiraèná tuberkulóza bakteriologicky
histologicky nepotvrdená
Respiraèná tuberkulóza bakteriologicky
histologicky nepotvrdená
Respiraèná tuberkulóza bakteriologicky
histologicky nepotvrdená
Respiraèná tuberkulóza bakteriologicky
histologicky nepotvrdená

A16.7
A16.8
A16.9

A17
A17.0
A17.1
A17.8
A17.9

Tuberkulóza nervového systému
Tuberkulóza nervového systému
Tuberkulóza nervového systému
Tuberkulóza nervového systému
Tuberkulóza nervového systému

A18
A18.0
A18.1
A18.2
A18.3

Tuberkulóza iných orgánov
Tuberkulóza iných orgánov
Tuberkulóza iných orgánov
Tuberkulóza iných orgánov
Tuberkulóza iných orgánov

A18.4
A18.5
A18.6

Tuberkulóza iných orgánov
Tuberkulóza iných orgánov
Tuberkulóza iných orgánov

alebo
alebo
alebo
alebo
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Tuberkulóza p¾úc potvrdená histologicky
Tuberkulóza p¾úc potvrdená nešpecifikovanými
prostriedkami
Tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických
uzlín potvrdená bakteriologicky a histologicky
Tuberkulóza laryngu, trachey a bronchov
potvrdená bakteriologicky a histologicky
Tuberkulózna pleuritída potvrdená
bakteriologicky a histologicky
Primárna respiraèná tuberkulóza potvrdená
bakteriologicky a histologicky
Iná respiraèná tuberkulóza potvrdená
bakteriologicky a histologicky
Nešpecifikovaná respiraèná tuberkulóza
potvrdená bakteriologicky a histologicky

Tuberkulóza p¾úc bakteriologicky a histologicky
negatívna
Tuberkulóza p¾úc bakteriologicky a histologicky
nevyšetrená
Tuberkulóza p¾úc bez údaja o bakteriologickom
alebo histologickom potvrdení
Tuberkulóza vnútrohrudníkových lymfatických
uzlín bez údaja o bakteriologickom alebo
histologickom potvrdení
Tuberkulóza laryngu, trachey a bronchov bez
údaja o bakteriologickom alebo histologickom
potvrdení
Tuberkulózna pleuritída bez údaja
o bakteriologickom alebo histologickom potvrdení
Primárna respiraèná tuberkulóza bez údaja
o bakteriologickom alebo histologickom potvrdení
Iná respiraèná tuberkulóza bez údaja
o bakteriologickom alebo histologickom potvrdení
Nešpecifikovaná respiraèná tuberkulóza bez
údaja o bakteriologickom alebo histologickom
potvrdení
Tuberkulózna meningitída (G01)
Meningeálny tuberkulóm (G07)
Iná tuberkulóza nervového systému
Nešpecifikovaná tuberkulóza nervového systému
(G99.8)
Tuberkulóza kostí a kåbov
Tuberkulóza moèovopohlavnej sústavy
Tuberkulózna periférna lymfadenopatia
Tuberkulóza èriev, peritonea a mezenterických
uzlín
Tuberkulóza kože a podkožného tkaniva
Tuberkulóza oka
Tuberkulóza ucha
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A18.7
A18.8
A19
A19.0

Tuberkulóza iných orgánov
Tuberkulóza iných orgánov
Miliárna tuberkulóza
Miliárna tuberkulóza

A19.1

Miliárna tuberkulóza

A19.2
A19.8
A19.9
A20
A20.0
A20.1
A20.2
A20.3
A20.7
A20.8
A20.9
A21
A21.0
A21.1
A21.2
A21.3
A21.7
A21.8
A21.9
A22
A22.0
A22.1
A22.2
A22.7
A22.8
A22.9
A23
A23.0
A23.1
A23.2
A23.3
A23.8
A23.9
A24

Miliárna tuberkulóza
Miliárna tuberkulóza
Miliárna tuberkulóza
Mor - pestis
Mor - pestis
Mor - pestis
Mor - pestis
Mor - pestis
Mor - pestis
Mor - pestis
Mor - pestis
Tularémia
Tularémia
Tularémia
Tularémia
Tularémia
Tularémia
Tularémia
Tularémia
Slezinová sne• - antrax
Slezinová sne• - antrax
Slezinová sne• - antrax
Slezinová sne• - antrax
Slezinová sne• - antrax
Slezinová sne• - antrax
Slezinová sne• - antrax
Brucelóza
Brucelóza
Brucelóza
Brucelóza
Brucelóza
Brucelóza
Brucelóza
Sop¾avka - malleus a melioidóza pseudomalleus
Sop¾avka - malleus a melioidóza pseudomalleus
Sop¾avka - malleus a melioidóza pseudomalleus
Sop¾avka - malleus a melioidóza pseudomalleus
Sop¾avka - malleus a melioidóza pseudomalleus

A24.0
A24.1
A24.2
A24.3

Tuberkulóza nadoblièiek (E35.1)
Tuberkulóza iných špecifikovaných orgánov
Akútna miliárna tuberkulóza na jedinom
špecifikovanom mieste
Akútna miliárna tuberkulóza na viacerých
miestach
Nešpecifikovaná akútna miliárna tuberkulóza
Iná miliárna tuberkulóza
Nešpecifikovaná miliárna tuberkulóza
Bubonový mor
Kožná forma moru
P¾úcna forma moru
Morová meningitída
Septikemická forma moru
Iné formy moru
Nešpecifikovaný mor
Ulceroglandulárna tularémia
Okuloglandulárna tularémia
P¾úcna tularémia
Gastrointestinálna tularémia
Generalizovaná tularémia
Iné formy tularémie
Nešpecifikovaná tularémia
Kožný antrax
P¾úcny antrax
Gastrointestinálny antrax
Antraxová septikémia
Iné formy antraxu
Nešpecifikovaný antrax
Brucelóza zapríèinená Brucella
Brucelóza zapríèinená Brucella
Brucelóza zapríèinená Brucella
Brucelóza zapríèinená Brucella
Iná brucelóza
Nešpecifikovaná brucelóza

melitensis
abortus
suis
canis

Sop¾avka
Akútna a fulminantná melioidóza
Subakútna a chronická melioidóza
Iná melioidóza
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A24.4
A25
A25.0
A25.1
A25.9

Sop¾avka - malleus a melioidóza pseudomalleus
Horúèka od uhryznutia potkanom
Horúèka od uhryznutia potkanom
Horúèka od uhryznutia potkanom
Horúèka od uhryznutia potkanom

A26
A26.0
A26.7
A26.8
A26.9
A27
A27.0

Eryzipeloid - ruža ošípaných
Eryzipeloid - ruža ošípaných
Eryzipeloid - ruža ošípaných
Eryzipeloid - ruža ošípaných
Eryzipeloid - ruža ošípaných
Leptospiróza
Leptospiróza

A27.8
A27.9
A28
A28.0
A28.1
A28.2
A28.8

Leptospiróza
Leptospiróza
Iné bakteriálne zoonózy nezatriedené inde
Iné bakteriálne zoonózy nezatriedené inde
Iné bakteriálne zoonózy nezatriedené inde
Iné bakteriálne zoonózy nezatriedené inde
Iné bakteriálne zoonózy nezatriedené inde

A28.9
A30
A30.0
A30.1
A30.2
A30.3
A30.4
A30.5
A30.8
A30.9
A31
A31.0
A31.1
A31.8
A31.9
A32
0A32.0
A32.1
A32.7
A32.8
A32.9
A33

Iné bakteriálne zoonózy nezatriedené inde
Lepra – (Hansenova choroba)
Lepra – (Hansenova choroba)
Lepra – (Hansenova choroba)
Lepra – (Hansenova choroba)
Lepra – (Hansenova choroba)
Lepra – (Hansenova choroba)
Lepra – (Hansenova choroba)
Lepra – (Hansenova choroba)
Lepra – (Hansenova choroba)
Infekcie vyvolané inými mykobaktériami
Infekcie vyvolané inými mykobaktériami
Infekcie vyvolané inými mykobaktériami
Infekcie vyvolané inými mykobaktériami
Infekcie vyvolané inými mykobaktériami
Listerióza
Listerióza
Listerióza
Listerióza
Listerióza
Listerióza
Tetanus novorodencov (neonatorum) stàpnutos• novorodencov
Tetanus v popôrodí (puerperalis)
Iný tetanus (stàpnutos•)
Diftéria - záškrt
Diftéria - záškrt

A34
A35
A36
A36.0
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Nešpecifikovaná melioidóza

Spirilóza
Streptobacilóza
Horúèka od potkanieho uhryznutia
nešpecifikovaná
Kožný eryzipeloid
Eryzipelotrixová septikémia
Iné formy eryzipeloidu
Nešpecifikovaný eryzipeloid
Leptospirosis icterohaemorrhagica - Weilova
choroba
Iné formy leptospirózy
Nešpecifikovaná leptospiróza
Pasteurelóza
Choroba z maèacieho uškrabnutia
Extraintestinálna yersinióza
Iné špecifikované baktériové zoonózy
nezatriedené inde
Nešpecifikovaná baktériová zoonóza
Neurèená lepra
Tuberkuloidná lepra
Hranièná tuberkuloidná lepra
Hranièná lepra
Hranièná lepromatózna lepra
Lepromatózna lepra
Iné formy lepry
Nešpecifikovaná lepra
P¾úcna mykobakterióza
Kožné mykobakteriózy
Iné mykobakteriózy
Nešpecifikovaná mykobakterióza
Kožná listerióza
Listériová meningitída a meningoencefalitída
Listériová septikémia
Iné formy listeriózy
Nešpecifikovaná listerióza

Hltanový záškrt
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A36.1
A36.2
A36.3
A36.8
A36.9
A37
A37.0
A37.1
A37.8
A37.9
A38
A39
A39.0
A39.1
A39.2
A39.3
A39.4
A39.5
A39.8
A39.9
A40
A40.0
A40.1
A40.2
A40.3
A40.8
A40.9
A41
A41.0
A41.1

Diftéria - záškrt
Diftéria - záškrt
Diftéria - záškrt
Diftéria - záškrt
Diftéria - záškrt
Divý kaše¾ - pertussis
Divý kaše¾ - pertussis
Divý kaše¾ - pertussis
Divý kaše¾ - pertussis
Divý kaše¾ - pertussis
Šarlach - scarlatina
Meningokoková infekcia
Meningokoková infekcia
Meningokoková infekcia
Meningokoková infekcia
Meningokoková infekcia
Meningokoková infekcia
Meningokoková infekcia
Meningokoková infekcia
Meningokoková infekcia
Streptokoková septikémia
Streptokoková septikémia
Streptokoková septikémia
Streptokoková septikémia
Streptokoková septikémia
Streptokoková septikémia
Streptokoková septikémia
Iné septikémie
Iné septikémie
Iné septikémie

A41.2

Iné septikémie

A41.3
A41.4
A41.5

Iné septikémie
Iné septikémie
Iné septikémie

A41.8
A41.9
A42
A42.0
A42.1
A42.2
A42.7
A42.8
A42.9
A43
A43.0
A43.1
A43.8

Iné septikémie
Iné septikémie
Aktinomykotické infekcie
Aktinomykotické infekcie
Aktinomykotické infekcie
Aktinomykotické infekcie
Aktinomykotické infekcie
Aktinomykotické infekcie
Aktinomykotické infekcie
Nokardióza
Nokardióza
Nokardióza
Nokardióza

Nosohltanový záškrt
Hrtanový záškrt
Kožná diftéria
Iná diftéria
Nešpecifikovaná diftéria
Divý kaše¾ vyvolaný Bordetella pertussis
Divý kaše¾ vyvolaný Bordetella parapertussis
Divý kaše¾ vyvolaný iným druhom Bordetella
Nešpecifikovaný divý kaše¾

Meningokoková meningitída (G01)
Waterhouseov-Friderichsenov syndróm (E35.1)
Akútna meningokokcémia
Chronická meningokokcémia
Nešpecifikovaná meningokokcémia
Meningokoková choroba srdca
Iné meningokokové infekcie
Nešpecifikovaná meningokoková infekcia
Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny A
Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny B
Septikémia vyvolaná streptokokom zo skupiny D
Septikémia vyvolaná streptokokom pneumónie
Iná streptokoková septikémia
Nešpecifikovaná streptokoková pneumónia
Septikémia vyvolaná Staphylococcus aureus
Septikémia vyvolaná inými špecifikovanými
stafylokokmi
Septikémia vyvolaná nešpecifikovanými
stafylokokmi
Septikémia vyvolaná Haemophilus influenzae
Septikémia vyvolaná anaeróbmi
Septikémia vyvolaná inými gramnegatívnymi
organizmami
Iná špecifikovaná septikémia
Nešpecifikovaná septikémia
P¾úcna aktinomykóza
Brušná aktinomykóza
Cervikofaciálna aktinomykóza
Aktinomykotická septikémia
Iné formy aktinomykózy
Nešpecifikovaná aktinomykóza
P¾úcna nokardióza
Kožná nokardióza
Iné formy nokardiózy
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A43.9
A46
A48
A48.0
A48.1
A48.2

Nokardióza
Ruža - erysipelas
Iné bakteriálne choroby nezatriedené inde
Iné bakteriálne choroby nezatriedené inde
Iné bakteriálne choroby nezatriedené inde
Iné bakteriálne choroby nezatriedené inde

A48.3
A48.4
A48.8
A49
A49.0

Iné bakteriálne choroby nezatriedené inde
Iné bakteriálne choroby nezatriedené inde
Iné bakteriálne choroby nezatriedené inde
Bakteriálna infekcia na nešpecifikovanom
mieste
Bakteriálna infekcia na nešpecifikovanom mieste

Nešpecifikovaná stafylokoková infekcia

A49.1

Bakteriálna infekcia na nešpecifikovanom mieste

Nešpecifikovaná streptokoková infekcia

A49.2

Bakteriálna infekcia na nešpecifikovanom mieste

Nešpecifikovaná infekcia Haemophilus influenzae

A49.3

Bakteriálna infekcia na nešpecifikovanom mieste

Nešpecifikovaná mykoplazmová infekcia

A49.8

Bakteriálna infekcia na nešpecifikovanom mieste

A49.9

Bakteriálna infekcia na nešpecifikovanom mieste

Iné baktériové infekcie na nešpecifikovanom
mieste
Nešpecifikované baktériové infekcie

A50
A50.0
A50.1
A50.2
A50.3
A50.4

Vrodený syfilis - lues congenita
Vrodený syfilis - lues congenita
Vrodený syfilis - lues congenita
Vrodený syfilis - lues congenita
Vrodený syfilis - lues congenita
Vrodený syfilis - lues congenita

A50.5
A50.6
A50.7
A50.9
A51
A51.0
A51.1
A51.2
A51.3
A51.4
A51.5
A51.9
A52
A52.0
A52.1
A52.2
A52.3
A52.7
A52.8
A52.9

Vrodený syfilis Vrodený syfilis Vrodený syfilis Vrodený syfilis Vèasný syfilis
Vèasný syfilis
Vèasný syfilis
Vèasný syfilis
Vèasný syfilis
Vèasný syfilis
Vèasný syfilis
Vèasný syfilis
Neskorý syfilis
Neskorý syfilis
Neskorý syfilis
Neskorý syfilis
Neskorý syfilis
Neskorý syfilis
Neskorý syfilis
Neskorý syfilis

lues
lues
lues
lues

congenita
congenita
congenita
congenita

Nešpecifikovaná nokardióza

Plynová gangréna
Legionárska choroba
Nepneumonická legionárska choroba
(pontiacka horúèka)
Syndróm toxického šoku
Brazílska purpurová horúèka
Iné špecifikované baktériové choroby

Èerstvý vrodený syfilis s príznakmi
Latentný èerstvý vrodený syfilis
Nešpecifikovaný èerstvý vrodený syfilis
Neskorá vrodená syfilitická okulopatia
Neskorý vrodený neurosyfilis (juvenilný
neurosyfilis)
Iný neskorý vrodený syfilis s príznakmi
Neskorý vrodený syfilis, latentný
Nešpecifikovaný neskorý vrodený syfilis
Nešpecifikovaný vrodený syfilis
Primárny genitálny syfilis
Primárny análny syfilis
Primárny syfilis na iných miestach
Sekundárny syfilis kože a slizníc
Iné formy sekundárneho syfilisu
Latentný vèasný syfilis
Nešpecifikovaný vèasný syfilis
Kardiovaskulárny syfilis
Neurosyfilis s príznakmi
Neurosyfilis bez príznakov
Nešpecifikovaný neurosyfilis
Iné formy neskorého syfilisu s príznakmi
Neskorý latentný syfilis
Nešpecifikovaný neskorý syfilis
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A53
A53.0

Iný a nešpecifikovaný syfilis
Iný a nešpecifikovaný syfilis

A53.9
A54
A54.0

Iný a nešpecifikovaný syfilis
Gonokokové infekcie
Gonokokové infekcie

A54.1

Gonokokové infekcie

A54.2

Gonokokové infekcie

A54.3
A54.4
A54.5
A54.6
A54.8
A54.9
A55
A56
A56.0

Gonokokové infekcie
Gonokokové infekcie
Gonokokové infekcie
Gonokokové infekcie
Gonokokové infekcie
Gonokokové infekcie
Chlamýdiový lymfogranulóm Lymphogranuloma venereum
Iné sexuálne prenášané chlamýdiové choroby
Iné sexuálne prenášané chlamýdiové choroby

A56.1

Iné sexuálne prenášané chlamýdiové choroby

A56.2

Iné sexuálne prenášané chlamýdiové choroby

A56.3
A56.4
A56.8

Iné sexuálne prenášané chlamýdiové choroby
Iné sexuálne prenášané chlamýdiové choroby
Iné sexuálne prenášané chlamýdiové choroby

A57
A58
A59
A59.0
A59.8
A59.9
A65
A66
A66.0
A66.1
A66.2
A66.3
A66.4
A66.5
A66.6
A66.7
A66.8
A66.9
A67

Ulcus molle - mäkký vred
Granuloma inguinale
Trichomonóza
Trichomonóza
Trichomonóza
Trichomonóza
Nevenerický syfilis
Yaws
Yaws
Yaws
Yaws
Yaws
Yaws
Yaws
Yaws
Yaws
Yaws
Yaws
Pinta (carate)

Latentný syfilis nešpecifikovaný ako vèasný
alebo neskorý
Nešpecifikovaný syfilis
Gonokoková infekcia dolných èastí
moèovopohlavnej sústavy bez abscesu
uretrálnych alebo predsieòových žliaz
Gonokoková infekcia dolných èastí
moèovopohlavnej sústavy s abscesom
uretrálnych a predsieòových žliaz
Gonokoková pelveoperitonitída a iné gonokokové
moèovopohlavné infekcie
Gonokoková infekcia oka
Gonokoková infekcia kostrovo-svalovej sústavy
Gonokoková faryngitída
Gonokoková infekcia anusu a rekta
Iné gonokokové infekcie
Nešpecifikovaná gonokoková infekcia

Chlamýdiové infekcie dolných èastí
moèovopohlavnej sústavy
Chlamýdiové infekcie panvovej pobrušnice
a moèovopohlavných orgánov
Nešpecifikovaná chlamýdiová infekcia
moèovopohlavnej sústavy
Chlamýdiová infekcia anusu a rekta
Chlamýdiová infekcia faryngu
Sexuálne prenosné chlamýdiové infekcie na
iných miestach

Urogenitálna trichomonóza
Trichomonóza na iných miestach
Nešpecifikovaná trichomonóza

Vèasné lézie pri yawse
Mnohopoèetné papilómy a vlhký plazivý yaws
Iné vèasné kožné lézie pri yawse
Hyperkeratóza pri yawse
Gummy a vredy pri yawse
Gangosa
Kostné a kåbové lézie pri yawse
Iné prejavy yawsu
Latentný yaws
Nešpecifikovaný yaws
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A67.0
A67.1
A67.2
A67.3
A67.9
A68
A68.0
A68.1
A68.9
A69
A69.0
A69.1
A69.2
A69.8
A69.9
A70
A71
A71.0
A71.1
A71.9
A75
A75.0

Pinta (carate)
Pinta (carate)
Pinta (carate)
Pinta (carate)
Pinta (carate)
Návratné horúèky
Návratné horúèky
Návratné horúèky
Návratné horúèky
Iné spirochétové infekcie
Iné spirochétové infekcie
Iné spirochétové infekcie
Iné spirochétové infekcie
Iné spirochétové infekcie
Iné spirochétové infekcie
Infekcie Chlamydia psittaci
Trachóm
Trachóm
Trachóm
Trachóm
Škvrnitý týfus - typhus exanthematicus
Škvrnitý týfus - typhus exanthematicus

A75.1

Škvrnitý týfus - typhus exanthematicus

A75.2
A75.3
A75.9
A77

Škvrnitý týfus - typhus exanthematicus
Škvrnitý týfus - typhus exanthematicus
Škvrnitý týfus - typhus exanthematicus
Škvrnité horúèky (riketsiózy prenášané
klieš•ami)
Škvrnité horúèky (riketsiózy prenášané
klieš•ami)
Škvrnité horúèky (riketsiózy prenášané
klieš•ami)
Škvrnité horúèky (riketsiózy prenášané
klieš•ami)
Škvrnité horúèky (riketsiózy prenášané
klieš•ami)
Škvrnité horúèky (riketsiózy prenášané
klieš•ami)
Škvrnité horúèky (riketsiózy prenášané
klieš•ami)
Q horúèka
Iné riketsiózy
Iné riketsiózy
Iné riketsiózy
Iné riketsiózy
Iné riketsiózy
Akútna poliomyelitída
Akútna poliomyelitída

A77.0
A77.1
A77.2
A77.3
A77.8
A77.9
A78
A79
A79.0
A79.1
A79.8
A79.9
A80
A80.0
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Primárne lézie pri pinte
Intermediárne lézie pri pinte
Neskoré lézie pri pinte
Zmiešané lézie pri pinte
Nešpecifikovaná pinta
Recidivujúca horúèka prenášaná všami
Recidivujúca horúèka prenášaná klieš•ami
Nešpecifikovaná recidivujúca horúèka
Nekrotizujúca ulcerózna stomatitída
Iné Vincentove infekcie
Lymeská choroba
Iné špecifikované spirochétové infekcie
Nešpecifikované spirochétové infekcie

Zaèiatoèné štádium trachómu
Aktívne štádium trachómu
Nešpecifikovaný trachóm
Epidemický týfus prenášaný všami zapríèinený
Ricketsia prowazekii
Rekrudescentný škvrnitý týfus
(Brillova-Zinsserova choroba)
Škvrnitý týfus zapríèinený Rickettsia typhi
Horúèka zapríèinená Rickettsia tsutsugamushi
Nešpecifikovaná riketsiová horúèka

Škvrnitá horúèka zapríèinená Rickettsia
rickettsii
Škvrnitá horúèka zapríèinená Rickettsia conorii
Škvrnitá horúèka zapríèinená Rickettsia siberica
Škvrnitá horúèka zapríèinená Rickettsia
australis
Iné škvrnité horúèky
Nešpecifikovaná škvrnitá horúèka

Zákopová horúèka
Riketsiové kiahne zapríèinené Rickettsia akari
Iné špecifikované riketsiózy
Nešpecifikovaná riketsióza
Akútna paralytická poliomyelitída spojená
s vakcináciou
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A80.1

Akútna poliomyelitída

A80.2

Akútna poliomyelitída

A80.3

Akútna poliomyelitída

A80.4
A80.9
A81

A82
A82.0
A82.1
A82.9
A83
A83.0
A83.1
A83.2
A83.3
A83.4
A83.5
A83.6
A83.8
A83.9

Akútna poliomyelitída
Akútna poliomyelitída
Pomalé vírusové infekcie centrálneho
nervového systému
Pomalé vírusové infekcie centrálneho nervového
systému
Pomalé vírusové infekcie centrálneho nervového
systému
Pomalé vírusové infekcie centrálneho nervového
systému
Pomalé vírusové infekcie centrálneho nervového
systému
Pomalé vírusové infekcie centrálneho nervového
systému
Besnota - rabies, lyssa
Besnota - rabies, lyssa
Besnota - rabies, lyssa
Besnota - rabies, lyssa
Vírusové encefalitídy prenášané komármi
Vírusové encefalitídy prenášané komármi
Vírusové encefalitídy prenášané komármi
Vírusové encefalitídy prenášané komármi
Vírusové encefalitídy prenášané komármi
Vírusové encefalitídy prenášané komármi
Vírusové encefalitídy prenášané komármi
Vírusové encefalitídy prenášané komármi
Vírusové encefalitídy prenášané komármi
Vírusové encefalitídy prenášané komármi

A84
A84.0

Vírusová encefalitída prenášaná klieš•ami
Vírusová encefalitída prenášaná klieš•ami

A84.1
A84.8
A84.9

Vírusová encefalitída prenášaná klieš•ami
Vírusová encefalitída prenášaná klieš•ami
Vírusová encefalitída prenášaná klieš•ami

A85
A85.0
A85.1
A85.2

Iné vírusové encefalitídy nezatriedené inde
Iné vírusové encefalitídy nezatriedené inde
Iné vírusové encefalitídy nezatriedené inde
Iné vírusové encefalitídy nezatriedené inde

A85.8
A86
A87
A87.0
A87.1

Iné vírusové encefalitídy nezatriedené inde
Nešpecifikované vírusové encefalitídy
Vírusová meningitída
Vírusová meningitída
Vírusová meningitída

A81.0
A81.1
A81.2
A81.8
A81.9

Akútna paralytická poliomyelitída importovaným
divým vírusom
Akútna paralytická poliomyelitída domácim
divým vírusom
Iná a nešpecifikovaná akútna paralytická
poliomyelitída
Akútna neparalytická poliomyelitída
Nešpecifikovaná akútna poliomyelitída

Creuzfeldtova-Jakobova choroba
Subakútna sklerozujúca panencefalitída
Progresívna multifokálna leukoencefalopatia
Iné pomalé vírusové infekcie centrálneho
nervového systému
Nešpecifikovaná pomalá vírusová infekcia
centrálneho nervového systému
Lesná besnota
Mestská forma besnoty
Nešpecifikovaná besnota
Japonská encefalitída
Západná encefalitída koní
Východná encefalitída koní
Saintlouiská encefalitída
Austrálska encefalitída
Kalifornská encefalitída
Vírusová choroba Rocio
Iné komármi prenášané vírusové encefalitídy
Nešpecifikovaná komármi prenášaná vírusová
encefalitída
Klieš•ová encefalitída Ïalekého východu
(ruská jarno-letná encefalitída)
Stredoeurópska klieš•ová encefalitída
Iné klieš•ami prenášané vírusové encefalitídy
Nešpecifikovaná vírusová encefalitída prenášaná
klieš•ami
Enterovírusová encefalitída (G05.1)
Adenovírusová encefalitída (G05.1)
Nešpecifikovaná vírusová encefalitída prenášaná
èlánkonožcami
Iné špecifikované vírusové encefalitídy

Enterovírusová meningitída (G02.2)
Adenovírusová meningitída (G02.0)
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A87.2
A87.8
A87.9
A88
A88.0
A88.1
A88.8
A89
A90
A91
A95
A95.0
A95.1
A95.9
A96
A96.0
A96.1
A96.2
A96.8
A96.9
A98

Vírusová meningitída
Vírusová meningitída
Vírusová meningitída
Iné vírusové infekcie centrálneho nervového
systému nezatriedené inde
Iné vírusové infekcie centrálneho nervového
systému nezatriedené inde
Iné vírusové infekcie centrálneho nervového
systému nezatriedené inde
Iné vírusové infekcie centrálneho nervového
systému nezatriedené inde
Nešpecifikované vírusové infekcie
centrálneho nervového systému
Horúèka dengue (klasická dengue)
Hemoragická horúèka dengue
Žltá zimnica
Žltá zimnica
Žltá zimnica
Žltá zimnica
Arenavírusová hemoragická horúèka
Arenavírusová hemoragická horúèka
Arenavírusová hemoragická horúèka
Arenavírusová hemoragická horúèka
Arenavírusová hemoragická horúèka
Arenavírusová hemoragická horúèka

B00
B00.0
B00.1
B00.2

Iné vírusové hemoragické horúèky
nezatriedené inde
Iné vírusové hemoragické horúèky nezatriedené
inde
Iné vírusové hemoragické horúèky nezatriedené
inde
Iné vírusové hemoragické horúèky nezatriedené
inde
Iné vírusové hemoragické horúèky nezatriedené
inde
Iné vírusové hemoragické horúèky nezatriedené
inde
Iné vírusové hemoragické horúèky nezatriedené
inde
Iné vírusové hemoragické horúèky nezatriedené
inde
Nešpecifikované vírusové hemoragické
horúèky
Infekcie herpetickým vírusom
Infekcie herpetickým vírusom
Infekcie herpetickým vírusom
Infekcie herpetickým vírusom

B00.3
B00.4
B00.5

Infekcie herpetickým vírusom
Infekcie herpetickým vírusom
Infekcie herpetickým vírusom

A98.0
A98.1
A98.2
A98.3
A98.4
A98.5
A98.8
A99
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Lymfocytová choriomeningitída
Iné vírusové meningitídy
Nešpecifikovaná vírusová meningitída

Enterovírusová exantémová horúèka (Bostonský
exantém)
Epidemický ošia¾ (vertigo)
Iné špecifikované vírusové infekcie centrálneho
nervového systému

Lesná žltá zimnica
Mestská žltá zimnica
Nešpecifikovaná žltá zimnica
Juninská hemoragická horúèka
Machupská hemoragická horúèka
Horúèka Lassa
Iné arenavírusové hemoragické horúèky
Nešpecifikované arenavírusové hemoragické
horúèky

Krymsko-konžská hemoragická horúèka
Omská hemoragická horúèka
Horúèka Kyasanurského lesa
Choroba vyvolaná Marburským vírusom
Choroba vyvolaná vírusom Ebola
Hemoragická horúèka s renálnym syndrómom
Iné špecifikované vírusové hemoragické horúèky

Herpetický ekzém
Herpetickovírusová vezikulárna dermatitída
Herpetickovírusová gingivostomatitída
a faryngotonzilitída
Herpetickovírusová meningitída (G02.0)
Herpetickovírusová encefalitída (G05.1)
Oèná infekcia herpetickým vírusom
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B00.7
B00.8
B00.9
B01
B01.0
B01.1
B01.2
B01.8
B01.9
B02
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B03
B04
B05
B05.0
B05.1
B05.2
B05.3

Infekcie herpetickým vírusom
Infekcie herpetickým vírusom
Infekcie herpetickým vírusom
Ovèie kiahne (varicella)
Ovèie kiahne (varicella)
Ovèie kiahne (varicella)
Ovèie kiahne (varicella)
Ovèie kiahne (varicella)
Ovèie kiahne (varicella)
Zoster - (herpes zoster) - opasec
pásavý
Zoster - (herpes zoster) - opasec pásavý
Zoster - (herpes zoster) - opasec pásavý
Zoster - (herpes zoster) - opasec pásavý
Zoster - (herpes zoster) - opasec pásavý
Zoster - (herpes zoster) - opasec pásavý
Zoster - (herpes zoster) - opasec pásavý
Zoster - (herpes zoster) - opasec pásavý
Kiahne - variola
Opièie kiahne
Osýpky - morbilli
Osýpky - morbilli
Osýpky - morbilli
Osýpky - morbilli
Osýpky - morbilli

B05.4
B05.8
B05.9
B17
B17.0
B17.1
B17.2
B17.8
B18
B18.0

Osýpky - morbilli
Osýpky - morbilli
Osýpky - morbilli
Iné akútne vírusové hepatitídy
Iné akútne vírusové hepatitídy
Iné akútne vírusové hepatitídy
Iné akútne vírusové hepatitídy
Iné akútne vírusové hepatitídy
Chronická vírusová hepatitída
Chronická vírusová hepatitída

B18.1

Chronická vírusová hepatitída

B18.2
B18.8
B18.9
B19
B19.0

Chronická vírusová hepatitída
Chronická vírusová hepatitída
Chronická vírusová hepatitída
Nešpecifikovaná vírusová hepatitída
Nešpecifikovaná vírusová hepatitída

B02.0
B02.1
B02.2
B02.3
B02.7
B02.8
B02.9

Diseminovaná herpetická choroba
Iná forma herpetickovírusovej infekcie
Nešpecifikovaná herpetickovírusová infekcia
Varicellová meningitída (G02.0)
Varicellová encefalitída (G05.1)
Varicellový zápal p¾úc (J17.1)
Varicella s inými komplikáciami
Varicella bez komplikácie
- plazivec
plazivec

Zosterová encefalitída (G05.1)

plazivec

Zosterová meningitída (G02.0)

plazivec
plazivec

Zoster s postihnutím iných èastí nervového
systému
Zosterové choroby oka

plazivec

Diseminovaný zoster

plazivec

Zoster s inými komplikáciami

plazivec

Zoster bez komplikácie

Osýpky
Osýpky
Osýpky
Osýpky
(H67.1)
Osýpky
Osýpky
Osýpky

komplikované
komplikované
komplikované
komplikované

encefalitídou (G05.1)
meningitídou (G02.0)
zápalom p¾úc (J17.1)
zápalom stredného ucha

s èrevnými komplikáciami
s inými komplikáciami
bez komplikácií

Akútna delta (super) infekcia nosièa hepatitídy B
Akútna hepatitída C
Akútna hepatitída E
Iná špecifikovaná akútna vírusová hepatitída
Chronická vírusová hepatitída B s agensom
delta
Chronická vírusová hepatitída B bez agensu
delta
Chronická vírusová hepatitída C
Iná chronická vírusová hepatitída
Nešpecifikovaná chronická vírusová hepatitída
Nešpecifikovaná vírusová hepatitída s peèeòovou
kómou
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B19.9

Nešpecifikovaná vírusová hepatitída

B20

Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej
nedostatoènosti [HIV] s následnými
infekènými a parazitárnymi chorobami
Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej
nedostatoènosti [HIV] s následnými infekènými
a parazitárnymi chorobami
Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej
nedostatoènosti [HIV] s následnými infekènými
a parazitárnymi chorobami
Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej
nedostatoènosti [HIV] s následnými infekènými
a parazitárnymi chorobami
Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej
nedostatoènosti [HIV] s následnými infekènými
a parazitárnymi chorobami
Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej
nedostatoènosti [HIV] s následnými infekènými
a parazitárnymi chorobami
Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej
nedostatoènosti [HIV] s následnými infekènými
a parazitárnymi chorobami
Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej
nedostatoènosti [HIV] s následnými infekènými
a parazitárnymi chorobami
Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej
nedostatoènosti [HIV] s následnými infekènými
a parazitárnymi chorobami
Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej
nedostatoènosti [HIV] s následnými infekènými
a parazitárnymi chorobami
Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej
nedostatoènosti [HIV] s následnými infekènými
a parazitárnymi chorobami
Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej
nedostatoènosti [HIV] vyús•ujúca do
zhubných nádorov
Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej
nedostatoènosti [HIV] vyús•ujúca do zhubných
nádorov
Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej
nedostatoènosti [HIV] vyús•ujúca do zhubných
nádorov
Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej
nedostatoènosti [HIV] vyús•ujúca do zhubných
nádorov
Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej
nedostatoènosti [HIV] vyús•ujúca do zhubných
nádorov
Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej
nedostatoènosti [HIV] vyús•ujúca do zhubných
nádorov
Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej
nedostatoènosti [HIV] vyús•ujúca do zhubných
nádorov

B20.0

B20.1

B20.2

B20.3

B20.4

B20.5

B20.6

B20.7

B20.8

B20.9

B21

B21.0

B21.1

B21.2

B21.3

B21.7

B21.8
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Nešpecifikovaná vírusová hepatitída bez
peèeòovej kómy

Choroba HIV vyús•ujúca do mykobakteriálnej
infekcie
Choroba HIV vyús•ujúca do iných bakteriálnych
infekcií
Choroba HIV vyús•ujúca do cytomegalovírusovej
choroby
Choroba HIV vyús•ujúca do iných vírusových
infekcií
Choroba HIV vyús•ujúca do kandidózy

Choroba HIV vyús•ujúca do iných mykóz

Choroba HIV vyús•ujúca do pneumocystovej
pneumónie
Choroba HIV vyús•ujúca do viacnásobných
infekcií
Choroba HIV vyús•ujúca do iných infekèných
a parazitárnych chorôb
Choroba HIV vyús•ujúca do nešpecifikovaných
infekèných alebo parazitárnych chorôb

Choroba HIV vyús•ujúca do Kaposiho sarkómu

Choroba HIV vyús•ujúca do Burkittovho lymfómu

Choroba HIV vyús•ujúca do iných typov
nehodgkinovho lymfómu
Choroba HIV vyús•ujúca do iných malígnych
nádorov lymfatického krvotvorného a príbuzného
tkaniva
Choroba HIV vyús•ujúca do viacnásobných
malígnych nádorov (v 2. diele)
Choroba HIV vyús•ujúca do iných malígnych
nádorov
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B21.9

B22

B22.0

B22.1

B22.2

B22.7

B23

B23.0

B23.1

B23.2

B23.8

B24
B25
B25.0
B25.1
B25.2
B25.8
B25.9
B26
B26.0
B26.1
B26.2
B26.3
B26.8
B26.9
B27
B27.0
B27.1
B27.8
B27.9
B37.1
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Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej
nedostatoènosti [HIV] vyús•ujúca do zhubných
nádorov
Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej
nedostatoènosti [HIV] vyús•ujúca do iných
špecifikovaných chorôb
Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej
nedostatoènosti [HIV] vyús•ujúca do iných
špecifikovaných chorôb
Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej
nedostatoènosti [HIV] vyús•ujúca do iných
špecifikovaných chorôb
Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej
nedostatoènosti [HIV] vyús•ujúca do iných
špecifikovaných chorôb
Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej
nedostatoènosti [HIV] vyús•ujúca do iných
špecifikovaných chorôb
Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej
nedostatoènosti [HIV] vyús•ujúca do iných
chorôb
Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej
nedostatoènosti [HIV] vyús•ujúca do iných
chorôb
Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej
nedostatoènosti [HIV] vyús•ujúca do iných
chorôb
Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej
nedostatoènosti [HIV] vyús•ujúca do iných
chorôb
Choroba vyvolaná vírusom ¾udskej imunitnej
nedostatoènosti [HIV] vyús•ujúca do iných
chorôb
Nešpecifikovaná choroba vyvolaná vírusom
¾udskej imunitnej nedostatoènosti [HIV]
Cytomegalovírusová choroba
Cytomegalovírusová choroba
Cytomegalovírusová choroba
Cytomegalovírusová choroba
Cytomegalovírusová choroba
Cytomegalovírusová choroba
Mumps - parotitis epidemica
Mumps - parotitis epidemica
Mumps - parotitis epidemica
Mumps - parotitis epidemica
Mumps - parotitis epidemica
Mumps - parotitis epidemica
Mumps - parotitis epidemica
Infekèná mononukleóza
Infekèná mononukleóza
Infekèná mononukleóza
Infekèná mononukleóza
Infekèná mononukleóza
Kandidóza

Choroba HIV vyús•ujúca do nešpecifikovaných
malígnych nádorov

Choroba HIV vyús•ujúca do encefalopatie

Choroba HIV vyús•ujúca do lymfoidnej
intersticiálnej pneumonitídy
Choroba HIV vyús•ujúca do syndrómu celkového
upadania
Choroba HIV vyús•ujúca do rozlièných chorôb
zaradených inde

Syndróm akútnej infekcie HIV

Choroba HIV vyús•ujúca do (pretrvávajúcej)
generalizovanej lymfadenopatie
Choroba HIV vyús•ujúca do hematologických
a imunologických abnormalít nezatriedených
inde
Choroba HIV vyús•ujúca do iných
špecifikovaných stavov

Cytomegalovírusová pneumonitída (J17.1)
Cytomegalovírusová hepatitída (K77.0)
Cytomegalovírusová pankreatitída (K87.1)
Iné cytomegalovírusové choroby
Nešpecifikovaná cytomegalovírusová choroba
Parotitická orchitída (N51.1)
Parotitická meningitída (G02.0)
Parotitická encefalitída (G05.1)
Parotitická pankreatitída (K87.1)
Parotitída s inými komplikáciami
Parotitída bez komplikácií
Gamaherpesvírusová mononukleóza
Cytomegalovírusová mononukleóza
Iná infekèná mononukleóza
Nešpecifikovaná infekèná mononukleóza
P¾úcna kandidóza
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B37.5
B37.6
B37.7
B37.8

Kandidóza
Kandidóza
Kandidóza
Kandidóza

B38
B38.0
B38.1
B38.2
B38.3
B38.4
B38.7
B38.8
B38.9
B39
B39.0

Kokcidioidomykóza
Kokcidioidomykóza
Kokcidioidomykóza
Kokcidioidomykóza
Kokcidioidomykóza
Kokcidioidomykóza
Kokcidioidomykóza
Kokcidioidomykóza
Kokcidioidomykóza
Histoplazmóza
Histoplazmóza

B39.1

Histoplazmóza

B39.2

Histoplazmóza

B39.3
B39.4
B39.5
B39.9
B40
B40.0
B40.1
B40.2
B40.3
B40.7
B40.8
B40.9
B41
B41.0
B41.7
B41.8
B41.9
B42
B42.0
B42.1
B42.7
B42.8
B42.9
B43
B43.0
B43.1
B43.2
B43.8

Histoplazmóza
Histoplazmóza
Histoplazmóza
Histoplazmóza
Blastomykóza
Blastomykóza
Blastomykóza
Blastomykóza
Blastomykóza
Blastomykóza
Blastomykóza
Blastomykóza
Parakokcidioidomykóza
Parakokcidioidomykóza
Parakokcidioidomykóza
Parakokcidioidomykóza
Parakokcidioidomykóza
Sporotrichóza
Sporotrichóza
Sporotrichóza
Sporotrichóza
Sporotrichóza
Sporotrichóza
Chromomykóza a feomykotický absces
Chromomykóza a feomykotický absces
Chromomykóza a feomykotický absces
Chromomykóza a feomykotický absces
Chromomykóza a feomykotický absces

Strana 45

Strana 5465

Kandidová meningitída (G02.1)
Kandidová endokarditída (I39.8)
Kandidová septikémia
Kandidóza iných miest
Akútna p¾úcna kokcidioidomykóza
Chronická p¾úcna kokcidioidomykóza
Nešpecifikovaná p¾úcna kokcidioidomykóza
Kožná kokcidioidomykóza
Kokcidioidomykotická meningitída (G02.1)
Diseminovaná kokcidioidomykóza
Iné formy kokcidioidomykózy
Nešpecifikovaná kokcidioidomykóza
Akútna p¾úcna histoplazmóza (Histoplasma
capsulatum)
Chronická p¾úcna histoplazmóza (Histoplasma
capsulatum)
Nešpecifikovaná p¾úcna histoplazmóza
(H. capsulatum)
Diseminovaná histoplazmóza (H. capsulatum)
Nešpecifikovaná histoplazmóza (H. capsulatum)
Histoplazmóza duboisii (Histoplasma duboisii)
Nešpecifikovaná histoplazmóza
Akútna p¾úcna blastomykóza
Chronická p¾úcna blastomykóza
Nešpecifikovaná p¾úcna blastomykóza
Kožná blastomykóza
Diseminovaná blastomykóza
Iné formy blastomykózy
Nešpecifikovaná blastomykóza
P¾úcna parakokcidioidomykóza
Diseminovaná parakokcidioidomykóza
Iné formy parakokcidioidomykózy
Nešpecifikovaná parakokcidioidomykóza
P¾úcna sporotrichóza (J99.8)
Lymfokutánna sporotrichóza
Diseminovaná sporotrichóza
Iné formy sporotrichózy
Nešpecifikovaná sporotrichóza
Kožná chromomykóza
Feomykotický mozgový absces
Podkožný feomykotický absces a cysta
Iné formy chromomykózy
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B43.9
B44
B44.0
B44.1
B44.2
B44.7
B44.8
B44.9
B45
B45.0
B45.1
B45.2
B45.3
B45.7
B45.8
B45.9
B46
B46.0
B46.1
B46.2
B46.3
B46.4
B46.5
B46.8
B46.9
B47
B47.0
B47.1
B47.9
B48
B48.0
B48.1
B48.2
B48.3
B48.4
B48.7
B48.8
B50
B50.0

Chromomykóza a feomykotický absces
Aspergilóza
Aspergilóza
Aspergilóza
Aspergilóza
Aspergilóza
Aspergilóza
Aspergilóza
Kryptokokóza
Kryptokokóza
Kryptokokóza
Kryptokokóza
Kryptokokóza
Kryptokokóza
Kryptokokóza
Kryptokokóza
Zygomykóza
Zygomykóza
Zygomykóza
Zygomykóza
Zygomykóza
Zygomykóza
Zygomykóza
Zygomykóza
Zygomykóza
Mycetóm
Mycetóm
Mycetóm
Mycetóm
Iné mykózy nezatriedené inde
Iné mykózy nezatriedené inde
Iné mykózy nezatriedené inde
Iné mykózy nezatriedené inde
Iné mykózy nezatriedené inde
Iné mykózy nezatriedené inde
Iné mykózy nezatriedené inde
Iné mykózy nezatriedené inde
Malária zavinená Plasmodium falciparum
Malária zavinená Plasmodium falciparum

B50.8

Malária zavinená Plasmodium falciparum

B50.9

Malária zavinená Plasmodium falciparum

B51
B51.0

Malária zavinená Plasmodium vivax
Malária zavinená Plasmodium vivax

B51.8

Malária zavinená Plasmodium vivax

Nešpecifikovaná chromomykóza
Invazívna p¾úcna aspergilóza
Iná p¾úcna aspergilóza
Tonzilárna aspergilóza
Diseminovaná aspergilóza
Iné formy aspergilózy
Nešpecifikovaná aspergilóza
P¾úcna kryptokokóza
Mozgová kryptokokóza
Kožná kryptokokóza
Kostná kryptokokóza
Diseminovaná kryptokokóza
Iné formy kryptokokózy
Nešpecifikovaná kryptokokóza
P¾úcna mukormykóza
Rinocerebrálna mukormykóza
Gastrointestinálna mukormykóza
Kožná mukormykóza
Diseminovaná mukormykóza
Nešpecifikovaná mukormykóza
Iné zygomykózy
Nešpecifikovaná zygomykóza
Eumycetón
Aktinomycetóm
Nešpecifikovaný mycetóm
Lobomykóza
Rinosporidióza
Allescheriáza
Geotrichóza
Penicilóza
Oportunistické mykózy
Iné špecifikované mykózy
Malária zavinená Plasmodium falciparum
s mozgovými komplikáciami
Iná •ažká a komplikovaná malária zavinená
Plasmodium falciparum
Nešpecifikovaná malária zavinená Plasmodium
falciparum
Malária zavinená Plasmodium vivax s ruptúrou
sleziny
Malária zavinená Plasmodium vivax s inými
komplikáciami
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B51.9

Malária zavinená Plasmodium vivax

B52
B52.0

Malária zavinená Plasmodium malariae
Malária zavinená Plasmodium malariae

B52.8

Malária zavinená Plasmodium malariae

B52.9

Malária zavinená Plasmodium malariae

B53
B53.0
B53.1
B53.8

Iná parazitologicky potvrdená malária
Iná parazitologicky potvrdená malária
Iná parazitologicky potvrdená malária
Iná parazitologicky potvrdená malária

B54
B55
B55.0
B55.1
B55.2
B55.9
B56
B56.0
B56.1
B56.9
B57
B57.0

Nešpecifikovaná malária
Leišmanióza
Leišmanióza
Leišmanióza
Leišmanióza
Leišmanióza
Africká trypanosomóza
Africká trypanosomóza
Africká trypanosomóza
Africká trypanosomóza
Chagasova choroba
Chagasova choroba

B57.1

Chagasova choroba

B57.2

Chagasova choroba

B57.3

Chagasova choroba

B57.4

Chagasova choroba

B57.5

Chagasova choroba

B58
B58.0
B58.1
B58.2
B58.3
B58.8
B58.9
B59
B60
B60.0
B60.1
B60.2
B60.8

Toxoplazmóza
Toxoplazmóza
Toxoplazmóza
Toxoplazmóza
Toxoplazmóza
Toxoplazmóza
Toxoplazmóza
Pneumocystóza
Iné protozoárne choroby nezatriedené inde
Iné protozoárne choroby nezatriedené inde
Iné protozoárne choroby nezatriedené inde
Iné protozoárne choroby nezatriedené inde
Iné protozoárne choroby nezatriedené inde
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Malária zavinená Plasmodium vivax bez
komplikácií
Malária zavinená Plasmodium malariae
s nefropatiou
Malária zavinená Plasmodium malariae s inými
komplikáciami
Malária zavinená Plasmodium malariae bez
komplikácií
Malária zavinená Plasmodium ovale
Malária vyvolaná opièími plazmódiami
Iná parazitologicky potvrdená malária
nezatriedená inde

Viscerálna leišmanióza
Kožná leišmanióza
Mukokutánna leišmanióza
Nešpecifikovaná leišmanióza
Gambijská trypanosomóza
Rodézska trypanosomóza
Nešpecifikovaná africká trypanosomóza
Akútna Chagasova choroba s postihnutím srdca
(I41.2, I98.1)
Akútna Chagasova choroba bez postihnutia
srdca
Chagasova choroba (chronická) s postihnutím
srdca (I41.2, I98.1)
Chagasova choroba (chronická) s postihnutím
tráviacej sústavy
Chagasova choroba (chronická) s postihnutím
nervového systému
Chagasova choroba (chronická) s postihnutím
iných orgánov
Toxoplazmová okulopatia
Toxoplazmová hepatitída (K77.0)
Toxoplazmová meningoencefalitída (G05.2)
P¾úcna toxoplazmóza (J17.3)
Toxoplazmóza s postihnutím iných orgánov
Nešpecifikovaná toxoplazmóza

Babezióza
Akantamebóza
Naeglerióza
Iné špecifikované protozoárne choroby
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B64
B65
B65.0

Nešpecifikované protozoárne choroby
Schistosomóza
Schistosomóza

B65.1

Schistosomóza

B65.2
B65.3
B65.8
B65.9
B67
B67.0
B67.1
B67.2
B67.3

Schistosomóza
Schistosomóza
Schistosomóza
Schistosomóza
Echinokokóza - hydatidóza
Echinokokóza - hydatidóza
Echinokokóza - hydatidóza
Echinokokóza - hydatidóza
Echinokokóza - hydatidóza

B67.4

Echinokokóza - hydatidóza

B67.5
B67.6

Echinokokóza - hydatidóza
Echinokokóza - hydatidóza

B67.7

Echinokokóza - hydatidóza

B67.8
B67.9
B71
B71.0
B71.1
B71.8
B71.9
B73

Echinokokóza - hydatidóza
Echinokokóza - hydatidóza
Iné infekcie plochými èervami (cestódami)
Iné infekcie plochými èervami (cestódami)
Iné infekcie plochými èervami (cestódami)
Iné infekcie plochými èervami (cestódami)
Iné infekcie plochými èervami (cestódami)
Onchocerkóza

B74
B74.0
B74.1
B74.2
B74.3
B74.4
B74.8
B74.9
B75

Filariózy
Filariózy
Filariózy
Filariózy
Filariózy
Filariózy
Filariózy
Filariózy
Trichinelóza

B76
B76.0
B76.1
B76.8
B76.9
B77
B77.0
B77.8
B77.9

Ankylostomóza a nekatorióza
Ankylostomóza a nekatorióza
Ankylostomóza a nekatorióza
Ankylostomóza a nekatorióza
Ankylostomóza a nekatorióza
Askarióza
Askarióza
Askarióza
Askarióza

Schistosomóza vyvolaná Schistosoma
haematobium (moèová schistosomóza)
Schistosomóza vyvolaná Schistosoma mansoni
(èrevná schistosomóza)
Schistosomóza vyvolaná Schistosoma japonicum
Cerkáriová dermatitída
Iné schistosomózy
Nešpecifikovaná schistosomóza
Infekcia peèene Echinococcus granulosus
Infekcia p¾úc Echinococcus granulosus
Infekcia kosti Echinococcus granulosus
Infekcia iných a viacerých miest Echinococcus
granulosus
Nešpecifikovaná infekcia Echinococcus
granulosus
Infekcia peèene Echinococcus multilocularis
Infekcia iných a viacerých miest Echinococcus
multilocularis
Nešpecifikovaná infekcia Echinococcus
multilocularis
Nešpecifikovaná echinokokóza peèene
Echinokokóza iná a nešpecifikovaná
Hymenolepióza
Dipylidióza
Iné špecifikované infekcie plochými èervami
Nešpecifikovaná infekcia plochými èervami NS

Filarióza vyvolaná Wuchereria bancrofti
Filarióza vyvolaná Brugia malayi
Filarióza vyvolaná Brugia timori
Loióza
Mansonelóza
Iné filariózy
Nešpecifikovaná filarióza

Ankylostomóza
Nekatorióza
Iné infekcie ankylostómami
Nešpecifikované ankylostomózy
Askarióza s èrevnými komplikáciami
Askarióza s inými komplikáciami
Nešpecifikovaná askarióza
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B78
B78.0
B78.1
B78.7
B78.9
B79
B86
B87
B87.0
B87.1
B87.2
B87.3
B87.4
B87.8
B87.9
B90
B90.0

Strongyloidóza
Strongyloidóza
Strongyloidóza
Strongyloidóza
Strongyloidóza
Trichurióza
Svrab - scabies
Myióza
Myióza
Myióza
Myióza
Myióza
Myióza
Myióza
Myióza
Neskoré následky tuberkulózy
Neskoré následky tuberkulózy

B90.1

Neskoré následky tuberkulózy

B90.2
B90.8
B90.9

Neskoré následky tuberkulózy
Neskoré následky tuberkulózy
Neskoré následky tuberkulózy

B91
B92
B94

Neskoré následky poliomyelitídy
Neskoré následky lepry
Neskoré následky iných a nešpecifikovaných
infekèných a parazitárnych chorôb
Neskoré následky iných a nešpecifikovaných
infekèných a parazitárnych chorôb
Neskoré následky iných a nešpecifikovaných
infekèných a parazitárnych chorôb
Neskoré následky iných a nešpecifikovaných
infekèných a parazitárnych chorôb
Neskoré následky iných a nešpecifikovaných
infekèných a parazitárnych chorôb
Neskoré následky iných a nešpecifikovaných
infekèných a parazitárnych chorôb
Streptokoky a stafylokoky ako príèiny chorôb
zatriedených v iných kapitolách
Streptokoky a stafylokoky ako príèiny chorôb
zatriedených v iných kapitolách
Streptokoky a stafylokoky ako príèiny chorôb
zatriedených v iných kapitolách
Streptokoky a stafylokoky ako príèiny chorôb
zatriedených v iných kapitolách
Streptokoky a stafylokoky ako príèiny chorôb
zatriedených v iných kapitolách
Streptokoky a stafylokoky ako príèiny chorôb
zatriedených v iných kapitolách
Streptokoky a stafylokoky ako príèiny chorôb
zatriedených v iných kapitolách

B94.0
B94.1
B94.2
B94.8
B94.9
B95
B95.0
B95.1
B95.2
B95.3
B95.4
B95.5
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Èrevná strongyloidóza
Kožná strongyloidóza
Diseminovaná strongyloidóza
Nešpecifikovaná strongyloidóza

Kožná myióza
Ranová myióza
Oèná myióza
Nazofaryngeálna myióza
Ušná myióza
Myióza iných miest
Nešpecifikovaná myióza
Neskoré následky tuberkulózy centrálneho
nervového systému
Neskoré následky tuberkulózy moèovopohlavnej
sústavy
Neskoré následky tuberkulózy kostí a kåbov
Neskoré následky tuberkulózy iných orgánov
Neskoré následky respiraènej a nešpecifikovanej
tuberkulózy

Neskoré následky trachómu
Neskoré následky vírusovej encefalitídy
Neskoré následky vírusovej hepatitídy
Neskoré následky iných špecifikovaných
infekèných a parazitárnych chorôb
Neskoré následky nešpecifikovaných alebo
parazitárnych chorôb

Streptokok skupiny A ako príèina chorôb
zatriedených inde
Streptokok skupiny B ako príèina chorôb
zatriedených inde
Streptokok skupiny D ako príèina chorôb
zatriedených inde
Streptococcus pneumoniae ako príèina chorôb
zatriedených inde
Iný streptokok ako príèina chorôb zatriedených
inde
Nešpecifikovaný streptokok ako príèina chorôb
zatriedených inde
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B95.6
B95.7
B95.8
B96
B96.0
B96.1
B96.2
B96.3
B96.4
B96.5

B96.6
B96.7
B96.8
C00
C00.0
C00.1
C00.2
C00.3
C00.4
C00.5
C00.6
C00.8
C00.9
C01
C02
C02.0
C02.1
C02.2
C02.3
C02.4
C02.8
C02.9
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Streptokoky a stafylokoky ako príèiny chorôb
zatriedených v iných kapitolách
Streptokoky a stafylokoky ako príèiny chorôb
zatriedených v iných kapitolách
Streptokoky a stafylokoky ako príèiny chorôb
zatriedených v iných kapitolách
Iné baktériové agensy ako príèiny chorôb
zatriedených v iných kapitolách
Iné baktériové agensy ako príèiny chorôb
zatriedených v iných kapitolách
Iné baktériové agensy ako príèiny chorôb
zatriedených v iných kapitolách
Iné baktériové agensy ako príèiny chorôb
zatriedených v iných kapitolách
Iné baktériové agensy ako príèiny chorôb
zatriedených v iných kapitolách
Iné baktériové agensy ako príèiny chorôb
zatriedených v iných kapitolách
Iné baktériové agensy ako príèiny chorôb
zatriedených v iných kapitolách
Iné baktériové agensy ako príèiny chorôb
zatriedených v iných kapitolách
Iné baktériové agensy ako príèiny chorôb
zatriedených v iných kapitolách
Iné baktériové agensy ako príèiny chorôb
zatriedených v iných kapitolách
Zhubný nádor pery
Zhubný nádor pery
Zhubný nádor pery
Zhubný nádor pery
Zhubný nádor pery
Zhubný nádor pery
Zhubný nádor pery
Zhubný nádor pery
Zhubný nádor pery
Zhubný nádor pery
Zhubný nádor koreòa jazyka
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných
èastí jazyka
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných èastí
jazyka
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných èastí
jazyka
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných èastí
jazyka
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných èastí
jazyka
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných èastí
jazyka
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných èastí
jazyka
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných èastí
jazyka

Staphylococcus aureus ako príèina chorôb
zatriedených inde
Iný stafylokok ako príèina chorôb zatriedených
inde
Nešpecifikovaný stafylokok ako príèina chorôb
zatriedených inde

Mycoplasma pneumoniae (M. pneumoniae) ako
príèina chorôb zatriedených inde
Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) ako
príèina chorôb zatriedených inde
Escherichia coli (E. coli) ako príèina chorôb
zatriedených inde
Haemophilus influenzae (H. influenzae) ako
príèina chorôb zatriedených inde
Proteus (mirabilis) (morganii) ako príèina chorôb
zatriedených inde
Pseudomonas (aeruginosa) (mallei)
(pseudomallei) ako príèina chorôb zatriedených
inde
Bacillus fragilis (B. fragilis) ako príèina chorôb
zatriedených inde
Clostridium perfringens (C. perfringens) ako
príèina chorôb zatriedených inde
Iné špecifikované bakteriálne agensy ako príèina
chorôb zatriedených inde
Vonkajšia horná pera
Vonkajšia dolná pera
Vonkajšia pera, bez špecifikácie
Horná pera, vnútorná strana
Dolná pera, vnútorná strana
Pera, nešpecifikovaná vnútorná strana
Spojka perí
Presahujúca lézia pery
Pera, bez špecifikácie

Chrbtová strana jazyka
Okraj jazyka
Spodná strana jazyka
Predné dve tretiny jazyka, bližšie neurèená èas•
Jazyková mand¾a
Presahujúca lézia jazyka
Jazyk, bez špecifikácie
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C03
C03.0
C03.1
C03.9
C04
C04.0
C04.1
C04.8
C04.9
C05
C05.0
C05.1
C05.2
C05.8
C05.9
C06
C06.0
C06.1
C06.2
C06.8
C06.9
C07
C08

Zhubný nádor ïasna
Zhubný nádor ïasna
Zhubný nádor ïasna
Zhubný nádor ïasna
Zhubný nádor ústnej spodiny
Zhubný nádor ústnej spodiny
Zhubný nádor ústnej spodiny
Zhubný nádor ústnej spodiny
Zhubný nádor ústnej spodiny
Zhubný nádor podnebia
Zhubný nádor podnebia
Zhubný nádor podnebia
Zhubný nádor podnebia
Zhubný nádor podnebia
Zhubný nádor podnebia
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných èastí
úst
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných èastí úst
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných èastí úst
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných èastí úst
Zhubný nádor iných nešpecifikovaných èastí úst

Predná èas• ústnej spodiny
Boèná èas• ústnej spodiny
Presahujúca lézia ústnej spodiny
Nešpecifikovaná ústna spodina
Tvrdé podnebie
Mäkké podnebie
Èapík
Presahujúca lézia podnebia
Podnebie, bez špecifikácie

Sliznica líca
Ústna predsieò
Retromolárna oblas•
Presahujúca lézia iných a nešpecifikovaných
èastí úst
Ústa, bez špecifikácie

C09
C09.0
C09.1
C09.8
C09.9
C10
C10.0
C10.1
C10.2
C10.3
C10.4
C10.8
C10.9

Priehlbinka - vallecula
Predná plocha príklopky
Boèná stena orofaryngu
Zadná stena orofaryngu
Branchiálny rázštep
Presahujúca lézia orofaryngu
Orofarynx, bez špecifikácie

C11
C11.0
C11.1

Zhubný nádor nosohltana (nazofaryngu)
Zhubný nádor nosohltana (nazofaryngu)
Zhubný nádor nosohltana (nazofaryngu)

Horná stena nosohltana
Zadná stena nosohltana

C08.1
C08.8
C08.9
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Horné ïasno
Dolné ïasno
Ïasno, bez špecifikácie

Zhubný nádor iných nešpecifikovaných èastí úst
Zhubný nádor príušnej ž¾azy
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných
ve¾kých slinných žliaz
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných
ve¾kých slinných žliaz
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných
ve¾kých slinných žliaz
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných
ve¾kých slinných žliaz
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných
ve¾kých slinných žliaz
Zhubný nádor mandlí
Zhubný nádor mandlí
Zhubný nádor mandlí
Zhubný nádor mandlí
Zhubný nádor mandlí
Zhubný nádor ústnej èasti hltana (orofaryngu)
Zhubný nádor ústnej èasti hltana (orofaryngu)
Zhubný nádor ústnej èasti hltana (orofaryngu)
Zhubný nádor ústnej èasti hltana (orofaryngu)
Zhubný nádor ústnej èasti hltana (orofaryngu)
Zhubný nádor ústnej èasti hltana (orofaryngu)
Zhubný nádor ústnej èasti hltana (orofaryngu)
Zhubný nádor ústnej èasti hltana (orofaryngu)

C08.0
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Podsánková ž¾aza
Podjazyková ž¾aza
Presahujúca lézia ve¾kých slinných žliaz
Ve¾ká slinná ž¾aza, bez špecifikácie

Mand¾ová zátoka - sinus tonsillaris
Podnebné oblúky (predné), (zadné)
Presahujúca tonzilárna lézia
Mand¾a, bez špecifikácie
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C11.2
C11.3
C11.8
C11.9

Zhubný
Zhubný
Zhubný
Zhubný

C12

Zhubný nádor hruškovitého zálivu (sinus
piriformis)
Zhubný nádor hrtanovej èasti hltana
(hypofaryngu)
Zhubný nádor hrtanovej èasti hltana
(hypofaryngu)
Zhubný nádor hrtanovej èasti hltana
(hypofaryngu)
Zhubný nádor hrtanovej èasti hltana
(hypofaryngu)
Zhubný nádor hrtanovej èasti hltana
(hypofaryngu)
Zhubný nádor hrtanovej èasti hltana
(hypofaryngu)
Zhubný nádor iných a nepresne urèených
lokalizácií v oblasti pery, ústnej dutiny
a hltana
Zhubný nádor iných a nepresne urèených
lokalizácií v oblasti pery, ústnej dutiny a hltana
Zhubný nádor iných a nepresne urèených
lokalizácií v oblasti pery, ústnej dutiny a hltana
Zhubný nádor iných a nepresne urèených
lokalizácií v oblasti pery, ústnej dutiny a hltana
Zhubný nádor iných a nepresne urèených
lokalizácií v oblasti pery, ústnej dutiny a hltana
Zhubný nádor pažeráka
Zhubný nádor pažeráka
Zhubný nádor pažeráka
Zhubný nádor pažeráka
Zhubný nádor pažeráka
Zhubný nádor pažeráka
Zhubný nádor pažeráka
Zhubný nádor pažeráka
Zhubný nádor pažeráka
Zhubný nádor žalúdka
Zhubný nádor žalúdka
Zhubný nádor žalúdka
Zhubný nádor žalúdka
Zhubný nádor žalúdka
Zhubný nádor žalúdka
Zhubný nádor žalúdka
Zhubný nádor žalúdka
Zhubný nádor žalúdka
Zhubný nádor žalúdka
Zhubný nádor tenkého èreva
Zhubný nádor tenkého èreva
Zhubný nádor tenkého èreva
Zhubný nádor tenkého èreva

C13
C13.0
C13.1
C13.2
C13.8
C13.9
C14

C14.0
C14.1
C14.2
C14.8
C15
C15.0
C15.1
C15.2
C15.3
C15.4
C15.5
C15.8
C15.9
C16
C16.0
C16.1
C16.2
C16.3
C16.4
C16.5
C16.6
C16.8
C16.9
C17
C17.0
C17.1
C17.2

nádor
nádor
nádor
nádor

nosohltana
nosohltana
nosohltana
nosohltana

(nazofaryngu)
(nazofaryngu)
(nazofaryngu)
(nazofaryngu)

Boèná stena nosohltana
Predná strana nosohltana
Presahujúca lézia nosohltana
Nosohltan, bez špecifikácie

Postkrikoidná oblas•
Aryepiglotická krkva, hypofaryngová strana
Zadná stena hypofaryngu
Presahujúca lézia hypofaryngu
Nešpecifikovaný hypofarynx

Hltan, bez špecifikácie
Laryngofarynx
Waldeyerov tonzilárny prsteò
Presahujúca lézia pery, ústnej dutiny a hltana

Krèná èas• pažeráka
Hrudníková èas• pažeráka
Brušná èas• pažeráka
Horná tretina pažeráka
Stredná tretina pažeráka
Dolná tretina pažeráka
Presahujúca lézia pažeráka
Pažerák, bez špecifikácie
Kardia
Klenba žalúdka (Fundus ventriculi)
Telo žalúdka (Corpus ventriculi)
Vrátniková dutina (Antrum pyloricum)
Vrátnik - pylorus
Nešpecifikované malé zakrivenie žalúdka
Nešpecifikované ve¾ké zakrivenie žalúdka
Presahujúca lézia žalúdka
Žalúdok, bez špecifikácie
Dvanástnik
Laèník - jejunum
Bedrovník - ileum

577/2004 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Èiastka 244

Zbierka zákonov è. 577/2004

C17.3
C17.8
C17.9
C18
C18.0
C18.1
C18.2
C18.3
C18.4
C18.5
C18.6
C18.7
C18.8
C18.9
C19
C20
C21
C21.0
C21.1
C21.2
C21.8

Zhubný nádor tenkého èreva
Zhubný nádor tenkého èreva
Zhubný nádor tenkého èreva
Zhubný nádor hrubého èreva
Zhubný nádor hrubého èreva
Zhubný nádor hrubého èreva
Zhubný nádor hrubého èreva
Zhubný nádor hrubého èreva
Zhubný nádor hrubého èreva
Zhubný nádor hrubého èreva
Zhubný nádor hrubého èreva
Zhubný nádor hrubého èreva
Zhubný nádor hrubého èreva
Zhubný nádor hrubého èreva
Zhubný nádor rektosigmoideového spojenia
Zhubný nádor koneèníka
Zhubný nádor anusu a análneho kanála
Zhubný nádor anusu a análneho kanála
Zhubný nádor anusu a análneho kanála
Zhubný nádor anusu a análneho kanála
Zhubný nádor anusu a análneho kanála

C22

Zhubný nádor peèene a vnútropeèeòových
žlèových ciest
Zhubný nádor peèene a vnútropeèeòových
žlèových ciest
Zhubný nádor peèene a vnútropeèeòových
žlèových ciest
Zhubný nádor peèene a vnútropeèeòových
žlèových ciest
Zhubný nádor peèene a vnútropeèeòových
žlèových ciest
Zhubný nádor peèene a vnútropeèeòových
žlèových ciest
Zhubný nádor peèene a vnútropeèeòových
žlèových ciest
Zhubný nádor peèene a vnútropeèeòových
žlèových ciest
Zhubný nádor žlèníka
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných
èastí žlèových vývodov
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných èastí
žlèových vývodov
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných èastí
žlèových vývodov
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných èastí
žlèových vývodov
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných èastí
žlèových vývodov
Zhubný nádor podžalúdkovej ž¾azy
Zhubný nádor podžalúdkovej ž¾azy
Zhubný nádor podžalúdkovej ž¾azy

C22.0
C22.1
C22.2
C22.3
C22.4
C22.7
C22.9
C23
C24
C24.0
C24.1
C24.8
C24.9
C25
C25.0
C25.1
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Meckelov divertikul (vaèok)
Presahujúca lézia tenkého èreva
Tenké èrevo, bez špecifikácie
Slepé èrevo - caecum
Èervovitý prívesok - appendix
Stúpavá èas• - colon ascendens
Peèeòový ohyb - flexura hepatica
Prieèna èas• - colon transversum
Slezinový ohyb - flexura lienalis
Zostupná èas• - colon descendens
Esovitá èas• - colon sigmoideum
Presahujúca lézia hrubého èreva
Kolón, bez špecifikácie

Nešpecifikovaný anus
Análny kanál
Kloakogénne pásmo
Presahujúca lézia rekta, anusu a análneho
kanála

Karcinóm peèeòových buniek
Karcinóm vnútropeèeòových žlèových ciest
Hepoblastóm
Angiosarkóm peèene
Iné sarkómy peèene
Iné špecifikované karcinómy peèene
Peèeò, bez špecifikácie

Extrahepatálne žlèové cesty
Vaterova banka - ampulla Vateri
Presahujúca lézia biliárnej sústavy
Žlèové cesty, bez špecifikácie

Hlava pankreasu
Telo pankreasu
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C25.2
C25.3
C25.4
C25.7
C25.8
C25.9
C26
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C30.0
C30.1
C31
C31.0
C31.1
C31.2
C31.3
C31.8
C31.9
C32
C32.0
C32.1
C32.2
C32.3
C32.8
C32.9

Zhubný nádor podžalúdkovej ž¾azy
Zhubný nádor podžalúdkovej ž¾azy
Zhubný nádor podžalúdkovej ž¾azy
Zhubný nádor podžalúdkovej ž¾azy
Zhubný nádor podžalúdkovej ž¾azy
Zhubný nádor podžalúdkovej ž¾azy
Zhubný nádor iných a nepresne urèených
èastí tráviacich orgánov
Zhubný nádor iných a nepresne urèených èastí
tráviacich orgánov
Zhubný nádor iných a nepresne urèených èastí
tráviacich orgánov
Zhubný nádor iných a nepresne urèených èastí
tráviacich orgánov
Zhubný nádor iných a nepresne urèených èastí
tráviacich orgánov
Zhubný nádor nosovej dutiny a stredného
ucha
Zhubný nádor nosovej dutiny a stredného ucha
Zhubný nádor nosovej dutiny a stredného ucha
Zhubný nádor prinosových dutín
Zhubný nádor prinosových dutín
Zhubný nádor prinosových dutín
Zhubný nádor prinosových dutín
Zhubný nádor prinosových dutín
Zhubný nádor prinosových dutín
Zhubný nádor prinosových dutín
Zhubný nádor hrtana
Zhubný nádor hrtana
Zhubný nádor hrtana
Zhubný nádor hrtana
Zhubný nádor hrtana
Zhubný nádor hrtana
Zhubný nádor hrtana

C33
C34
C34.0
C34.1
C34.2
C34.3
C34.8
C34.9
C37

Zhubný nádor priedušnice
Zhubný nádor priedušiek a p¾úc
Zhubný nádor priedušiek a p¾úc
Zhubný nádor priedušiek a p¾úc
Zhubný nádor priedušiek a p¾úc
Zhubný nádor priedušiek a p¾úc
Zhubný nádor priedušiek a p¾úc
Zhubný nádor priedušiek a p¾úc
Zhubný nádor týmusu

C38

Zhubný nádor srdca, medzip¾úcia
(mediastína) a pohrudnice
Zhubný nádor srdca, medzip¾úcia (mediastína)
a pohrudnice
Zhubný nádor srdca, medzip¾úcia (mediastína)
a pohrudnice
Zhubný nádor srdca, medzip¾úcia (mediastína)
a pohrudnice

C26.0
C26.1
C26.8
C26.9
C30

C38.0
C38.1
C38.2

Chvost pankreasu
Vývod podžalúdkovej ž¾azy
Endokrinná èas• pankreasu
Iné èasti pankreasu
Presahujúca lézia pankreasu
Pankreas, bez špecifikácie

Nešpecifikovaná èas• èreva
Slezina
Presahujúca lézia tráviacich orgánov
Nepresne urèené lokalizácie v tráviacej sústave

Nosová dutina
Stredné ucho
Èe¾ustná dutina - sinus maxillaris
Èuchová dutina - sinus ethmoidales
Èelová dutina - sinus frontalis
Dutina klinovej kosti - sinus sphenoidalis
Presahujúca lézia paranazálnych dutín
Nešpecifikovaná prinosová dutina
Hlasivka - glottis
Supraglottis
Subglottis
Hrtanová chrupka
Presahujúca lézia hrtana
Hrtan, bez špecifikácie

Hlavná prieduška
Horný lalok, prieduška alebo p¾úca
Stredný lalok, prieduška alebo p¾úca
Dolný lalok, prieduška alebo p¾úca
Presahujúca lézia priedušky a p¾úc
Prieduška alebo p¾úca, bez špecifikácie

Srdce
Predné medzip¾úcie
Zadné medzip¾úcie
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C38.3

C40.0
C40.1
C40.2
C40.3
C40.8

Zhubný nádor srdca, medzip¾úcia (mediastína)
a pohrudnice
Zhubný nádor srdca, medzip¾úcia (mediastína)
a pohrudnice
Zhubný nádor srdca, medzip¾úcia (mediastína)
a pohrudnice
Zhubný nádor iných a nepresne urèených
miest dýchacej sústavy
a vnútrohrudníkových orgánov
Zhubný nádor iných a nepresne urèených miest
dýchacej sústavy a vnútrohrudníkových orgánov
Zhubný nádor iných a nepresne urèených miest
dýchacej sústavy a vnútrohrudníkových orgánov
Zhubný nádor iných a nepresne urèených miest
dýchacej sústavy a vnútrohrudníkových orgánov
Zhubný nádor kosti a kåbovej chrupky
konèatín
Zhubný nádor kosti a kåbovej chrupky konèatín
Zhubný nádor kosti a kåbovej chrupky konèatín
Zhubný nádor kosti a kåbovej chrupky konèatín
Zhubný nádor kosti a kåbovej chrupky konèatín
Zhubný nádor kosti a kåbovej chrupky konèatín

C40.9

Zhubný nádor kosti a kåbovej chrupky konèatín

C41

C43
C43.0
C43.1
C43.2
C43.3

Zhubný nádor kosti a kåbovej chrupky iných
a nešpecifikovaných lokalizácií
Zhubný nádor kosti a kåbovej chrupky iných
a nešpecifikovaných lokalizácií
Zhubný nádor kosti a kåbovej chrupky iných
a nešpecifikovaných lokalizácií
Zhubný nádor kosti a kåbovej chrupky iných
a nešpecifikovaných lokalizácií
Zhubný nádor kosti a kåbovej chrupky iných
a nešpecifikovaných lokalizácií
Zhubný nádor kosti a kåbovej chrupky iných
a nešpecifikovaných lokalizácií
Zhubný nádor kosti a kåbovej chrupky iných
a nešpecifikovaných lokalizácií
Zhubný nádor kosti a kåbovej chrupky iných
a nešpecifikovaných lokalizácií
Malígny melanóm kože
Malígny melanóm kože
Malígny melanóm kože
Malígny melanóm kože
Malígny melanóm kože

C43.4
C43.5
C43.6
C43.7
C43.8
C43.9

Malígny
Malígny
Malígny
Malígny
Malígny
Malígny

C38.4
C38.8
C39

C39.0
C39.8
C39.9
C40

C41.0
C41.1
C41.2
C41.3
C41.4
C41.8
C41.9

melanóm
melanóm
melanóm
melanóm
melanóm
melanóm

kože
kože
kože
kože
kože
kože
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Nešpecifikovaná èas• medzip¾úcia
Pohrudnica
Presahujúca lézia srdca, medzip¾úcia
a pohrudnice

Nešpecifikovaná èas• horných dýchacích ciest
Presahujúca lézia dýchacích
a vnútrohrudníkových orgánov
Nepresne urèené lokalizácie v dýchacej sústave

Lopatka a dlhé kosti hornej konèatiny
Krátke kosti hornej konèatiny
Dlhé kosti dolnej konèatiny
Krátke kosti dolnej konèatiny
Presahujúca lézia kosti a kåbovej chrupky
konèatín
Nešpecifikovaná kos• a kåbová chrupka konèatiny

Kosti lebky a tváre
Sánka - mandibula
Chrbtica
Rebrá, mostík a k¾úèna kos•
Panvové kosti, krížová kos• a kostrè
Presahujúce lézie kosti a kåbovej chrupky
Nešpecifikovaná kos• a kåbová chrupka

Malígny melanóm pery
Malígny melanóm mihalnice vrátane kútika
Malígny melanóm ucha a vonkajšieho zvukovodu
Malígny melanóm iných a nešpecifikovaných
èastí tváre
Malígny melanóm vlasatej èasti hlavy a krku
Malígny melanóm trupu
Malígny melanóm hornej konèatiny vrátane pleca
Malígny melanóm dolnej konèatiny vrátane bedra
Presahujúci malígny melanóm kože
Nešpecifikovaný malígny melanóm kože
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C44
C44.0
C44.1
C44.2
C44.3
C44.4
C44.5
C44.6
C44.7
C44.8
C44.9
C45
C45.0
C45.1
C45.2
C45.7
C45.9
C46
C46.0
C46.1
C46.2
C46.3
C46.7
C46.8
C46.9
C47
C47.0
C47.1
C47.2
C47.3
C47.4
C47.5
C47.6
C47.8
C47.9
C48
C48.0
C48.1
C48.2
C48.8
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Iné zhubné nádory kože
Iné zhubné nádory kože
Iné zhubné nádory kože
Iné zhubné nádory kože
Iné zhubné nádory kože
Iné zhubné nádory kože
Iné zhubné nádory kože
Iné zhubné nádory kože
Iné zhubné nádory kože
Iné zhubné nádory kože
Iné zhubné nádory kože
Mezotelióm
Mezotelióm
Mezotelióm
Mezotelióm
Mezotelióm
Mezotelióm
Kaposiho sarkóm
Kaposiho sarkóm
Kaposiho sarkóm
Kaposiho sarkóm
Kaposiho sarkóm
Kaposiho sarkóm
Kaposiho sarkóm
Kaposiho sarkóm
Zhubný nádor periférnych nervov
a autonómneho nervového systému
Zhubný nádor periférnych nervov
a autonómneho nervového systému
Zhubný nádor periférnych nervov
a autonómneho nervového systému
Zhubný nádor periférnych nervov
a autonómneho nervového systému
Zhubný nádor periférnych nervov
a autonómneho nervového systému
Zhubný nádor periférnych nervov
a autonómneho nervového systému
Zhubný nádor periférnych nervov
a autonómneho nervového systému
Zhubný nádor periférnych nervov
a autonómneho nervového systému
Zhubný nádor periférnych nervov
a autonómneho nervového systému
Zhubný nádor periférnych nervov
a autonómneho nervového systému
Zhubný nádor retroperitonea a peritonea
Zhubný nádor retroperitonea a peritonea
Zhubný nádor retroperitonea a peritonea
Zhubný nádor retroperitonea a peritonea
Zhubný nádor retroperitonea a peritonea

Koža pery
Koža mihalnice vrátane kútika
Koža ucha a vonkajšieho zvukovodu
Koža iných a nešpecifikovaných èastí tváre
Koža vlasatej èasti hlavy a krku
Koža trupu
Koža hornej konèatiny vrátane pleca
Koža dolnej konèatiny vrátane bedra
Presahujúca lézia kože
Nešpecifikovaný zhubný nádor kože
Mezotelióm pohrudnice
Mezotelióm pobrušnice
Mezotelióm osrdcovníka
Mezotelióm inej lokalizácie
Nešpecifikovaný mezotelióm
Kaposiho sarkóm kože
Kaposiho sarkóm mäkkého tkaniva
Kaposiho sarkóm podnebia
Kaposiho sarkóm lymfatických uzlín
Kaposiho sarkóm inej lokalizácie
Kaposiho sarkóm viacerých orgánov
Nešpecifikovaný Kaposiho sarkóm

Periférne nervy hlavy, tváre a krku
Periférne nervy hornej konèatiny vrátane pleca
Periférne nervy dolnej konèatiny vrátane bedra
Periférne nervy hrudníka
Periférne nervy brucha
Periférne nervy panvy
Nešpecifikované periférne nervy trupu
Presahujúce lézie periférnych nervov
a autonómneho nervového systému
Nešpecifikované periférne nervy a autonómny
nervový systém
Retroperitoneum
Bližšie urèené èasti pobrušnice
Pobrušnica, bez špecifikácie
Presahujúca lézia retroperitonea a peritonea
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C49

C50
C50.0
C50.1
C50.2
C50.3
C50.4
C50.5
C50.6
C50.8
C50.9
C51
C51.0
C51.1
C51.2
C51.8
C51.9
C52

Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého
tkaniva
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého
tkaniva
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého
tkaniva
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého
tkaniva
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého
tkaniva
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého
tkaniva
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého
tkaniva
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého
tkaniva
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého
tkaniva
Zhubný nádor iného spojivového a mäkkého
tkaniva
Zhubný nádor prsníka
Zhubný nádor prsníka
Zhubný nádor prsníka
Zhubný nádor prsníka
Zhubný nádor prsníka
Zhubný nádor prsníka
Zhubný nádor prsníka
Zhubný nádor prsníka
Zhubný nádor prsníka
Zhubný nádor prsníka
Zhubný nádor vulvy (ženského ohanbia)
Zhubný nádor vulvy (ženského ohanbia)
Zhubný nádor vulvy (ženského ohanbia)
Zhubný nádor vulvy (ženského ohanbia)
Zhubný nádor vulvy (ženského ohanbia)
Zhubný nádor vulvy (ženského ohanbia)
Zhubný nádor pošvy

C53
C53.0
C53.1
C53.8
C53.9
C54
C54.0
C54.1
C54.2
C54.3
C54.8
C54.9

Zhubný nádor krèka maternice
Zhubný nádor krèka maternice
Zhubný nádor krèka maternice
Zhubný nádor krèka maternice
Zhubný nádor krèka maternice
Zhubný nádor tela maternice
Zhubný nádor tela maternice
Zhubný nádor tela maternice
Zhubný nádor tela maternice
Zhubný nádor tela maternice
Zhubný nádor tela maternice
Zhubný nádor tela maternice

C49.0
C49.1
C49.2
C49.3
C49.4
C49.5
C49.6
C49.8
C49.9
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Spojivové a mäkké tkanivo hlavy, tváre a krku
Spojivové a mäkké tkanivo hornej konèatiny
vrátane pleca
Spojivové a mäkké tkanivo dolnej konèatiny
vrátane bedra
Spojivové a mäkké tkanivo hrudníka
Spojivové a mäkké tkanivo brucha
Spojivové a mäkké tkanivo panvy
Nešpecifikované spojivové a mäkké tkanivo trupu
Presahujúca lézia spojivového a mäkkého tkaniva
Nešpecifikované spojivové a mäkké tkanivo

Prsníková bradavka a dvorèek
Stredná èas• prsníka
Vrchný vnútorný kvadrant prsníka
Spodný vnútorný kvadrant prsníka
Vrchný vonkajší kvadrant prsníka
Spodný vonkajší kvadrant prsníka
Pazuchová èas• prsníka
Presahujúca lézia prsníka
Prsník, bez špecifikácie
Ve¾ký pysk
Malý pysk
Dráždec
Presahujúca lézia vulvy
Vulva, bez špecifikácie

Endocervix
Exocervix
Presahujúca lézia krèka maternice
Krèok maternice, bez špecifikácie
Istmus maternice
Endometrium
Myometrium
Dno maternice
Presahujúca lézia tela maternice
Telo maternice, bez špecifikácie
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C55
C56
C57
C57.0
C57.1
C57.2
C57.3
C57.4
C57.7
C57.8
C57.9
C58
C60
C60.0
C60.1
C60.2
C60.8
C60.9
C61
C62
C62.0
C62.1
C62.9
C63
C63.0
C63.1
C63.2
C63.7
C63.8
C63.9
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Zhubný nádor bližšie neurèenej èasti
maternice
Zhubný nádor vajeèníka
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných
ženských pohlavných orgánov
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných
ženských pohlavných orgánov
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných
ženských pohlavných orgánov
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných
ženských pohlavných orgánov
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných
ženských pohlavných orgánov
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných
ženských pohlavných orgánov
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných
ženských pohlavných orgánov
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných
ženských pohlavných orgánov
Zhubný nádor iných a nešpecifikovaných
ženských pohlavných orgánov
Zhubný nádor placenty (postie¾ky)
Zhubný nádor penisu
Zhubný nádor penisu
Zhubný nádor penisu
Zhubný nádor penisu
Zhubný nádor penisu
Zhubný nádor penisu
Zhubný nádor predstojnice - prostaty
Zhubný nádor semenníkov
Zhubný nádor semenníkov
Zhubný nádor semenníkov
Zhubný nádor semenníkov
Zhubný nádor iných bližšie
nešpecifikovaných mužských orgánov
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných
mužských orgánov
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných
mužských orgánov
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných
mužských orgánov
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných
mužských orgánov
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných
mužských orgánov
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných
mužských orgánov

C64

Zhubný nádor oblièky okrem oblièkovej
panvièky

C65
C66
C67
C67.0

Zhubný nádor oblièkovej panvièky
Zhubný nádor moèovodu
Zhubný nádor moèového mechúra
Zhubný nádor moèového mechúra

Vajíèkovod
Široký väz
Okrúhly väz
Primaternièie - parametrium
Nešpecifikované adnexy maternice
Iné nešpecifikované ženské pohlavné orgány
Presahujúca lézia ženských pohlavných orgánov
Nešpecifikovaný ženský pohlavný orgán

Predkožka - praeputium
Žaluï - glans penis
Telo penisu
Presahujúca lézia penisu
Penis, bez špecifikácie

Nezostúpený semenník
Zostúpený semenník
Semenník, bez špecifikácie

Nadsemenník - epidydimis
Semenný povrazec - funiculus spermaticus
Miešok - scrotum
Iné špecifikované mužské pohlavné orgány
Presahujúca lézia mužských pohlavných orgánov
Nešpecifikovaný mužský pohlavný orgán

Trigonum moèového mechúra
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C67.1
C67.2
C67.3
C67.4
C67.5
C67.6
C67.7
C67.8
C67.9
C68
C68.0
C68.1
C68.8
C68.9
C69
C69.0
C69.1
C69.2
C69.3
C69.4
C69.5
C69.6
C69.8
C69.9
C70
C70.0
C70.1
C70.9
C71
C71.0
C71.1
C71.2
C71.3
C71.4
C71.5
C71.6
C71.7
C71.8
C71.9
C72
C72.0
C72.1

Zhubný nádor moèového mechúra
Zhubný nádor moèového mechúra
Zhubný nádor moèového mechúra
Zhubný nádor moèového mechúra
Zhubný nádor moèového mechúra
Zhubný nádor moèového mechúra
Zhubný nádor moèového mechúra
Zhubný nádor moèového mechúra
Zhubný nádor moèového mechúra
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných
moèových orgánov
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných
moèových orgánov
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných
moèových orgánov
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných
moèových orgánov
Zhubný nádor iných bližšie nešpecifikovaných
moèových orgánov
Zhubný nádor oka a oèných adnexov
Zhubný nádor oka a oèných adnexov
Zhubný nádor oka a oèných adnexov
Zhubný nádor oka a oèných adnexov
Zhubný nádor oka a oèných adnexov
Zhubný nádor oka a oèných adnexov
Zhubný nádor oka a oèných adnexov
Zhubný nádor oka a oèných adnexov
Zhubný nádor oka a oèných adnexov
Zhubný nádor oka a oèných adnexov
Zhubný nádor mozgových plien (meningov)
Zhubný nádor mozgových plien (meningov)
Zhubný nádor mozgových plien (meningov)
Zhubný nádor mozgových plien (meningov)
Zhubný nádor mozgu
Zhubný nádor mozgu
Zhubný nádor mozgu
Zhubný nádor mozgu
Zhubný nádor mozgu
Zhubný nádor mozgu
Zhubný nádor mozgu
Zhubný nádor mozgu
Zhubný nádor mozgu
Zhubný nádor mozgu
Zhubný nádor mozgu
Zhubný nádor miechy, hlavových nervov
a iných èastí nervového systému
Zhubný nádor miechy, hlavových nervov a iných
èastí nervového systému
Zhubný nádor miechy, hlavových nervov a iných
èastí nervového systému

Klenba moèového mechúra
Boèná stena moèového mechúra
Predná stena moèového mechúra
Zadná stena moèového mechúra
Krèok mechúra
Moèovodový otvor
Prvomoèovod - urachus
Presahujúca lézia moèového mechúra
Moèový mechúr, bez špecifikácie

Moèová rúra
Parauretrálne ž¾azy
Presahujúca lézia moèových orgánov
Nešpecifikovaný moèový orgán

Spojovka
Rohovka
Sietnica
Cievovka
Vráskovec - corpus ciliare
Slzná ž¾aza a nosovoslzný kanál
Oènica
Presahujúca lézia oka a adnexov
Oko, bez špecifikácie
Mozgové pleny
Miechové pleny
Nešpecifikované pleny
Mozog okrem lalokov a komôr
Èelový lalok
Spánkový lalok
Temenný lalok
Záhlavový lalok
Mozgová komora
Mozoèok
Mozgový kmeò
Presahujúca lézia mozgu
Mozog, bez špecifikácie

Miecha
Cauda equina - konský chvost
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C72.2
C72.3
C72.4
C72.5
C72.8
C72.9
C73
C74
C74.0
C74.1
C74.9
C75
C75.0
C75.1
C75.2
C75.3
C75.4
C75.5
C75.8
C75.9
C76
C76.0
C76.1
C76.2
C76.3
C76.4
C76.5
C76.7
C76.8
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Zhubný nádor miechy, hlavových nervov a
èastí nervového systému
Zhubný nádor miechy, hlavových nervov a
èastí nervového systému
Zhubný nádor miechy, hlavových nervov a
èastí nervového systému
Zhubný nádor miechy, hlavových nervov a
èastí nervového systému
Zhubný nádor miechy, hlavových nervov a
èastí nervového systému
Zhubný nádor miechy, hlavových nervov a
èastí nervového systému
Zhubný nádor štítnej ž¾azy
Zhubný nádor nadoblièky
Zhubný nádor nadoblièky
Zhubný nádor nadoblièky
Zhubný nádor nadoblièky
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným
vyluèovaním a blízkych štruktúr
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným
vyluèovaním a blízkych štruktúr
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným
vyluèovaním a blízkych štruktúr
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným
vyluèovaním a blízkych štruktúr
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným
vyluèovaním a blízkych štruktúr
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným
vyluèovaním a blízkych štruktúr
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným
vyluèovaním a blízkych štruktúr
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným
vyluèovaním a blízkych štruktúr
Zhubný nádor iných žliaz s vnútorným
vyluèovaním a blízkych štruktúr
Zhubný nádor inej a nepresne urèenej
lokalizácie
Zhubný nádor inej a bližšie neurèenej
lokalizácie
Zhubný nádor inej a bližšie neurèenej
lokalizácie
Zhubný nádor inej a bližšie neurèenej
lokalizácie
Zhubný nádor inej a bližšie neurèenej
lokalizácie
Zhubný nádor inej a bližšie neurèenej
lokalizácie
Zhubný nádor inej a bližšie neurèenej
lokalizácie
Zhubný nádor inej a bližšie neurèenej
lokalizácie
Zhubný nádor inej a bližšie neurèenej
lokalizácie

iných

Èuchový nerv

iných

Zrakový nerv

iných

Sluchový nerv

iných

Iné a nešpecifikované hlavové nervy

iných

Presahujúce lézie centrálneho nervového
systému
Centrálny nervový systém, bez špecifikácie

iných

Kôra nadoblièky
Dreò nadoblièky
Nešpecifikovaná nadoblièka

Prištítna ž¾aza
Podmozgová ž¾aza (hypofýza)
Kraniofaryngový vývod
Šuškovité teliesko - corpus pineale
Krènicové klbko - glomus caroticum
Aortálne teliesko a iné paragangliá
Nešpecifikované pluriglandulárne postihnutie
Nešpecifikovaná ž¾aza s vnútorným vyluèovaním

Hlava, tvár a krk
Hrudník
Brucho
Panva
Horná konèatina
Dolná konèatina
Iné nepresne urèené lokalizácie
Presahujúca lézia iných a nepresne urèených
lokalizácií
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C77

C79
C79.0
C79.1

Sekundárny a nešpecifikovaný zhubný nádor
lymfatických uzlín
Sekundárny a nešpecifikovaný zhubný nádor
lymfatických uzlín
Sekundárny a nešpecifikovaný zhubný nádor
lymfatických uzlín
Sekundárny a nešpecifikovaný zhubný nádor
lymfatických uzlín
Sekundárny a nešpecifikovaný zhubný nádor
lymfatických uzlín
Sekundárny a nešpecifikovaný zhubný nádor
lymfatických uzlín
Sekundárny a nešpecifikovaný zhubný nádor
lymfatických uzlín
Sekundárny a nešpecifikovaný zhubný nádor
lymfatických uzlín
Sekundárny a nešpecifikovaný zhubný nádor
lymfatických uzlín
Sekundárny zhubný nádor dýchacích
a tráviacich orgánov
Sekundárny zhubný nádor dýchacích
a tráviacich orgánov
Sekundárny zhubný nádor dýchacích
a tráviacich orgánov
Sekundárny zhubný nádor dýchacích
a tráviacich orgánov
Sekundárny zhubný nádor dýchacích
a tráviacich orgánov
Sekundárny zhubný nádor dýchacích
a tráviacich orgánov
Sekundárny zhubný nádor dýchacích
a tráviacich orgánov
Sekundárny zhubný nádor dýchacích
a tráviacich orgánov
Sekundárny zhubný nádor dýchacích
a tráviacich orgánov
Sekundárny zhubný nádor dýchacích
a tráviacich orgánov
Sekundárny zhubný nádor na iných miestach
Sekundárny zhubný nádor na iných miestach
Sekundárny zhubný nádor na iných miestach

C79.2
C79.3

Sekundárny zhubný nádor na iných miestach
Sekundárny zhubný nádor na iných miestach

C79.4

Sekundárny zhubný nádor na iných miestach

C79.5
C79.6
C79.7
C79.8

Sekundárny
Sekundárny
Sekundárny
Sekundárny

C77.0
C77.1
C77.2
C77.3
C77.4
C77.5
C77.8
C77.9
C78
C78.0
C78.1
C78.2
C78.3
C78.4
C78.5
C78.6
C78.7
C78.8

zhubný
zhubný
zhubný
zhubný

nádor
nádor
nádor
nádor

na
na
na
na

iných
iných
iných
iných

miestach
miestach
miestach
miestach
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Lymfatické uzliny hlavy, tváre a krku
Vnútrohrudníkové lymfatické uzliny
Vnútrobrušné lymfatické uzliny
Lymfatické uzliny pazuchy a hornej konèatiny
Lymfatické uzliny slabiny a dolnej konèatiny
Vnútropanvové lymfatické uzliny
Lymfatické uzliny viacerých oblastí
Nešpecifikované lymfatické uzliny

Sekundárny zhubný nádor p¾úc
Sekundárny zhubný nádor medzip¾úcia
Sekundárny zhubný nádor pohrudnice
Sekundárny zhubný nádor iných
a nešpecifikovaných dýchacích orgánov
Sekundárny zhubný nádor tenkého èreva
Sekundárny zhubný nádor hrubého èreva
a koneèníka
Sekundárny zhubný nádor retroperitonea
a pobrušnice
Sekundárny zhubný nádor peèene
Sekundárny zhubný nádor iných
a nešpecifikovaných tráviacich orgánov
Sekundárny nádor oblièky a oblièkovej panvièky
Sekundárny nádor moèového mechúra a iných
a nešpecifikovaných moèových orgánov
Sekundárny zhubný nádor kože
Sekundárny zhubný nádor mozgu a mozgových
plien
Sekundárny zhubný nádor iných
a nešpecifikovaných èastí nervového systému
Sekundárny zhubný nádor kosti a kostnej drene
Sekundárny zhubný nádor vajeèníka
Sekundárny zhubný nádor nadoblièky
Sekundárny zhubný nádor na iných
špecifikovaných miestach
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C82.0

Zhubný nádor bez bližšieho urèenia
lokalizácie
Hodgkinova choroba
Hodgkinova choroba
Hodgkinova choroba
Hodgkinova choroba
Hodgkinova choroba
Hodgkinova choroba
Hodgkinova choroba
Folikulárny (nodulárny) non-Hodgkinov
lymfóm
Folikulárny (nodulárny) non-Hodgkinov lymfóm

C82.1

Folikulárny (nodulárny) non-Hodgkinov lymfóm

C82.2

Folikulárny (nodulárny) non-Hodgkinov lymfóm

C82.7

Folikulárny (nodulárny) non-Hodgkinov lymfóm

C82.9

Folikulárny (nodulárny) non-Hodgkinov lymfóm

C83
C83.0
C83.1

Difúzny non-Hodgkinov lymfóm
Difúzny non-Hodgkinov lymfóm
Difúzny non-Hodgkinov lymfóm

C83.2

Difúzny non-Hodgkinov lymfóm

C83.3
C83.4
C83.5
C83.6
C83.7
C83.8
C83.9
C84
C84.0
C84.1
C84.2
C84.3
C84.4
C84.5
C85

Difúzny non-Hodgkinov lymfóm
Difúzny non-Hodgkinov lymfóm
Difúzny non-Hodgkinov lymfóm
Difúzny non-Hodgkinov lymfóm
Difúzny non-Hodgkinov lymfóm
Difúzny non-Hodgkinov lymfóm
Difúzny non-Hodgkinov lymfóm
Periférne a kožné T-bunkové lymfómy
Periférne a kožné T-bunkové lymfómy
Periférne a kožné T-bunkové lymfómy
Periférne a kožné T-bunkové lymfómy
Periférne a kožné T-bunkové lymfómy
Periférne a kožné T-bunkové lymfómy
Periférne a kožné T-bunkové lymfómy
Iné a nešpecifikované typy non-Hodgkinovho
lymfómu
Iné a nešpecifikované typy non-Hodgkinovho
lymfómu
Iné a nešpecifikované typy non-Hodgkinovho
lymfómu
Iné a nešpecifikované typy non-Hodgkinovho
lymfómu

C81
C81.0
C81.1
C81.2
C81.3
C81.7
C81.9
C82

C85.0
C85.1
C85.7

Lymfocytárna predominancia
Nodulárna skleróza
Zmiešaná bunkovos•
Lymfocytárna deplécia
Iné varianty Hodgkinovej choroby
Nešpecifikovaná Hodgkinova choroba

Folikulárny non-Hodgkinov lymfóm z malých
lalokových (cleaved) buniek
Folikulárny non-Hodgkinov lymfóm zmiešaný
z malých lalokovitých a ve¾kých buniek
Folikulárny non-Hodgkinov lymfóm z ve¾kých
buniek
Iné typy folikulárneho non-Hodgkinovho
lymfómu
Nešpecifikovaný folikulárny non-Hodgkinov
lymfóm
Difúzny malobunkový non-Hodgkinov lymfóm
Difúzny non-Hodgkinov lymfóm z malých
lalokovitých buniek
Difúzny non-Hodgkinov lymfóm zmiešaný
z malých a ve¾kých buniek
Difúzny ve¾kobunkový non-Hodgkinov lymfóm
Difúzny imunoblastický non-Hodgkinov lymfóm
Difúzny lymfoblastický non-Hodgkinov lymfóm
Difúzny nediferencovaný non-Hodgkinov lymfóm
Burkittov nádor
Iné typy difúzneho non-Hodgkinovho lymfómu
Nešpecifikovaný difúzny non-Hodgkinov lymfóm
Mycosis fungoides
Sézaryho choroba
T-zónový lymfóm
Lymfoepiteloidný lymfóm
Periférny T-bunkový lymfóm
Iné a nešpecifikované T-bunkové lymfómy

Lymfosarkóm
Nešpecifikovaný B-bunkový lymfóm
Iné špecifikované typy non-Hodgkinovho
lymfómu
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C85.9
C88
C88.0
C88.1
C88.2
C88.3
C88.7
C88.9
C90
C90.0
C90.1
C90.2
C91
C91.0
C91.1
C91.2
C91.3
C91.4
C91.5
C91.7
C91.9
C92
C92.0
C92.1
C92.2
C92.3
C92.4
C92.5
C92.7
C92.9
C93
C93.0
C93.1
C93.2
C93.7
C93.9
C94
C94.0
C94.1
C94.2
C94.3
C94.4
C94.5

Iné a nešpecifikované typy non-Hodgkinovho
lymfómu
Zhubné imunoproliferaèné choroby
Zhubné imunoproliferaèné choroby
Zhubné imunoproliferaèné choroby
Zhubné imunoproliferaèné choroby
Zhubné imunoproliferaèné choroby
Zhubné imunoproliferaèné choroby
Zhubné imunoproliferaèné choroby
Mnohonásobný myelóm (plazmocytóm)
a zhubné nádory z plazmatických buniek
Mnohonásobný myelóm (plazmocytóm) a zhubné
nádory z plazmatických buniek
Mnohonásobný myelóm (plazmocytóm) a zhubné
nádory z plazmatických buniek
Mnohonásobný myelóm (plazmocytóm) a zhubné
nádory z plazmatických buniek
Lymfatická leukémia
Lymfatická leukémia
Lymfatická leukémia
Lymfatická leukémia
Lymfatická leukémia
Lymfatická leukémia
Lymfatická leukémia
Lymfatická leukémia
Lymfatická leukémia
Myeloická leukémia
Myeloická leukémia
Myeloická leukémia
Myeloická leukémia
Myeloická leukémia
Myeloická leukémia
Myeloická leukémia
Myeloická leukémia
Myeloická leukémia
Monocytová leukémia
Monocytová leukémia
Monocytová leukémia
Monocytová leukémia
Monocytová leukémia
Monocytová leukémia
Iné leukémie so špecifikovaným typom
buniek
Iné leukémie so špecifikovaným typom buniek
Iné leukémie so špecifikovaným typom buniek
Iné leukémie so špecifikovaným typom buniek
Iné leukémie so špecifikovaným typom buniek
Iné leukémie so špecifikovaným typom buniek
Iné leukémie so špecifikovaným typom buniek
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Nešpecifikovaný typ non-Hodgkinovho lymfómu

Waldenströmova makroglobulinémia
Choroba alfa •ažkých re•azcov
Choroba gama •ažkých re•azcov
Imunoproliferaèná choroba tenkého èreva
Iné zhubné imunoproliferaèné choroby
Nešpecifikovaná zhubná imunoproliferaèná
choroba

Mnohonásobný myelóm
Plazmocytárna leukémia
Extramedulárny plazmocytóm

Akútna lymfoblastová leukémia
Chronická lymfatická leukémia
Subakútna lymfatická leukémia
Prolymfocytová leukémia
Vlasatobunková (hairy cell) leukémia
T-bunková leukémia dospelého veku
Iná lymfatická leukémia
Nešpecifikovaná lymfatická leukémia
Akútna myeloická leukémia
Chronická myeloická leukémia
Subakútna myeloická leukémia
Myeloický sarkóm
Akútna promyelocytová leukémia
Akútna myelomonocytová leukémia
Iná myeloická leukémia
Nešpecifikovaná myeloická leukémia
Akútna monocytová leukémia
Chronická monocytová leukémia
Subakútna monocytová leukémia
Iná monocytová leukémia
Nešpecifikovaná monocytová leukémia

Akútna erytrémia a erytroleukémia
Chronická erytrémia
Akútna megakaryoblastová leukémia
Mastocytová leukémia
Akútna panmyelóza
Akútna myelofibróza
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C94.7
C95
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C95.0

Iné leukémie so špecifikovaným typom buniek
Leukémia nešpecifikovaného bunkového
typu
Leukémia nešpecifikovaného bunkového typu

C95.1

Leukémia nešpecifikovaného bunkového typu

C95.2

Leukémia nešpecifikovaného bunkového typu

C95.7
C95.9
C96

Leukémia nešpecifikovaného bunkového typu
Leukémia nešpecifikovaného bunkového typu
Iné a nešpecifikované zhubné nádory
lymfatického, krvotvorného a príbuzného
tkaniva
Iné a nešpecifikované zhubné nádory
lymfatického, krvotvorného a príbuzného
tkaniva
Iné a nešpecifikované zhubné nádory
lymfatického, krvotvorného a príbuzného
tkaniva
Iné a nešpecifikované zhubné nádory
lymfatického, krvotvorného a príbuzného
tkaniva
Iné a nešpecifikované zhubné nádory
lymfatického, krvotvorného a príbuzného
tkaniva
Iné a nešpecifikované zhubné nádory
lymfatického, krvotvorného a príbuzného
tkaniva
Iné a nešpecifikované zhubné nádory
lymfatického, krvotvorného a príbuzného
tkaniva
Zhubné nádory s viacnásobným primárnym
výskytom na rozlièných miestach
Karcinómy in situ ústnej dutiny, pažeráka
a žalúdka
Karcinómy in situ ústnej dutiny, pažeráka
a žalúdka
Karcinómy in situ ústnej dutiny, pažeráka
a žalúdka
Karcinómy in situ ústnej dutiny, pažeráka
a žalúdka
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných
tráviacich orgánov
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných
tráviacich orgánov
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných
tráviacich orgánov
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných
tráviacich orgánov
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných
tráviacich orgánov
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných
tráviacich orgánov

C96.0

C96.1

C96.2

C96.3

C96.7

C96.9

C97
D00
D00.0
D00.1
D00.2
D01
D01.0
D01.1
D01.2
D01.3
D01.4

Iné špecifikované leukémie

Akútna leukémia nešpecifikovaného bunkového
typu
Chronická leukémia nešpecifikovaného
bunkového typu
Subakútna leukémia nešpecifikovaného
bunkového typu
Iná leukémia nešpecifikovaného bunkového typu
Nešpecifikovaná leukémia

Lettererova-Siweho choroba

Zhubná histiocytóza

Zhubný mastocytový nádor

Pravý histiocytový lymfóm

Iné špecifikované zhubné nádory lymfatického,
hematopoetického a príbuzného tkaniva
Nešpecifikované zhubné nádory lymfatického,
hematopoetického a príbuzného tkaniva

Pera, ústna dutina a hltan
Pažerák
Žalúdok

Hrubé èrevo
Rektosigmoidové spojenie
Koneèník
Anus a análny kanál
Iné a nešpecifikované èasti èreva
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D01.5
D01.7
D01.9
D02

Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných
tráviacich orgánov
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných
tráviacich orgánov
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných
tráviacich orgánov

D03
D03.0
D03.1
D03.2
D03.3

Karcinómy in situ stredného ucha a dýchacej
sústavy
Karcinómy in situ stredného ucha a dýchacej
sústavy
Karcinómy in situ stredného ucha a dýchacej
sústavy
Karcinómy in situ stredného ucha a dýchacej
sústavy
Karcinómy in situ stredného ucha a dýchacej
sústavy
Karcinómy in situ stredného ucha a dýchacej
sústavy
Melanóm in situ
Melanóm in situ
Melanóm in situ
Melanóm in situ
Melanóm in situ

D03.4
D03.5
D03.6
D03.7
D03.8
D03.9
D04
D04.0
D04.1
D04.2
D04.3
D04.4
D04.5
D04.6
D04.7
D04.8
D04.9
D05
D05.0
D05.1
D05.7
D05.9
D06
D06.0
D06.1
D06.7
D06.9

Melanóm in situ
Melanóm in situ
Melanóm in situ
Melanóm in situ
Melanóm in situ
Melanóm in situ
Karcinómy in situ kože
Karcinómy in situ kože
Karcinómy in situ kože
Karcinómy in situ kože
Karcinómy in situ kože
Karcinómy in situ kože
Karcinómy in situ kože
Karcinómy in situ kože
Karcinómy in situ kože
Karcinómy in situ kože
Karcinómy in situ kože
Karcinómy in situ prsníka
Karcinómy in situ prsníka
Karcinómy in situ prsníka
Karcinómy in situ prsníka
Karcinómy in situ prsníka
Karcinómy in situ krèka maternice
Karcinómy in situ krèka maternice
Karcinómy in situ krèka maternice
Karcinómy in situ krèka maternice
Karcinómy in situ krèka maternice

D02.0
D02.1
D02.2
D02.3
D02.4
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Peèeò, žlèník a žlèové cesty
Iné špecifikované tráviace orgány
Nešpecifikovaný tráviaci orgán

Hrtan
Priedušnica
Prieduška a p¾úca
Iné èasti dýchacej sústavy
Dýchacia sústava, bez špecifikácie

Melanóm in situ pery
Melanóm in situ mihalnice vrátane kútika
Melanóm in situ ucha a vonkajšieho zvukovodu
Melanóm in situ iných a nešpecifikovaných èastí
tváre
Melanóm in situ vlasatej èasti hlavy a krku
Melanóm in situ trupu
Melanóm in situ hornej konèatiny vrátane pleca
Melanóm in situ dolnej konèatiny vrátane bedra
Melanóm in situ iných lokalizácií
Nešpecifikovaný melanóm in situ
Koža pery
Koža mihalnice vrátane kútika
Koža ucha a vonkajšieho zvukovodu
Koža iných a nešpecifikovaných èastí tváre
Koža vlasatej èasti hlavy a krku
Koža trupu
Koža hornej konèatiny vrátane pleca
Koža dolnej konèatiny vrátane bedra
Koža na iných miestach
Koža, bez špecifikácie
Lobulárny karcinóm in situ
Intraduktálny karcinóm in situ
Karcinóm in situ iných èastí prsníka
Nešpecifikovaný karcinóm in situ prsníka
Endocervix
Exocervix
Iné èasti krèka maternice
Krèok maternice, bez špecifikácie
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D07
D07.0
D07.1
D07.2
D07.3
D07.4
D07.5
D07.6
D09
D09.0
D09.1
D09.2
D09.3
D09.7
D09.9
D10
D10.0
D10.1
D10.2
D10.3
D10.4
D10.5
D10.6
D10.7
D10.9
D11
D11.0
D11.7
D11.9
D12
D12.0
D12.1
D12.2
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Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných
pohlavných orgánov
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných
pohlavných orgánov
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných
pohlavných orgánov
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných
pohlavných orgánov
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných
pohlavných orgánov
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných
pohlavných orgánov
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných
pohlavných orgánov
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných
pohlavných orgánov
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných
lokalizácií
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných
lokalizácií
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných
lokalizácií
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných
lokalizácií
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných
lokalizácií
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných
lokalizácií
Karcinómy in situ iných a nešpecifikovaných
lokalizácií
Nezhubný nádor úst a hltana
Nezhubný nádor úst a hltana
Nezhubný nádor úst a hltana
Nezhubný nádor úst a hltana
Nezhubný nádor úst a hltana
Nezhubný nádor úst a hltana
Nezhubný nádor úst a hltana
Nezhubný nádor úst a hltana
Nezhubný nádor úst a hltana
Nezhubný nádor úst a hltana
Nezhubný nádor ve¾kých slinných žliaz
Nezhubný nádor ve¾kých slinných žliaz
Nezhubný nádor ve¾kých slinných žliaz
Nezhubný nádor ve¾kých slinných žliaz
Nezhubný nádor hrubého èreva, koneèníka,
anusu a análneho kanála
Nezhubný nádor hrubého èreva, koneèníka,
anusu a análneho kanála
Nezhubný nádor hrubého èreva, koneèníka,
anusu a análneho kanála
Nezhubný nádor hrubého èreva, koneèníka,
anusu a análneho kanála

Endometrium
Vulva
Vagína
Iné a nešpecifikované ženské pohlavné orgány
Penis
Predstojnica - prostata
Iné a nešpecifikované mužské pohlavné orgány

Moèový mechúr
Iné a nešpecifikované moèové orgány
Oko
Štítna ž¾aza a iné ž¾azy s vnútorným
vyluèovaním
Karcinómy in situ iných špecifikovaných
lokalizácií
Karcinómy in situ, bez špecifikácie

Pera
Jazyk
Ústna spodina
Iné a nešpecifikované èasti úst
Mand¾a
Iné èasti orofaryngu
Nosohltan - nazofarynx
Hrtanová èas• hltana - hypofarynx
Hltan, bez špecifikácie
Príušná ž¾aza - glandula parotis
Iné ve¾ké slinné ž¾azy
Ve¾ká slinná ž¾aza, bez špecifikácie

Slepé èrevo - caecum
Èervovitý prívesok - appendix
Stúpavá èas• hrubého èreva
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D12.3
D12.4
D12.5
D12.6
D12.7
D12.8
D12.9
D13.0
D13.1
D13.2
D13.3
D13.4
D13.5
D13.6
D13.7
D14
D14.0
D14.1
D14.2
D14.3
D14.4
D15
D15.0
D15.1
D15.2
D15.7

Nezhubný nádor hrubého èreva, koneèníka,
anusu a análneho kanála
Nezhubný nádor hrubého èreva, koneèníka,
anusu a análneho kanála
Nezhubný nádor hrubého èreva, koneèníka,
anusu a análneho kanála
Nezhubný nádor hrubého èreva, koneèníka,
anusu a análneho kanála
Nezhubný nádor hrubého èreva, koneèníka,
anusu a análneho kanála
Nezhubný nádor hrubého èreva, koneèníka,
anusu a análneho kanála
Nezhubný nádor hrubého èreva, koneèníka,
anusu a análneho kanála
Nezhubný nádor iných a nepresne urèených
èastí tráviacej sústavy
Nezhubný nádor iných a nepresne urèených
èastí tráviacej sústavy
Nezhubný nádor iných a nepresne urèených
èastí tráviacej sústavy
Nezhubný nádor iných a nepresne urèených
èastí tráviacej sústavy
Nezhubný nádor iných a nepresne urèených
èastí tráviacej sústavy
Nezhubný nádor iných a nepresne urèených
èastí tráviacej sústavy
Nezhubný nádor iných a nepresne urèených
èastí tráviacej sústavy
Nezhubný nádor iných a nepresne urèených
èastí tráviacej sústavy
Nezhubný nádor stredného ucha a dýchacej
sústavy
Nezhubný nádor stredného ucha a dýchacej
sústavy
Nezhubný nádor stredného ucha a dýchacej
sústavy
Nezhubný nádor stredného ucha a dýchacej
sústavy
Nezhubný nádor stredného ucha a dýchacej
sústavy
Nezhubný nádor stredného ucha a dýchacej
sústavy
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných
vnútrohrudníkových orgánov
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných
vnútrohrudníkových orgánov
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných
vnútrohrudníkových orgánov
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných
vnútrohrudníkových orgánov
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných
vnútrohrudníkových orgánov
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Prieèna èas• hrubého èreva
Zostupná èas• hrubého èreva
Esovitá èas• hrubého èreva
Hrubé èrevo, bez špecifikácie
Rektosigmoidové spojenie
Koneèník
Anus a análny kanál
Pažerák
Žalúdok
Dvanástnik
Iné a nešpecifikované èasti tenkého èreva
Peèeò
Extrahepatálne žlèové cesty
Podžalúdková ž¾aza
Endokrinný pankreas

Stredné ucho, nosová dutina a prinosové dutiny
Hrtan
Priedušnica
Prieduška a p¾úca
Dýchacia sústava, bez špecifikácie

Týmus
Srdce
Medzip¾úcie - mediastinum
Iné špecifikované vnútrohrudníkové orgány
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D15.9
D16
D16.0
D16.1
D16.2
D16.3
D16.4
D16.5
D16.6
D16.7
D16.8
D16.9
D17.4

Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných
vnútrohrudníkových orgánov
Nezhubný nádor kosti a kåbovej chrupavky
Nezhubný nádor kosti a kåbovej chrupavky
Nezhubný nádor kosti a kåbovej chrupavky
Nezhubný nádor kosti a kåbovej chrupavky
Nezhubný nádor kosti a kåbovej chrupavky
Nezhubný nádor kosti a kåbovej chrupavky
Nezhubný nádor kosti a kåbovej chrupavky
Nezhubný nádor kosti a kåbovej chrupavky
Nezhubný nádor kosti a kåbovej chrupavky
Nezhubný nádor kosti a kåbovej chrupavky
Nezhubný nádor kosti a kåbovej chrupavky
Nezhubný lipomatózny nádor

D17.5

Nezhubný lipomatózny nádor

D19
D19.0
D19.1
D19.7
D19.9
D20

Nezhubný nádor mezotelového tkaniva
Nezhubný nádor mezotelového tkaniva
Nezhubný nádor mezotelového tkaniva
Nezhubný nádor mezotelového tkaniva
Nezhubný nádor mezotelového tkaniva
Nezhubný nádor mäkkého tkaniva
retroperitonea a peritonea
Nezhubný nádor mäkkého tkaniva
retroperitonea a peritonea
Nezhubný nádor mäkkého tkaniva
retroperitonea a peritonea
Iné nezhubné nádory spojivového a iného
mäkkého tkaniva
Iné nezhubné nádory spojivového a iného
mäkkého tkaniva
Iné nezhubné nádory spojivového a iného
mäkkého tkaniva
Leiomyóm maternice
Leiomyóm maternice
Leiomyóm maternice
Leiomyóm maternice
Leiomyóm maternice
Iné nezhubné nádory maternice
Iné nezhubné nádory maternice
Iné nezhubné nádory maternice
Iné nezhubné nádory maternice
Iné nezhubné nádory maternice
Nezhubný nádor vajeèníka
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných
ženských pohlavných orgánov
Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov
Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov

D20.0
D20.1
D21.3
D21.4
D21.5
D25
D25.0
D25.1
D25.2
D25.9
D26
D26.0
D26.1
D26.7
D26.9
D27
D28.2
D29.1
D29.2

Vnútrohrudníkové orgány, bez špecifikácie

Lopatka a dlhé kosti hornej konèatiny
Krátke kosti hornej konèatiny
Dlhé kosti dolnej konèatiny
Krátke kosti dolnej konèatiny
Kosti lebky a tváre
Sánka - mandibula
Chrbtica
Rebrá, mostík a k¾úèna kos•
Panvové kosti, krížová kos• a kostrè
Nešpecifikovaná kos• a kåbová chrupka
Nezhubný lipomatózny nádor
vnútrohrudníkových orgánov
Nezhubný lipomatózny nádor vnútrobrušných
orgánov
Mezotelové
Mezotelové
Mezotelové
Mezotelové

tkanivo pohrudnice
tkanivo pobrušnice
tkanivo inej lokalizácie
tkanivo, bez špecifikácie

Retroperitoneum
Pobrušnica
Spojivové a iné mäkké tkanivo hrudníka
Spojivové a iné mäkké tkanivo brucha
Spojivové a iné mäkké tkanivo panvy

Submukózny leiomyóm maternice
Intramurálny leiomyóm maternice
Subserózny leiomyóm maternice
Nešpecifikovaný leiomyóm maternice
Krèok maternice
Telo maternice
Iné èasti maternice
Maternica, bez špecifikácie
Vajíèkovody a väzy
Predstojnica
Semenník
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D29.3
D30
D30.0
D30.1
D30.2
D30.3
D30.4
D30.7
D30.9
D31
D31.0
D31.1
D31.2
D31.3
D31.4
D31.5
D31.6
D31.9
D32
D32.0
D32.1
D32.9
D33
D33.0
D33.1
D33.2
D33.3
D33.4
D33.7
D33.9
D34
D35.0
D35.1
D35.2
D35.3
D35.4
D35.5

Nezhubný nádor mužských pohlavných orgánov
Nezhubný nádor moèovej sústavy
Nezhubný nádor moèovej sústavy
Nezhubný nádor moèovej sústavy
Nezhubný nádor moèovej sústavy
Nezhubný nádor moèovej sústavy
Nezhubný nádor moèovej sústavy
Nezhubný nádor moèovej sústavy
Nezhubný nádor moèovej sústavy
Nezhubný nádor oka a oèných adnexov
Nezhubný nádor oka a oèných adnexov
Nezhubný nádor oka a oèných adnexov
Nezhubný nádor oka a oèných adnexov
Nezhubný nádor oka a oèných adnexov
Nezhubný nádor oka a oèných adnexov
Nezhubný nádor oka a oèných adnexov
Nezhubný nádor oka a oèných adnexov
Nezhubný nádor oka a oèných adnexov
Nezhubný nádor mozgových plien (meningov)
Nezhubný nádor mozgových plien (meningov)
Nezhubný nádor mozgových plien (meningov)
Nezhubný nádor mozgových plien (meningov)
Nezhubný nádor mozgu a iných èastí
centrálneho nervového systému
Nezhubný nádor mozgu a iných èastí
centrálneho nervového systému
Nezhubný nádor mozgu a iných èastí
centrálneho nervového systému
Nezhubný nádor mozgu a iných èastí
centrálneho nervového systému
Nezhubný nádor mozgu a iných èastí
centrálneho nervového systému
Nezhubný nádor mozgu a iných èastí
centrálneho nervového systému
Nezhubný nádor mozgu a iných èastí
centrálneho nervového systému
Nezhubný nádor mozgu a iných èastí
centrálneho nervového systému
Nezhubný nádor štítnej ž¾azy
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz
s vnútorným vyluèovaním
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz
s vnútorným vyluèovaním
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz
s vnútorným vyluèovaním
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz
s vnútorným vyluèovaním
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz
s vnútorným vyluèovaním
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz
s vnútorným vyluèovaním
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Nadsemenník
Oblièka
Oblièková panvièka
Moèovod
Moèový mechúr
Moèová rúra
Iné moèové orgány
Nešpecifikovaný moèový orgán
Spojovka
Rohovka
Sietnica
Cievovka
Vráskovec - corpus ciliare
Slzná ž¾aza a nosovoslzný kanál
Oènica - orbita, bez špecifikácie
Oko, bez špecifikácie
Mozgové pleny
Miechové pleny
Pleny, bez špecifikácie

Nadšiatrový (supratentoriálny) mozog
Podšiatrový (infratentoriálny) mozog
Mozog, bez špecifikácie
Hlavové nervy
Miecha
Iné nešpecifikované èasti centrálneho nervového
systému
Centrálny nervový systém, bez špecifikácie

Nadoblièka
Prištítna ž¾aza
Podmozgová ž¾aza (hypofýza)
Kraniofaryngový vývod
Šuškovité teliesko - corpus pineale
Krènicové klbko - glomus caroticum
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D35.6
D35.8
D37
D37.0
D37.1
D37.2
D37.3
D37.4
D37.5
D37.6
D37.7
D37.9
D38

D38.0

D38.1

D38.2

D38.3

D38.4

D38.5

D38.6

D39
D39.0
D39.1
D39.2
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Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz
s vnútorným vyluèovaním
Nezhubný nádor iných a nešpecifikovaných žliaz
s vnútorným vyluèovaním
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor ústnej dutiny a tráviacich orgánov
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor stredného ucha, dýchacích
a vnútrohrudníkových orgánov neurèitého
alebo neznámeho správania
Nádor stredného ucha, dýchacích
a vnútrohrudníkových orgánov neurèitého alebo
neznámeho správania
Nádor stredného ucha, dýchacích
a vnútrohrudníkových orgánov neurèitého alebo
neznámeho správania
Nádor stredného ucha, dýchacích
a vnútrohrudníkových orgánov neurèitého alebo
neznámeho správania
Nádor stredného ucha, dýchacích
a vnútrohrudníkových orgánov neurèitého alebo
neznámeho správania
Nádor stredného ucha, dýchacích
a vnútrohrudníkových orgánov neurèitého alebo
neznámeho správania
Nádor stredného ucha, dýchacích
a vnútrohrudníkových orgánov neurèitého alebo
neznámeho správania
Nádor stredného ucha, dýchacích
a vnútrohrudníkových orgánov neurèitého alebo
neznámeho správania
Nádor ženských pohlavných orgánov
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor ženských pohlavných orgánov neurèitého
alebo neznámeho správania
Nádor ženských pohlavných orgánov neurèitého
alebo neznámeho správania
Nádor ženských pohlavných orgánov neurèitého
alebo neznámeho správania

Aortálne teliesko a iné paragangliá
Postihnutie viacerých žliaz (pluriglandulárne)

Pera, ústna dutina, hltan
Žalúdok
Tenké èrevo
Èervovitý prívesok
Hrubé èrevo
Koneèník
Peèeò, žlèník a žlèové cesty
Iné tráviace orgány
Tráviaci orgán, bez špecifikácie

Hrtan

Priedušnica, prieduška a p¾úca

Pohrudnica

Medzip¾úcie

Týmus

Iné dýchacie orgány

Dýchací orgán, bez špecifikácie

Maternica
Vajeèník
Placenta
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D39.7
D39.9
D40
D40.0
D40.1
D40.7
D40.9
D41
D41.0
D41.1
D41.2
D41.3
D41.4
D41.7
D41.9
D42
D42.0
D42.1
D42.9
D43

D43.0
D43.1
D43.2
D43.3
D43.4
D43.7
D43.9

Nádor ženských pohlavných orgánov neurèitého
alebo neznámeho správania
Nádor ženských pohlavných orgánov neurèitého
alebo neznámeho správania
Nádor mužských pohlavných orgánov
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor mužských pohlavných orgánov neurèitého
alebo neznámeho správania
Nádor mužských pohlavných orgánov neurèitého
alebo neznámeho správania
Nádor mužských pohlavných orgánov neurèitého
alebo neznámeho správania
Nádor mužských pohlavných orgánov neurèitého
alebo neznámeho správania
Nádor moèovej sústavy neurèitého alebo
neznámeho správania
Nádor moèovej sústavy neurèitého alebo
neznámeho správania
Nádor moèovej sústavy neurèitého alebo
neznámeho správania
Nádor moèovej sústavy neurèitého alebo
neznámeho správania
Nádor moèovej sústavy neurèitého alebo
neznámeho správania
Nádor moèovej sústavy neurèitého alebo
neznámeho správania
Nádor moèovej sústavy neurèitého alebo
neznámeho správania
Nádor moèovej sústavy neurèitého alebo
neznámeho správania
Nádor mozgových plien (meningov)
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor mozgových plien (meningov) neurèitého
alebo neznámeho správania
Nádor mozgových plien (meningov) neurèitého
alebo neznámeho správania
Nádor mozgových plien (meningov) neurèitého
alebo neznámeho správania
Nádor mozgu a centrálneho nervového
systému neurèitého alebo neznámeho
správania
Nádor mozgu a centrálneho nervového systému
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor mozgu a centrálneho nervového systému
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor mozgu a centrálneho nervového systému
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor mozgu a centrálneho nervového systému
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor mozgu a centrálneho nervového systému
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor mozgu a centrálneho nervového systému
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor mozgu a centrálneho nervového systému
neurèitého alebo neznámeho správania
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Iné ženské pohlavné orgány
Ženský pohlavný orgán, bez špecifikácie

Predstojnica - prostata
Semenník
Iné mužské pohlavné orgány
Mužský pohlavný orgán, bez špecifikácie

Oblièka
Oblièková panvièka
Moèovod
Moèová rúra
Moèový mechúr
Iné moèové orgány
Moèový orgán, bez špecifikácie

Mozgové pleny
Miechové pleny
Pleny, bez špecifikácie

Nadšiatrový (supratentoriálny) mozog
Podšiatrový (infratentoriálny) mozog
Mozog, bez špecifikácie
Hlavové nervy
Miecha
Iné èasti centrálneho nervového systému
Centrálny nervový systém, bez špecifikácie
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D44
D44.0
D44.1
D44.2
D44.3
D44.4
D44.5
D44.6
D44.7
D44.8
D44.9
D45
D46
D46.0
D46.1
D46.2
D46.3
D46.4
D46.7
D46.9
D47

D47.0

D47.1

D47.2

D47.3

D47.7

D47.9
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Nádor žliaz s vnútorným vyluèovaním
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor žliaz s vnútorným vyluèovaním
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor žliaz s vnútorným vyluèovaním
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor žliaz s vnútorným vyluèovaním
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor žliaz s vnútorným vyluèovaním
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor žliaz s vnútorným vyluèovaním
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor žliaz s vnútorným vyluèovaním
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor žliaz s vnútorným vyluèovaním
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor žliaz s vnútorným vyluèovaním
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor žliaz s vnútorným vyluèovaním
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor žliaz s vnútorným vyluèovaním
neurèitého alebo neznámeho správania
Polycythaemia vera
Myelodysplastické syndrómy
Myelodysplastické syndrómy
Myelodysplastické syndrómy
Myelodysplastické syndrómy
Myelodysplastické syndrómy
Myelodysplastické syndrómy
Myelodysplastické syndrómy
Myelodysplastické syndrómy
Iné nádory lymfatického, krvotvorného
a príbuzného tkaniva neurèitého alebo
neznámeho správania
Iné nádory lymfatického, krvotvorného
a príbuzného tkaniva neurèitého alebo
neznámeho správania
Iné nádory lymfatického, krvotvorného
a príbuzného tkaniva neurèitého alebo
neznámeho správania
Iné nádory lymfatického, krvotvorného
a príbuzného tkaniva neurèitého alebo
neznámeho správania
Iné nádory lymfatického, krvotvorného
a príbuzného tkaniva neurèitého alebo
neznámeho správania
Iné nádory lymfatického, krvotvorného
a príbuzného tkaniva neurèitého alebo
neznámeho správania
Iné nádory lymfatického, krvotvorného
a príbuzného tkaniva neurèitého alebo
neznámeho správania

Štítna ž¾aza
Nadoblièka
Prištítna ž¾aza
Podmozgová ž¾aza (hypofýza)
Kraniofaryngový vývod
Šuškovité teliesko - corpus pineale
Krènicové klbko - glomus caroticum
Aortálne teliesko a iné paragangliá
Postihnutie viacerých žliaz (pluriglandulárne)
Ž¾aza s vnútorným vyluèovaním, bez špecifikácie

Refraktérna anémia bez sideroblastov, potvrdená
Refraktérna anémia so sideroblastmi
Refraktérna anémia s hojnos•ou blastov
Refraktérna anémia s hojnos•ou blastov
so znakmi transformácie
Nešpecifikovaná refraktérna anémia
Iné myelodysplastické syndrómy
Nešpecifikovaný myelodysplastický syndróm

Histiocytárne a mastocytárne nádory neistého
alebo neznámeho správania
Chronická myeloproliferatívna choroba

Monoklonálna gamopatia

Esenciálna (hemoragická) trombocytémia

Iné špecifikované nádory lymfatického,
hematopoetického a príbuzného tkaniva
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádory lymfatického, hematopoetického
a príbuzného tkaniva neurèitého alebo
neznámeho správania, bez špecifikácie
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D48

D51
D51.0

Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií
neurèitého alebo neznámeho správania
Nádor iných a nešpecifikovaných lokalizácií
neurèitého alebo neznámeho správania
Málokrvnos• z nedostatku vitamínu B12
Málokrvnos• z nedostatku vitamínu B12

D51.1

Málokrvnos• z nedostatku vitamínu B12

D51.2
D51.3
D51.8
D51.9

Málokrvnos•
Málokrvnos•
Málokrvnos•
Málokrvnos•

D52
D52.0
D52.1

Málokrvnos• z nedostatku kyseliny listovej
Málokrvnos• z nedostatku kyseliny listovej
Málokrvnos• z nedostatku kyseliny listovej

D52.8
D52.9

Málokrvnos• z nedostatku kyseliny listovej
Málokrvnos• z nedostatku kyseliny listovej

D55
D55.0

Anémia zavinená poruchami enzýmov
Anémia zavinená poruchami enzýmov

D55.1
D55.2
D55.3
D55.8
D55.9
D56
D56.0
D56.1
D56.2
D56.3
D56.4
D56.8

Anémia zavinená
Anémia zavinená
Anémia zavinená
Anémia zavinená
Anémia zavinená
Talasémia
Talasémia
Talasémia
Talasémia
Talasémia
Talasémia
Talasémia

D48.0
D48.1
D48.2
D48.3
D48.4
D48.5
D48.6
D48.7
D48.9

z
z
z
z

nedostatku
nedostatku
nedostatku
nedostatku

vitamínu
vitamínu
vitamínu
vitamínu

poruchami
poruchami
poruchami
poruchami
poruchami

B12
B12
B12
B12

enzýmov
enzýmov
enzýmov
enzýmov
enzýmov
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Kos• a kåbová chrupka
Spojivové a iné mäkké tkanivo
Periférne nervy a autonómny nervový systém
Retroperitoneum
Pobrušnica
Koža
Prsník
Iné špecifikované lokalizácie
Nádor neurèitého alebo neznámeho správania,
bez špecifikácie
Anémia z nedostatku vitamínu B12 zavinená
nedostatkom vnútorného faktora
Málokrvnos• z nedostatku vitamínu B12
zavinená selektívnou malabsorpciou vitamínu
B12 s proteinúriou
Nedostatok transkobalamínu II
Iná anémia z nedostatku vitanímu B12 vo výžive
Iné anémie z nedostatku vitamínu B12
Bližšie neurèená anémia z nedostatku vitamínu
B12
Anémia z nedostatku kyseliny listovej v potrave
Anémia z nedostatku kyseliny listovej vyvolaná
liekmi
Iné anémie z nedostatku kyseliny listovej
Bližšie neurèená málokrvnos• z nedostatku
kyseliny listovej
Anémia z nedostatku glukóza
6-fosfát-dehydrogenázy (G-6-PD)
Anémia z iných porúch metabolizmu glutatiónu
Anémia z porúch glykolytických enzýmov
Anémia z porúch metabolizmu nukleotidov
Iné anémie z enzýmových porúch
Anémia z bližšie neurèenej enzýmovej poruchy
Alfa talasémia
Beta talasémia
Delta-beta talasémia
Anémia typu talasémie
Dedièné pretrvávanie fetálneho hemoglobínu
Iné talasémie
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D56.9
D57
D57.0
D57.1
D57.2
D57.3
D57.8
D58
D58.0
D58.1
D58.2
D58.8
D58.9
D59
D59.0

Talasémia
Kosáèikovité anémie
Kosáèikovité anémie
Kosáèikovité anémie
Kosáèikovité anémie
Kosáèikovité anémie
Kosáèikovité anémie
Iné dedièné hemolytické anémie
Iné dedièné hemolytické anémie
Iné dedièné hemolytické anémie
Iné dedièné hemolytické anémie
Iné dedièné hemolytické anémie
Iné dedièné hemolytické anémie
Získaná hemolytická anémia
Získaná hemolytická anémia

D59.1
D59.2

Získaná hemolytická anémia
Získaná hemolytická anémia

D59.3
D59.4
D59.5

Získaná hemolytická anémia
Získaná hemolytická anémia
Získaná hemolytická anémia

D59.6

Získaná hemolytická anémia

D59.8
D59.9
D60

Získaná hemolytická anémia
Získaná hemolytická anémia
Získaná èistá aplázia èervených krviniek
- erytroblastopénia
Získaná èistá aplázia èervených krviniek erytroblastopénia
Získaná èistá aplázia èervených krviniek erytroblastopénia
Získaná èistá aplázia èervených krviniek erytroblastopénia
Získaná èistá aplázia èervených krviniek erytroblastopénia
Iné aplastické anémie
Iné aplastické anémie
Iné aplastické anémie
Iné aplastické anémie
Iné aplastické anémie
Iné aplastické anémie
Iné aplastické anémie

Konštituèná aplastická anémia
Aplastická anémia vyvolaná liekmi
Aplastická anémia z iných vonkajších príèín
Idiopatická aplastická anémia
Iné bližšie urèené aplastické anémie
Bližšie neurèená aplastická anémia

Akútna posthemoragická anémia
Anémia pri chronických chorobách
zatriedených inde
Anémia pri chronických chorobách zatriedených
inde

Málokrvnos• pri nádorových chorobách (C00 D48)

D60.0
D60.1
D60.8
D60.9
D61
D61.0
D61.1
D61.2
D61.3
D61.8
D61.9
D62
D63
D63.0

Bližšie neurèená talasémia
Kosáèikovitá anémia s krízou
Kosáèikovitá anémia bez krízy
Zdvojené heterozygotné kosáèikovité poruchy
Kosáèikovitá èrta
Iné kosáèikovité poruchy
Dedièná sférocytóza
Dedièná eliptocytóza
Iné hemoglobinopatie
Iné bližšie urèené dedièné hemolytické anémie
Nešpecifikovaná dedièná hemolytická anémia
Autoimúnna hemolytická anémia vyvolaná
liekmi
Iné autoimúnne hemolytické anémie
Neautoimúnna hemolytická anémia vyvolaná
liekmi
Hemolyticko-uremický syndróm
Iné neautoimúnne hemolytické anémie
Paroxyzmálna noèná hemoglobinúria
(Marchiafavova-Micheliho)
Hemoglobinúria vyvolaná hemolýzou z iných
vonkajších príèin
Iné získané hemolytické anémie
Bližšie neurèená získaná hemolytická anémia

Chronická získaná (èistá) aplázia èervených
krviniek
Prechodná získaná (èistá) aplázia èervených
krviniek
Iné získané (èisté) aplázie èervených krviniek
Bližšie neurèená získaná (èistá) aplázia
èervených krviniek
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D63.8
D65
D66
D67
D68
D68.0
D68.1
D68.2
D68.3
D68.4
D68.8
D68.9
D69.0
D69.1
D69.3
D69.4
D69.5
D69.6
D69.8
D69.9
D70
D71

Anémia pri chronických chorobách zatriedených
inde
Roztrúsená vnútrocievna koagulácia
(defibrinaèný syndróm)
Dedièný nedostatok VIII. faktora
Dedièný nedostatok IX. faktora
Iné koagulaèné poruchy
Iné koagulaèné poruchy
Iné koagulaèné poruchy
Iné koagulaèné poruchy
Iné koagulaèné poruchy

D73
D73.0
D73.1
D73.2
D73.3
D73.4
D73.5
D73.8
D73.9
D74
D74.0
D74.8
D74.9
D75
D75.0
D75.1
D75.2
D75.8

Iné koagulaèné poruchy
Iné koagulaèné poruchy
Iné koagulaèné poruchy
Purpura a iné hemoragické choroby
Purpura a iné hemoragické choroby
Purpura a iné hemoragické choroby
Purpura a iné hemoragické choroby
Purpura a iné hemoragické choroby
Purpura a iné hemoragické choroby
Purpura a iné hemoragické choroby
Purpura a iné hemoragické choroby
Agranulocytóza
Funkèné poruchy polymorfonukleárnych
neutrofilov
Choroby sleziny
Choroby sleziny
Choroby sleziny
Choroby sleziny
Choroby sleziny
Choroby sleziny
Choroby sleziny
Choroby sleziny
Choroby sleziny
Methemoglobinémia
Methemoglobinémia
Methemoglobinémia
Methemoglobinémia
Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov
Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov
Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov
Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov
Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov

D75.9

Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov
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Málokrvnos• pri iných zdåhavých chorobách
zatriedených inde

Von Willebrandova choroba
Dedièný nedostatok XI. faktora
Dedièný nedostatok iných faktorov zrážania
Hemoragická porucha zavinená cirkulujúcimi
antikoagulanciami
Získaný nedostatok koagulaèného faktora
Iné špecifikované poruchy zrážania
Bližšie neurèená porucha zrážania krvi
Alergická purpura
Kvalitatívne defekty doštièiek
Idiopatická trombocytopenická purpura
Iná primárna trombocytopénia
Sekundárna trombocytopénia
Bližšie neurèená trombocytopénia
Iné bližšie urèené hemoragické stavy
Bližšie neurèená hemoragická diatéza

Hyposplenizmus
Hypersplenizmus
Chronická kongestívna splenomegália
Absces sleziny
Cysta sleziny
Infarkt sleziny
Iné choroby sleziny
Bližšie neurèená choroba sleziny
Vrodená methemoglobinémia
Iné methemoglobinémie
Bližšie neurèená methemoglobinémia
Familiárna erytrocytóza
Sekundárna polycytémia
Esenciálna trombocytóza
Iné špecifikované choroby krvi a krvotvorných
orgánov
Nešpecifikované choroby krvi a krvotvorných
orgánov
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D76
D76.0
D76.1
D76.2
D76.3
D77
D80
D80.0
D80.1
D80.2
D80.3
D80.4
D80.5
D80.6

D80.7

Choroby postihujúce
lymforetikulárne tkanivo a retikulohistiocyty
Choroby postihujúce lymforetikulárne tkanivo
a retikulohistiocyty
Choroby postihujúce lymforetikulárne tkanivo
a retikulohistiocyty
Choroby postihujúce lymforetikulárne tkanivo
a retikulohistiocyty
Choroby postihujúce lymforetikulárne tkanivo
a retikulohistiocyty
Iné poruchy krvi a krvotvorných orgánov
pri chorobách zatriedených inde
Imunitná nedostatoènos• s prevahou
poruchy protilátok
Imunitná nedostatoènos• s prevahou poruchy
protilátok
Imunitná nedostatoènos• s prevahou poruchy
protilátok
Imunitná nedostatoènos• s prevahou poruchy
protilátok
Imunitná nedostatoènos• s prevahou poruchy
protilátok
Imunitná nedostatoènos• s prevahou poruchy
protilátok
Imunitná nedostatoènos• s prevahou poruchy
protilátok
Imunitná nedostatoènos• s prevahou poruchy
protilátok

D81
D81.0

Imunitná nedostatoènos• s prevahou poruchy
protilátok
Imunitná nedostatoènos• s prevahou poruchy
protilátok
Imunitná nedostatoènos• s prevahou poruchy
protilátok
Kombinovaná imunitná nedostatoènos•
Kombinovaná imunitná nedostatoènos•

D81.1

Kombinovaná imunitná nedostatoènos•

D81.2

Kombinovaná imunitná nedostatoènos•

D81.3
D81.4
D81.5
D81.6

Kombinovaná
Kombinovaná
Kombinovaná
Kombinovaná

D81.7

Kombinovaná imunitná nedostatoènos•

D81.8
D81.9

Kombinovaná imunitná nedostatoènos•
Kombinovaná imunitná nedostatoènos•

D82

Imunitná nedostatoènos• združená
s inými •ažkými poruchami

D80.8
D80.9

imunitná
imunitná
imunitná
imunitná

nedostatoènos•
nedostatoènos•
nedostatoènos•
nedostatoènos•

Histiocytóza Langerhansových buniek
nezatriedená inde
Hemofagocytová lymfohistiocytóza
Hemofagocytový syndróm spojený s infekciou
Iné syndrómy histiocytózy

Dedièná hypogamaglobulinémia
Nefamiliárna hypogamaglobulinémia
Selektívny nedostatok imunoglobulínu A (IgA)
Selektívny nedostatok podtried imunoglobulínu
G (IgG)
Selektívny nedostatok imunoglobulínu M (IgM)
Imunodeficiencia so zvýšením imunoglobulínu M
(IgM)
Nedostatoènos• protilátok s takmer normálnymi
imunoglobulínmi alebo
s hyperimunoglobulinémiou
Prechodná detská hypogamaglobulinémia
Iné imunodeficientné stavy s prevahou porúch
protilátok
Bližšie neurèená imunitná nedostatoènos•
s prevahou poruchy protilátok
•ažká kombinovaná imunodeficiencia (SCID)
s retikulárnou dysgenézou
•ažká kombinovaná imunodeficiencia (SCID)
s nízkym poètom T- a B-lymfocytov
•ažká kombinovaná imunodeficiencia (SCID)
s nízkym alebo normálnym poètov B-lymfocytov
Nedostatok adenozíndezaminázy (ADA)
Nezelofov syndróm
Nedostatok purínnukleozid-fosforylázy (PNP)
Defekty I. triedy hlavného komplexu
histokompatibility
Defekty II. triedy hlavného komplexu
histokompatibility
Iné kombinované imunodeficiencie
Bližšie neurèená kombinovaná imunitná
nedostatoènos•
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D82.0
D82.1
D82.2
D82.3

D82.4

Imunitná nedostatoènos•
•ažkými poruchami
Imunitná nedostatoènos•
•ažkými poruchami
Imunitná nedostatoènos•
•ažkými poruchami
Imunitná nedostatoènos•
•ažkými poruchami

Wiskottov-Aldrichov syndróm

združená s inými

Di Georgeov syndróm

združená s inými

Imunodeficiencia pri postave s krátkymi
konèatinami
Imunodeficiencia po geneticky podmienenej
nedostatoènej odpovedi na Epsteinov-Barovej
vírus
Syndróm nadbytku imunoglobulínu E (IgE)

združená s inými

D83
D83.0

D83.1

Bežná premenlivá imunitná nedostatoènos•

D83.2

Bežná premenlivá imunitná nedostatoènos•

D83.8
D83.9

Bežná premenlivá imunitná nedostatoènos•
Bežná premenlivá imunitná nedostatoènos•

D84
D84.0

Iné imunodeficiencie
Iné imunodeficiencie

D84.1
D84.8
D84.9
D86
D86.0
D86.1
D86.2

Iné imunodeficiencie
Iné imunodeficiencie
Iné imunodeficiencie
Sarkoidóza
Sarkoidóza
Sarkoidóza
Sarkoidóza

D86.3
D86.8
D86.9
D89

Sarkoidóza
Sarkoidóza
Sarkoidóza
Iné poruchy imunitného mechanizmu
nezatriedené inde
Iné poruchy imunitného mechanizmu
nezatriedené inde
Iné poruchy imunitného mechanizmu
nezatriedené inde
Iné poruchy imunitného mechanizmu
nezatriedené inde
Iné poruchy imunitného mechanizmu
nezatriedené inde
Iné poruchy imunitného mechanizmu
nezatriedené inde

D82.9

D89.0
D89.1
D89.2
D89.8
D89.9
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združená s inými

Imunitná nedostatoènos• združená s inými
•ažkými poruchami
Imunitná nedostatoènos• združená s inými
•ažkými poruchami
Imunitná nedostatoènos• združená s inými
•ažkými poruchami
Bežná premenlivá imunitná nedostatoènos•
Bežná premenlivá imunitná nedostatoènos•

D82.8
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Imunodeficiencia spojená s inými
špecifikovanými •ažkými poruchami
Imunodeficiencia spojená s •ažkou bližšie
neurèenou poruchou
Bežná variabilná imunodeficiencia
s prevažujúcimi odchýlkami poètu a funkcie
B-lymfocytov
Bežná variabilná imunodeficiencia s prevahou
porúch imunoregulaèných T-lymfocytov
Bežná variabilná imunodeficiencia
s autoprotilátkami proti B- alebo T-lymfocytom
Iné bežné variabilné imunodeficiencie
Bližšie neurèená bežná premenlivá
imunodeficiencia
Porucha funkcie lymfocytového antigénu-1
(LFA-1)
Defekty komplementového systému
Iné bližšie urèené imunitné nedostatoènosti
Bližšie neurèená imunitná nedostatoènos•
Sarkoidóza p¾úc
Sarkoidóza miazgových uzlín
Sarkoidóza p¾úc so sarkoidózou miazgových uzlín
Sarkoidóza kože
Sarkoidóza iných a kombinovaných miest
Bližšie neurèená sarkoidóza

Polyklonálna hypergamaglobulinémia
Kryoglobulinémia
Bližšie neurèená hypergamaglobulinémia
Iná bližšie urèená porucha imunitného
mechanizmu nezatriedená inde
Bližšie neurèená porucha imunitného
mechanizmu
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E00
E00.0

Vrodený syndróm z nedostatku jódu
Vrodený syndróm z nedostatku jódu

E00.1

Vrodený syndróm z nedostatku jódu

E00.2

Vrodený syndróm z nedostatku jódu

E00.9

Vrodený syndróm z nedostatku jódu

E01

E02
E03
E03.0
E03.1
E03.2

Poruchy èinnosti štítnej ž¾azy súvisiace
s nedostatkom jódu a podobné ochorenia
Poruchy èinnosti štítnej ž¾azy súvisiace
s nedostatkom jódu a podobné ochorenia
Poruchy èinnosti štítnej ž¾azy súvisiace
s nedostatkom jódu a podobné ochorenia
Poruchy èinnosti štítnej ž¾azy súvisiace
s nedostatkom jódu a podobné ochorenia
Poruchy èinnosti štítnej ž¾azy súvisiace
s nedostatkom jódu a podobné ochorenia
Subklinická hypotyreóza z nedostatku jódu
Iné hypotyreózy
Iné hypotyreózy
Iné hypotyreózy
Iné hypotyreózy

E03.3
E03.4
E03.5
E03.8
E03.9
E05
E05.0
E05.1
E05.2
E05.3

Iné hypotyreózy
Iné hypotyreózy
Iné hypotyreózy
Iné hypotyreózy
Iné hypotyreózy
Tyreotoxikóza - hypertyreóza
Tyreotoxikóza - hypertyreóza
Tyreotoxikóza - hypertyreóza
Tyreotoxikóza - hypertyreóza
Tyreotoxikóza - hypertyreóza

E05.4

Tyreotoxikóza - hypertyreóza

E05.5
E05.8
E05.9
E06
E06.0
E06.1
E06.2

Tyreotoxikóza - hypertyreóza
Tyreotoxikóza - hypertyreóza
Tyreotoxikóza - hypertyreóza
Zápal štítnej ž¾azy - tyreoiditída
Zápal štítnej ž¾azy - tyreoiditída
Zápal štítnej ž¾azy - tyreoiditída
Zápal štítnej ž¾azy - tyreoiditída

E06.3
E06.4
E06.5
E06.9
E10
E10.0

Zápal štítnej ž¾azy - tyreoiditída
Zápal štítnej ž¾azy - tyreoiditída
Zápal štítnej ž¾azy - tyreoiditída
Zápal štítnej ž¾azy - tyreoiditída
Diabetes mellitus závislý od inzulínu
Diabetes mellitus závislý od inzulínu

E01.0
E01.1
E01.2
E01.8

Vrodený syndróm z nedostatku jódu,
neurologický typ
Vrodený syndróm z nedostatku jódu,
myxedémový typ
Vrodený syndróm z nedostatku jódu, zmiešaný
typ
Nešpecifikovaný vrodený endemický syndróm
z nedostatku jódu

Difúzny (endemický) hrvo¾ spojený
s nedostatkom jódu
Viacuzlový (endemický) hrvo¾ spojený
s nedostatkom jódu
Nešpecifikovaný (endemický) hrvo¾ spojený
s nedostatkom jódu
Iné poruchy èinnosti štítnej ž¾azy spojené
s nedostatkom jódu a podobné stavy

Vrodená hypotyreóza s difúznym hrvo¾om
Vrodená hypotyreóza bez hrvo¾a
Hypotyreóza zavinená podaním liekov a iných
látok exogénneho pôvodu
Poinfekèná hypotyreóza
Atrofia štítnej ž¾azy (získaná)
Myxedémová kóma
Iná špecifikovaná hypotyreóza
Nešpecifikovaná hypotyreóza
Tyreotoxikóza s difúznou strumou
Tyreotoxikóza s toxickým tyreoidálnym uzlíkom
Tyreotoxikóza s toxickým viacuzlovým hrvo¾om
Tyreotoxikóza vyvolaná ektopickým tyreoidálnym
tkanivom
Tyreotoxikóza vyvolaná umelo - thyreotoxicosis
factitia
Tyreotoxická kríza
Iná tyreotoxikóza
Nešpecifikovaná tyreotoxikóza
Akútny zápal štítnej ž¾azy
Subakútna tyreoiditída
Chronická tyreoiditída s prechodnou
tyreotoxikózou
Autoimúnna tyreoiditída
Tyreoiditída zavinená liekom
Iná chronická tyreoiditída
Nešpecifikovaná tyreoiditída
Diabetes mellitus s kómou
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E10.1
E10.2
E10.3
E10.4
E10.5

Diabetes
Diabetes
Diabetes
Diabetes
Diabetes

mellitus
mellitus
mellitus
mellitus
mellitus

závislý
závislý
závislý
závislý
závislý

od
od
od
od
od

inzulínu
inzulínu
inzulínu
inzulínu
inzulínu

E10.6

Diabetes mellitus závislý od inzulínu

E10.7

Diabetes mellitus závislý od inzulínu

E10.8

Diabetes mellitus závislý od inzulínu

E10.9
E11
E11.0
E11.1
E11.2
E11.3
E11.4
E11.5

Diabetes mellitus závislý od inzulínu
Diabetes mellitus nezávislý od inzulínu
Diabetes mellitus nezávislý od inzulínu
Diabetes mellitus nezávislý od inzulínu
Diabetes mellitus nezávislý od inzulínu
Diabetes mellitus nezávislý od inzulínu
Diabetes mellitus nezávislý od inzulínu
Diabetes mellitus nezávislý od inzulínu

E11.6

Diabetes mellitus nezávislý od inzulínu

E11.7

Diabetes mellitus nezávislý od inzulínu

E11.8

Diabetes mellitus nezávislý od inzulínu

E11.9
E12
E12.0
E12.1
E12.2
E12.3
E12.4
E12.5

Diabetes mellitus nezávislý od inzulínu
Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou
Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou
Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou
Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou
Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou
Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou
Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou

E12.6

Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou

E12.7

Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou

E12.8

Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou

E12.9
E13
E13.0
E13.1
E13.2
E13.3
E13.4
E13.5

Diabetes mellitus súvisiaci s podvýživou
Iný bližšie urèený diabetes mellitus
Iný bližšie urèený diabetes mellitus
Iný bližšie urèený diabetes mellitus
Iný bližšie urèený diabetes mellitus
Iný bližšie urèený diabetes mellitus
Iný bližšie urèený diabetes mellitus
Iný bližšie urèený diabetes mellitus

Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
komplikáciami
Diabetes mellitus
komplikáciami
Diabetes mellitus
komplikáciami
Diabetes mellitus
komplikáciami
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
komplikáciami
Diabetes mellitus
komplikáciami
Diabetes mellitus
komplikáciami
Diabetes mellitus
komplikáciami
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
komplikáciami
Diabetes mellitus
komplikáciami
Diabetes mellitus
komplikáciami
Diabetes mellitus
komplikáciami
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
komplikáciami
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s
s
s
s
s

ketoacidózou
oblièkovými komplikáciami
oènými komplikáciami
nervovými komplikáciami
periférnymi obehovými

s inými špecifikovanými
s viacnásobnými
s nešpecifikovanými
bez komplikácií
s
s
s
s
s
s

kómou
ketoacidózou
oblièkovými komplikáciami
oènými komplikáciami
nervovými komplikáciami
periférnymi obehovými

s inými špecifikovanými
s viacnásobnými
s nešpecifikovanými
bez komplikácií
s
s
s
s
s
s

kómou
ketoacidózou
oblièkovými komplikáciami
oènými komplikáciami
nervovými komplikáciami
periférnymi obehovými

s inými špecifikovanými
s viacnásobnými
s nešpecifikovanými
bez komplikácií
s
s
s
s
s
s

kómou
ketoacidózou
oblièkovými komplikáciami
oènými komplikáciami
nervovými komplikáciami
periférnymi obehovými
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E13.6

Iný bližšie urèený diabetes mellitus

E13.7

Iný bližšie urèený diabetes mellitus

E13.8

Iný bližšie urèený diabetes mellitus

E13.9
E14
E14.0
E14.1
E14.2
E14.3
E14.4
E14.5

Iný bližšie urèený diabetes mellitus
Nešpecifikovaný diabetes mellitus
Nešpecifikovaný diabetes mellitus
Nešpecifikovaný diabetes mellitus
Nešpecifikovaný diabetes mellitus
Nešpecifikovaný diabetes mellitus
Nešpecifikovaný diabetes mellitus
Nešpecifikovaný diabetes mellitus

E14.6

Nešpecifikovaný diabetes mellitus

E14.7

Nešpecifikovaný diabetes mellitus

E14.8

Nešpecifikovaný diabetes mellitus

E14.9
E15
E16

Nešpecifikovaný diabetes mellitus
Hypoglykemická kóma nediabetika
Ostatné poruchy vnútorného vyluèovania
podžalúdkovej ž¾azy
Ostatné poruchy vnútorného vyluèovania
podžalúdkovej ž¾azy
Ostatné poruchy vnútorného vyluèovania
podžalúdkovej ž¾azy
Ostatné poruchy vnútorného vyluèovania
podžalúdkovej ž¾azy
Ostatné poruchy vnútorného vyluèovania
podžalúdkovej ž¾azy
Ostatné poruchy vnútorného vyluèovania
podžalúdkovej ž¾azy
Ostatné poruchy vnútorného vyluèovania
podžalúdkovej ž¾azy

E16.0
E16.1
E16.2
E16.3
E16.8
E16.9
E20
E20.0
E20.1
E20.8
E20.9
E21

Diabetes mellitus
komplikáciami
Diabetes mellitus
komplikáciami
Diabetes mellitus
komplikáciami
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
Diabetes mellitus
komplikáciami
Diabetes mellitus
komplikáciami
Diabetes mellitus
komplikáciami
Diabetes mellitus
komplikáciami
Diabetes mellitus

s inými špecifikovanými
s viacnásobnými
s nešpecifikovanými
bez komplikácií
s
s
s
s
s
s

kómou
ketoacidózou
oblièkovými komplikáciami
oènými komplikáciami
nervovými komplikáciami
periférnymi obehovými

s inými špecifikovanými
s viacnásobnými
s nešpecifikovanými
bez komplikácií

Liekom vyvolaná hypoglykémia bez kómy
Iná hypoglykémia
Nešpecifikovaná hypoglykémia
Zvýšená sekrécia glukakónu
Iné špecifikované poruchy vnútornej sekrécie
podžalúdkovej ž¾azy
Nešpecifikovaná porucha endokrinnej sekrécie
podžalúdkovej ž¾azy

E21.0
E21.1
E21.2
E21.3
E21.4
E21.5

Hypoparatyreóza
Hypoparatyreóza
Hypoparatyreóza
Hypoparatyreóza
Hypoparatyreóza
Hyperparatyreóza a iné choroby prištítnych
žliaz
Hyperparatyreóza a iné choroby prištítnych žliaz
Hyperparatyreóza a iné choroby prištítnych žliaz
Hyperparatyreóza a iné choroby prištítnych žliaz
Hyperparatyreóza a iné choroby prištítnych žliaz
Hyperparatyreóza a iné choroby prištítnych žliaz
Hyperparatyreóza a iné choroby prištítnych žliaz

Primárna hyperparatyreóza
Sekundárna hyperparatyreóza nezatriedená inde
Iná hyperparatyreóza
Nešpecifikovaná hyperparatyreóza
Iné špecifikované poruchy prištítnych žliaz
Nešpecifikovaná porucha prištítnych žliaz

E22
E22.0

Hyperfunkcia podmozgovej ž¾azy (hypofýzy)
Hyperfunkcia podmozgovej ž¾azy (hypofýzy)

Akromegália a pituitárny gigantizmus

Idiopatická hypoparatyreóza
Pseudohypoparatyreóza
Iná hypoparatyreóza
Nešpecifikovaná hypoparatyreóza
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E22.1
E22.2

Hyperfunkcia podmozgovej ž¾azy (hypofýzy)
Hyperfunkcia podmozgovej ž¾azy (hypofýzy)

E22.8
E22.9
E23

E24
E24.0
E24.1
E24.2
E24.3
E24.4
E24.8
E24.9
E25
E25.0

Hyperfunkcia podmozgovej ž¾azy (hypofýzy)
Hyperfunkcia podmozgovej ž¾azy (hypofýzy)
Hypofunkcia a iné choroby podmozgovej
ž¾azy (hypofýzy)
Hypofunkcia a iné choroby podmozgovej ž¾azy
(hypofýzy)
Hypofunkcia a iné choroby podmozgovej ž¾azy
(hypofýzy)
Hypofunkcia a iné choroby podmozgovej ž¾azy
(hypofýzy)
Hypofunkcia a iné choroby podmozgovej ž¾azy
(hypofýzy)
Hypofunkcia a iné choroby podmozgovej ž¾azy
(hypofýzy)
Hypofunkcia a iné choroby podmozgovej ž¾azy
(hypofýzy)
Cushingov syndróm
Cushingov syndróm
Cushingov syndróm
Cushingov syndróm
Cushingov syndróm
Cushingov syndróm
Cushingov syndróm
Cushingov syndróm
Adrenogenitálny syndróm
Adrenogenitálny syndróm

E25.8
E25.9
E26
E26.0
E26.1
E26.8
E26.9
E27.1
E27.2
E27.3
E27.4

Adrenogenitálny syndróm
Adrenogenitálny syndróm
Hyperaldosteronizmus
Hyperaldosteronizmus
Hyperaldosteronizmus
Hyperaldosteronizmus
Hyperaldosteronizmus
Iné choroby nadoblièiek
Iné choroby nadoblièiek
Iné choroby nadoblièiek
Iné choroby nadoblièiek

E27.5
E27.8
E27.9
E28.0
E28.1
E28.2
E28.3
E28.8

Iné choroby nadoblièiek
Iné choroby nadoblièiek
Iné choroby nadoblièiek
Poruchy èinnosti vajeèníkov
Poruchy èinnosti vajeèníkov
Poruchy èinnosti vajeèníkov
Poruchy èinnosti vajeèníkov
Poruchy èinnosti vajeèníkov

E23.0
E23.1
E23.2
E23.3
E23.6
E23.7
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Hyperprolaktinémia
Syndróm neprimeranej sekrécie antidiuretického
hormónu
Iná hyperfunkcia hypofýzy
Nešpecifikovaná hyperfunkcia hypofýzy

Hypopituitarizmus
Liekom vyvolaný hypopituitarizmus
Diabetes insipidus
Hypotalamická dysfunkcia nezatriedená inde
Iné choroby hypofýzy
Nešpecifikovaná choroba hypofýzy

Cushingova choroba závislá od hypofýzy
Nelsonov syndróm
Liekom vyvolaný Cushingov syndróm
Ektopický ACTH syndróm
Alkoholom vyvolaný pseudocushingov syndróm
Iný Cushingov syndróm
Nešpecifikovaný Cushingov syndróm
Vrodené adrenogenitálne poruchy spojené
s enzýmovým defektom
Iné adrenogenitálne poruchy
Nešpecifikovaná adrenogenitálna porucha
Primárny hyperaldosteronizmus
Sekundárny hyperaldosteronizmus
Iný hyperaldosteronizmus
Nešpecifikovaný hyperaldosteronizmus
Primárna adrenokortikálna nedostatoènos•
Addisonovská kríza
Liekom vyvolaná adrenokortikálna insuficiencia
Iná a nešpecifikovaná primárna adrenokortikálna
nedostatoènos•
Adrenomedulárna hyperfunkcia
Iné špecifikované poruchy nadoblièky
Nešpecifikovaná porucha nadoblièiek
Nadbytok estrogénov
Nadbytok androgénov
Polycystický ovariálny syndróm
Primárne zlyhanie vajeèníkov
Iná ovariálna dysfunkcia
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E29
E29.0
E29.1
E29.8
E29.9
E31

E31.0
E31.1
E31.8
E31.9
E32
E32.0
E32.1
E32.8
E32.9
E34.0
E34.1
E34.2
E34.5
E70.0
E70.1
E70.2
E70.8
E70.9
E71
E71.0
E71.1
E71.2
E71.3
E72
E72.0
E72.1
E72.2
E72.3
E72.4
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Poruchy èinnosti semenníkov
Poruchy èinnosti semenníkov
Poruchy èinnosti semenníkov
Poruchy èinnosti semenníkov
Poruchy èinnosti semenníkov
Poruchy èinnosti viacerých žliaz
s vnútorným vyluèovaním - polyglandulárna
dysfunkcia
Poruchy èinnosti viacerých žliaz s vnútorným
vyluèovaním - polyglandulárna dysfunkcia
Poruchy èinnosti viacerých žliaz s vnútorným
vyluèovaním - polyglandulárna dysfunkcia
Poruchy èinnosti viacerých žliaz s vnútorným
vyluèovaním - polyglandulárna dysfunkcia
Poruchy èinnosti viacerých žliaz s vnútorným
vyluèovaním - polyglandulárna dysfunkcia
Choroby týmusu
Choroby týmusu
Choroby týmusu
Choroby týmusu
Choroby týmusu
Iné choroby žliaz s vnútorným vyluèovaním
Iné choroby žliaz s vnútorným vyluèovaním
Iné choroby žliaz s vnútorným vyluèovaním
Iné choroby žliaz s vnútorným vyluèovaním
Poruchy metabolizmu aromatických
aminokyselín
Poruchy metabolizmu aromatických
aminokyselín
Poruchy metabolizmu aromatických
aminokyselín
Poruchy metabolizmu aromatických
aminokyselín
Poruchy metabolizmu aromatických
aminokyselín
Poruchy metabolizmu aminokyselín
s rozvetveným re•azcom a mastných kyselín
Poruchy metabolizmu aminokyselín
s rozvetveným re•azcom a mastných kyselín
Poruchy metabolizmu aminokyselín
s rozvetveným re•azcom a mastných kyselín
Poruchy metabolizmu aminokyselín
s rozvetveným re•azcom a mastných kyselín
Poruchy metabolizmu aminokyselín
s rozvetveným re•azcom a mastných kyselín
Iné poruchy metabolizmu aminokyselín
Iné poruchy metabolizmu aminokyselín
Iné poruchy metabolizmu aminokyselín
Iné poruchy metabolizmu aminokyselín
Iné poruchy metabolizmu aminokyselín
Iné poruchy metabolizmu aminokyselín

Hyperfunkcia semenníkov
Hypofunkcia semenníkov
Iná dysfunkcia semenníkov
Nešpecifikovaná dysfunkcia semenníkov

Autoimúnne polyglandulárne zlyhanie
Polyglandulárna hyperfunkcia
Iná polyglandulárna dysfunkcia
Nešpecifikovaná polyglandulárna dysfunkcia

Trvalá hyperplázia týmusu
Absces týmusu
Iné choroby týmusu
Nešpecifikovaná choroba týmusu
Karcinoidový syndróm
Iná hypersekrécia èrevných hormónov
Ektopická sekrécia hormónov nezatriedená inde
Syndróm rezistencie na androgény
Klasická fenylketonúria
Iné hyperfenylalaninémie
Poruchy metabolizmu tyrozínu
Iné poruchy metabolizmu aromatických
aminokyselín
Nešpecifikovaná porucha metabolizmu
aromatických aminokyselín

Leucinóza - choroba javorového sirupu
Iné poruchy metabolizmu aminokyselín
s rozvetveným re•azcom
Nešpecifikovaná porucha metabolizmu
aminokyselín s rozvetveným re•azcom
Poruchy metabolizmu mastných kyselín

Poruchy
Poruchy
Poruchy
Poruchy
Poruchy

transportu aminokyselín
metabolizmu aminokyselín so sírou
metabolizmu moèových látok
metabolizmu lyzínu a hydroxylyzínu
metabolizmu ornitínu
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E72.5
E72.8

Iné poruchy metabolizmu aminokyselín
Iné poruchy metabolizmu aminokyselín

E72.9

Iné poruchy metabolizmu aminokyselín

E73.0
E74
E74.0

Intolerancia laktózy
Iné poruchy metabolizmu sacharidov
Iné poruchy metabolizmu sacharidov

E74.1
E74.2
E74.3
E74.4

Iné
Iné
Iné
Iné

E74.8

Iné poruchy metabolizmu sacharidov

E74.9

Iné poruchy metabolizmu sacharidov

E75

Poruchy metabolizmu sfingolipidov a iné
poruchy ukladania lipidov
Poruchy metabolizmu sfingolipidov a iné
poruchy ukladania lipidov
Poruchy metabolizmu sfingolipidov a iné
poruchy ukladania lipidov
Poruchy metabolizmu sfingolipidov a iné
poruchy ukladania lipidov
Poruchy metabolizmu sfingolipidov a iné
poruchy ukladania lipidov
Poruchy metabolizmu sfingolipidov a iné
poruchy ukladania lipidov
Poruchy metabolizmu sfingolipidov a iné
poruchy ukladania lipidov
Poruchy metabolizmu sfingolipidov a iné
poruchy ukladania lipidov

E75.0
E75.1
E75.2
E75.3
E75.4
E75.5
E75.6

poruchy
poruchy
poruchy
poruchy

metabolizmu
metabolizmu
metabolizmu
metabolizmu

sacharidov
sacharidov
sacharidov
sacharidov

E76
E76.0
E76.1
E76.2
E76.3
E76.8
E76.9

Poruchy metabolizmu glykozaminoglykánu
Poruchy metabolizmu glykozaminoglykánu
Poruchy metabolizmu glykozaminoglykánu
Poruchy metabolizmu glykozaminoglykánu
Poruchy metabolizmu glykozaminoglykánu
Poruchy metabolizmu glykozaminoglykánu
Poruchy metabolizmu glykozaminoglykánu

E77
E77.0

Poruchy metabolizmu glykoproteínov
Poruchy metabolizmu glykoproteínov

E77.1
E77.8
E77.9

Poruchy metabolizmu glykoproteínov
Poruchy metabolizmu glykoproteínov
Poruchy metabolizmu glykoproteínov

E78

Poruchy metabolizmu lipoproteínov a iné
lipidémie
Poruchy metabolizmu lipoproteínov a iné
lipidémie

E78.0
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Poruchy metabolizmu glycínu
Iné špecifikované poruchy metabolizmu
aminokyselín
Nešpecifikovaná porucha metabolizmu
aminokyselín
Vrodený nedostatok laktázy
Choroba z napratania glykogénu (tezaurácie
glykogénu)
Poruchy metabolizmu fruktózy
Poruchy metabolizmu galaktózy
Iné poruchy èrevnej absorpcie sacharidov
Poruchy metabolizmu pyruvátu
a glukoneogenézy
Iné špecifikované poruchy metabolizmu
sacharidov
Nešpecifikovaná porucha metabolizmu
sacharidov

GM2 gangliozidóza
Iná gangliozidóza
Iná sfingolipidóza
Nešpecifikovaná sfingolipidóza
Neuronálna ceroidná lipofuscinóza
Iné poruchy z napratania lipidov
Nešpecifikovaná porucha z napratania

Mukopolysacharidóza, I. typ
Mukopolysacharidóza, II. typ
Iné mukopolysacharidózy
Nešpecifikovaná mukopolysacharidóza
Iné poruchy metabolizmu glukozaminoglykánu
Nešpecifikovaná porucha metabolizmu
glukozaminoglykánu
Defekty posttranslanènej modifikácie
lyzozómových enzýmov
Defekty odbúrania glykoproteínov
Iné poruchy metabolizmu glykoproteínov
Nešpecifikovaná porucha glykoproteínového
metabolizmu

Èistá hypercholesterolémia
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E79
E79.0

Poruchy metabolizmu lipoproteínov a iné
lipidémie
Poruchy metabolizmu lipoproteínov a iné
lipidémie
Poruchy metabolizmu lipoproteínov a iné
lipidémie
Poruchy metabolizmu lipoproteínov a iné
lipidémie
Poruchy metabolizmu lipoproteínov a iné
lipidémie
Poruchy metabolizmu lipoproteínov a iné
lipidémie
Poruchy metabolizmu lipoproteínov a iné
lipidémie
Poruchy metabolizmu lipoproteínov a iné
lipidémie
Poruchy metabolizmu purínu a pyrimidínu
Poruchy metabolizmu purínu a pyrimidínu

E79.1
E79.8
E79.9

Poruchy metabolizmu purínu a pyrimidínu
Poruchy metabolizmu purínu a pyrimidínu
Poruchy metabolizmu purínu a pyrimidínu

E80.0
E80.1
E80.2
E80.3
E80.5
E80.6
E80.7

Poruchy
Poruchy
Poruchy
Poruchy
Poruchy
Poruchy
Poruchy

E83
E83.0
E83.1
E83.2
E83.3
E83.4
E83.5
E83.8
E83.9
E84
E84.0
E84.1
E84.8
E84.9
E85
E85.0
E85.1
E85.2
E85.3
E85.4

Poruchy metabolizmu minerálov
Poruchy metabolizmu minerálov
Poruchy metabolizmu minerálov
Poruchy metabolizmu minerálov
Poruchy metabolizmu minerálov
Poruchy metabolizmu minerálov
Poruchy metabolizmu minerálov
Poruchy metabolizmu minerálov
Poruchy metabolizmu minerálov
Cystická fibróza
Cystická fibróza
Cystická fibróza
Cystická fibróza
Cystická fibróza
Amyloidóza
Amyloidóza
Amyloidóza
Amyloidóza
Amyloidóza
Amyloidóza

E78.2
E78.3
E78.4
E78.5
E78.6
E78.8
E78.9

metabolizmu
metabolizmu
metabolizmu
metabolizmu
metabolizmu
metabolizmu
metabolizmu

porfyrínu
porfyrínu
porfyrínu
porfyrínu
porfyrínu
porfyrínu
porfyrínu

a
a
a
a
a
a
a

bilirubínu
bilirubínu
bilirubínu
bilirubínu
bilirubínu
bilirubínu
bilirubínu

Èistá hyperglyceridémia
Zmiešaná hyperlipidémia
Hyperchylomikronémia
Iná hyperlipidémia
Nešpecifikovaná hyperlipidémia
Nedostatok lipoproteínov
Iné poruchy metabolizmu lipoproteínov
Nešpecifikovaná porucha lipoproteínového
metabolizmu
Hyperurikémia bez príznakov zápalovej artritídy
a choroby s výskytom lámkových uzlov
Leschov-Nyhanov syndróm
Iné poruchy metabolizmu purínu a pyrimidínu
Nešpecifikovaná porucha metabolizmu purínu
a pyrimidínu
Dedièná erytropoetická porfýria
Porphyria cutanea tarda
Iná porfýria
Defekty katalázy a peroxidázy
Criglerov-Najjarov syndróm
Iné poruchy bilirubínového metabolizmu
Nešpecifikovaná porucha bilirubínového
metabolizmu
Poruchy metabolizmu medi
Poruchy metabolizmu železa
Poruchy metabolizmu zinku
Poruchy metabolizmu fosforu
Poruchy metabolizmu magnézia
Poruchy metabolizmu kalcia
Iné poruchy metabolizmu minerálov
Nešpecifikované poruchy metabolizmu minerálov
Cystická fibróza s p¾úcnymi prejavmi
Cystická fibróza s èrevnými prejavmi
Cystická fibróza s inými prejavmi
Nešpecifikovaná cystická fibróza
Neneuropatická heredofamiliárna amyloidóza
Neuropatická heredofamiliárna amyloidóza
Nešpecifikovaná heredofamiliárna amyloidóza
Sekundárna systémová amyloidóza
Orgánovo ohranièená amyloidóza
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E85.8
E85.9
E86
E87
E87.0
E87.1
E87.2
E87.3
E87.4
E87.5
E87.6
E87.7
E87.8
E88.0
E88.1
E88.8
E88.9
E89
E89.0
E89.1
E89.2
E89.3
E89.4
E89.5
E89.6
E89.8
E89.9
E90
F00
F00.0

Amyloidóza
Amyloidóza
Zníženie objemu telovej tekutiny hypovolémia
Iné poruchy rovnováhy tekutín, elektrolytov
a acidobázickej rovnováhy
Iné poruchy rovnováhy tekutín, elektrolytov
a acidobázickej rovnováhy
Iné poruchy rovnováhy tekutín, elektrolytov
a acidobázickej rovnováhy
Iné poruchy rovnováhy tekutín, elektrolytov
a acidobázickej rovnováhy
Iné poruchy rovnováhy tekutín, elektrolytov
a acidobázickej rovnováhy
Iné poruchy rovnováhy tekutín, elektrolytov
a acidobázickej rovnováhy
Iné poruchy rovnováhy tekutín, elektrolytov
a acidobázickej rovnováhy
Iné poruchy rovnováhy tekutín, elektrolytov
a acidobázickej rovnováhy
Iné poruchy rovnováhy tekutín, elektrolytov
a acidobázickej rovnováhy
Iné poruchy rovnováhy tekutín, elektrolytov
a acidobázickej rovnováhy
Iné poruchy metabolizmu
Iné poruchy metabolizmu
Iné poruchy metabolizmu
Iné poruchy metabolizmu
Pozákrokové endokrinné a metabolické
poruchy nezatriedené inde
Pozákrokové endokrinné a metabolické poruchy
nezatriedené inde
Pozákrokové endokrinné a metabolické poruchy
nezatriedené inde
Pozákrokové endokrinné a metabolické poruchy
nezatriedené inde
Pozákrokové endokrinné a metabolické poruchy
nezatriedené inde
Pozákrokové endokrinné a metabolické poruchy
nezatriedené inde
Pozákrokové endokrinné a metabolické poruchy
nezatriedené inde
Pozákrokové endokrinné a metabolické poruchy
nezatriedené inde
Pozákrokové endokrinné a metabolické poruchy
nezatriedené inde
Pozákrokové endokrinné a metabolické poruchy
nezatriedené inde
Nutrièné a metabolické poruchy pri
chorobách zatriedených inde
Demencia pri Alzheimerovej chorobe (G 30. - +)
Demencia pri Alzheimerovej chorobe (G 30. - +)
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Iná amyloidóza
Nešpecifikovaná amyloidóza

Hyperosmolarita a hypernatriémia
Hypoosmolarita a hyponatriémia
Acidóza
Alkalóza
Zmiešaná porucha acidobázickej rovnováhy
Hyperkaliémia
Hypokaliémia
Pre•aženie tekutinou
Iné poruchy rovnováhy elektrolytov a tekutín
nezatriedené inde
Poruchy metabolizmu plazmatických proteínov
nezatriedené inde
Lipodystrofia nezatriedená inde
Iné nešpecifikované metabolické poruchy
Nešpecifikovaná metabolická porucha

Pozákroková hypotyreóza
Pozákroková hypoinzulinémia
Pozákroková hypoparatyreóza
Pozákrokový hypopituitarizmus
Pozákrokové ovariálne zlyhanie
Pozákroková hypofunkcia semenníkov
Pozákroková adrenokortikálna (-medulárna)
hypofunkcia
Iné pozákrokové endokrinné a metabolické
poruchy
Nešpecifikovaná pozákroková endokrinná
a metabolická porucha

Demencia pri Alzheimerovej chorobe so skorým
zaèiatkom (G30.0)
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F00.1

Demencia pri Alzheimerovej chorobe (G 30. - +)

F00.2

Demencia pri Alzheimerovej chorobe (G 30. - +)

F00.9

Demencia pri Alzheimerovej chorobe (G 30. - +)

F01
F01.0
F01.1
F01.2
F01.3

Vaskulárna artériosklerotická demencia
Vaskulárna artériosklerotická demencia
Vaskulárna artériosklerotická demencia
Vaskulárna artériosklerotická demencia
Vaskulárna artériosklerotická demencia

F01.8
F01.9
F02

Vaskulárna artériosklerotická demencia
Vaskulárna artériosklerotická demencia
Demencia pri iných chorobách zatriedených
inde
Demencia pri iných chorobách zatriedených
inde
Demencia pri iných chorobách zatriedených
inde
Demencia pri iných chorobách zatriedených
inde
Demencia pri iných chorobách zatriedených
inde
Demencia pri iných chorobách zatriedených
inde
Demencia pri iných chorobách zatriedených
inde
Nešpecifikovaná demencia
Organický amnestický syndróm nezavinený
alkoholom alebo inými psychoaktívnymi
látkami
Delírium nezavinené alkoholom alebo inými
psychoaktívnymi látkami
Delírium nezavinené alkoholom alebo inými
psychoaktívnymi látkami
Delírium nezavinené alkoholom alebo inými
psychoaktívnymi látkami
Delírium nezavinené alkoholom alebo inými
psychoaktívnymi látkami
Delírium nezavinené alkoholom alebo inými
psychoaktívnymi látkami
Iné duševné poruchy zapríèinené poškodením
a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou
Iné duševné poruchy zapríèinené poškodením
a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou
Iné duševné poruchy zapríèinené poškodením
a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou
Iné duševné poruchy zapríèinené poškodením
a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou
Iné duševné poruchy zapríèinené poškodením
a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou
Iné duševné poruchy zapríèinené poškodením
a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou

F02.0
F02.1
F02.2
F02.3
F02.4
F02.8
F03
F04

F05
F05.0
F05.1
F05.8
F05.9
F06
F06.0
F06.1
F06.2
F06.3
F06.4

Demencia pri Alzheimerovej chorobe s neskorým
zaèiatkom (G30.1)
Demencia pri Alzheimerovej chorobe, atypický
alebo zmiešaný typ (G30.8)
Nešpecifikovaná demencia pri Alzheimerovej
chorobe (G30.9)
Vaskulárna demencia s akútnym zaèiatkom
Multiinfarktová demencia
Subkortikálna vaskulárna demencia
Zmiešaná kortikálna a subkortikálna cievna
demencia
Iná cievna demencia
Nešpecifikovaná cievna demencia

Demencia pri Pickovej chorobe (G31.0)
Demencia pri Creuzfeldovej-Jakobovej chorobe
(A81.0)
Demencia pri Huntingtonovej chorobe (G10)
Demencia pri Parkinsonovej chorobe (G20)
Demencia pri chorobe vyvolanej vírusom ¾udskej
imunitnej nedostatoènosti [HIV] (B22.0)
Demencia pri iných špecifikovaných chorobách
zatriedených inde

Delírium opísané ako nenadsadené na demenciu
Delírium nadsadené na demenciu
Iné delírium
Nešpecifikované delírium

Organická halucinóza
Organická katatónna porucha
Organická porucha s bludmi (podobná
schizofrénii)
Organické poruchy nálady (afektívne)
Organická úzkostná porucha
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F06.5
F06.6
F06.7
F06.8

Iné duševné poruchy zapríèinené poškodením
a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou
Iné duševné poruchy zapríèinené poškodením
a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou
Iné duševné poruchy zapríèinené poškodením
a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou
Iné duševné poruchy zapríèinené poškodením
a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou

F06.9

Iné duševné poruchy zapríèinené poškodením
a dysfunkciou mozgu a somatickou chorobou

F07

Poruchy osobnosti a správania zapríèinené
chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu
Poruchy osobnosti a správania zapríèinené
chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu
Poruchy osobnosti a správania zapríèinené
chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu
Poruchy osobnosti a správania zapríèinené
chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu
Poruchy osobnosti a správania zapríèinené
chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu

F07.0
F07.1
F07.2
F07.8

F07.9

Poruchy osobnosti a správania zapríèinené
chorobou, poškodením a dysfunkciou mozgu

F10.3

Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím alkoholu
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím alkoholu
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím alkoholu
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím alkoholu
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím alkoholu
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím alkoholu
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím opiátov
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím opiátov
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím opiátov
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím opiátov
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím opiátov
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím opiátov
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím opiátov
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím opiátov

F10.4
F10.5
F10.6
F10.7
F10.8
F11
F11.0
F11.1
F11.2
F11.3
F11.4
F11.5
F11.6
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Organická disociatívna porucha
Emoèná labilita (asténia) na organickom
podklade
¼ahké poruchy poznávania
Iné špecifikované psychické poruchy zapríèinené
poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou
chorobou
Nešpecifikovaná psychická porucha zapríèinená
poškodením a dysfunkciou mozgu a somatickou
chorobou

Porucha osobnosti organického pôvodu
Postencefalitický syndróm
Syndróm po otrase mozgu
Iné organické poruchy osobnosti a správania
zavinené chorobou, poškodením a dysfunkciou
mozgu
Nešpecifikovaná organická porucha osobnosti
a správania zavinená chorobou, poškodením
a dysfunkciou mozgu
Abstinenèný syndróm
Abstinenèný syndróm s delíriom
Psychotické poruchy
Amnestický syndróm
Reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická
porucha
Iné psychické poruchy a poruchy správania

Akútna intoxikácia
Zneužívanie
Syndróm závislosti
Abstinenèný syndróm
Abstinenèný syndróm s delíriom
Psychotické poruchy
Amnestický syndróm
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F11.7
F11.8
F11.9
F12
F12.0
F12.1
F12.2
F12.3
F12.4
F12.5
F12.6
F12.7
F12.8
F12.9
F13
F13.0
F13.1
F13.2
F13.3
F13.4
F13.5
F13.6
F13.7
F13.8
F13.9
F14
F14.0
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Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím opiátov
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím opiátov
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím opiátov
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím kanabinoidov (marihuana, hašiš)
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím kanabinoidov (marihuana, hašiš)
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím kanabinoidov (marihuana, hašiš)
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím kanabinoidov (marihuana, hašiš)
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím kanabinoidov (marihuana, hašiš)
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím kanabinoidov (marihuana, hašiš)
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím kanabinoidov (marihuana, hašiš)
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím kanabinoidov (marihuana, hašiš)
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím kanabinoidov (marihuana, hašiš)
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím kanabinoidov (marihuana, hašiš)
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím kanabinoidov (marihuana, hašiš)
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím sedatív alebo hypnotík
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím sedatív alebo hypnotík
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím sedatív alebo hypnotík
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím sedatív alebo hypnotík
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím sedatív alebo hypnotík
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím sedatív alebo hypnotík
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím sedatív alebo hypnotík
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím sedatív alebo hypnotík
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím sedatív alebo hypnotík
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím sedatív alebo hypnotík
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím sedatív alebo hypnotík
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím kokaínu
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím kokaínu

Reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická
porucha
Iné psychické poruchy a poruchy správania
Nešpecifikované psychické poruchy a poruchy
správania

Akútna intoxikácia
Zneužívanie
Syndróm závislosti
Abstinenèný syndróm
Abstinenèný syndróm s delíriom
Psychotické poruchy
Amnestický syndróm
Reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická
porucha
Iné psychické poruchy a poruchy správania
Nešpecifikované psychické poruchy a poruchy
správania

Akútna intoxikácia
Zneužívanie
Syndróm závislosti
Abstinenèný syndróm
Abstinenèný syndróm s delíriom
Psychotické poruchy
Amnestický syndróm
Reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická
porucha
Iné psychické poruchy a poruchy správania
Nešpecifikované psychické poruchy a poruchy
správania

Akútna intoxikácia
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F14.1
F14.2
F14.3
F14.4
F14.5
F14.6
F14.7
F14.8
F14.9
F15
F15.0
F15.1
F15.2
F15.3
F15.4
F15.5
F15.6
F15.7
F15.8
F15.9
F16
F16.0
F16.1
F16.2
F16.3
F16.4
F16.5

Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím kokaínu
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím kokaínu
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím kokaínu
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím kokaínu
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím kokaínu
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím kokaínu
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím kokaínu
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím kokaínu
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím kokaínu
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím iných stimulancií vrátane kofeínu
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím iných stimulancií vrátane kofeínu
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím iných stimulancií vrátane kofeínu
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím iných stimulancií vrátane kofeínu
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím iných stimulancií vrátane kofeínu
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím iných stimulancií vrátane kofeínu
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím iných stimulancií vrátane kofeínu
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím iných stimulancií vrátane kofeínu
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím iných stimulancií vrátane kofeínu
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím iných stimulancií vrátane kofeínu
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím iných stimulancií vrátane kofeínu
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím halucinogénov
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím halucinogénov
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím halucinogénov
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím halucinogénov
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím halucinogénov
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím halucinogénov
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím halucinogénov
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Zneužívanie
Syndróm závislosti
Abstinenèný syndróm
Abstinenèný syndróm s delíriom
Psychotické poruchy
Amnestický syndróm
Reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická
porucha
Iné psychické poruchy a poruchy správania
Nešpecifikované psychické poruchy a poruchy
správania

Akútna intoxikácia
Zneužívanie
Syndróm závislosti
Abstinenèný syndróm
Abstinenèný syndróm s delíriom
Psychotické poruchy
Amnestický syndróm
Reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická
porucha
Iné psychické poruchy a poruchy správania
Nešpecifikované psychické poruchy a poruchy
správania

Akútna intoxikácia
Zneužívanie
Syndróm závislosti
Abstinenèný syndróm
Abstinenèný syndróm s delíriom
Psychotické poruchy
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F16.6
F16.7
F16.8
F16.9
F18
F18.0
F18.1
F18.2
F18.3
F18.4
F18.5
F18.6
F18.7
F18.8
F18.9
F19

F19.0

F19.1

F19.2

F19.3

F19.4

F19.5

F19.6
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Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím halucinogénov
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím halucinogénov
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím halucinogénov
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím halucinogénov
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím prchavých rozpúš•adiel
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím prchavých rozpúš•adiel
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím prchavých rozpúš•adiel
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím prchavých rozpúš•adiel
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím prchavých rozpúš•adiel
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím prchavých rozpúš•adiel
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím prchavých rozpúš•adiel
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím prchavých rozpúš•adiel
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím prchavých rozpúš•adiel
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím prchavých rozpúš•adiel
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím prchavých rozpúš•adiel
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím viacerých drog a iných
psychoaktívnych látok
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím viacerých drog a iných psychoaktívnych
látok
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím viacerých drog a iných psychoaktívnych
látok
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím viacerých drog a iných psychoaktívnych
látok
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím viacerých drog a iných psychoaktívnych
látok
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím viacerých drog a iných psychoaktívnych
látok
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím viacerých drog a iných psychoaktívnych
látok
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím viacerých drog a iných psychoaktívnych
látok

Amnestický syndróm
Reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická
porucha
Iné psychické poruchy a poruchy správania
Nešpecifikované psychické poruchy a poruchy
správania

Akútna intoxikácia
Zneužívanie
Syndróm závislosti
Abstinenèný syndróm
Abstinenèný syndróm s delíriom
Psychotické poruchy
Amnestický syndróm
Reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická
porucha
Iné psychické poruchy a poruchy správania
Nešpecifikované psychické poruchy a poruchy
správania

Akútna intoxikácia

Zneužívanie

Syndróm závislosti

Abstinenèný syndróm

Abstinenèný syndróm s delíriom

Psychotické poruchy

Amnestický syndróm

577/2004 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Èiastka 244

Zbierka zákonov è. 577/2004

F19.7

F20
F20.0
F20.1
F20.2
F20.3
F20.4
F20.5
F20.6
F20.8
F20.9
F21
F22
F22.0
F22.8
F22.9
F23
F23.0

Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím viacerých drog a iných psychoaktívnych
látok
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím viacerých drog a iných psychoaktívnych
látok
Poruchy psychiky a správania zapríèinené
užitím viacerých drog a iných psychoaktívnych
látok
Schizofrénia
Schizofrénia
Schizofrénia
Schizofrénia
Schizofrénia
Schizofrénia
Schizofrénia
Schizofrénia
Schizofrénia
Schizofrénia
Schizotypová porucha
Pretrvávajúce poruchy s bludmi
Pretrvávajúce poruchy s bludmi
Pretrvávajúce poruchy s bludmi
Pretrvávajúce poruchy s bludmi
Akútne a prechodné psychotické poruchy
Akútne a prechodné psychotické poruchy

F23.1

Akútne a prechodné psychotické poruchy

F23.2

Akútne a prechodné psychotické poruchy

F23.3
F23.8
F23.9

Akútne a prechodné psychotické poruchy
Akútne a prechodné psychotické poruchy
Akútne a prechodné psychotické poruchy

F24
F25
F25.0
F25.1
F25.2
F25.8
F25.9
F28

Indukovaná porucha s bludmi
Schizoafektívne poruchy
Schizoafektívne poruchy
Schizoafektívne poruchy
Schizoafektívne poruchy
Schizoafektívne poruchy
Schizoafektívne poruchy
Iné neorganické psychotické poruchy

F29
F30
F30.0
F30.1
F30.2
F30.8
F30.9

Nešpecifikovaná neorganická psychóza
Manická epizóda
Manická epizóda
Manická epizóda
Manická epizóda
Manická epizóda
Manická epizóda

F19.8

F19.9
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Reziduálna a neskoro nastupujúca psychotická
porucha
Iné psychické poruchy a poruchy správania

Nešpecifikované psychické poruchy a poruchy
správania

Paranoidná schizofrénia
Hebefrénna schizofrénia
Katatónna schizofrénia
Nediferencovaná schizofrénia
Postschizofrenická depresia
Reziduálna schizofrénia
Jednoduchá schizofrénia
Iná schizofrénia
Nešpecifikovaná schizofrénia

Bludová (paranoidná) porucha
Iné perzistujúce poruchy s bludmi
Nešpecifikovaná pretrvávajúca porucha s bludmi
Akútna polymorfná psychotická porucha bez
príznakov schizofrénie
Akútna polymorfná psychotická porucha
s príznakmi schizofrénie
Akútna psychotická porucha podobná
schizofrénii
Iné akútne psychotické poruchy, najmä s bludmi
Iné akútne a prechodné psychotické poruchy
Nešpecifikovaná akútna a prechodná
psychopatická porucha

Schizoafektívna porucha, manický typ
Schizoafektívna porucha, depresívny typ
Schizoafektívna porucha, zmiešaný typ
Iné schizoafektívne poruchy
Nešpecifikovaná schizoafektívna porucha

Hypománia
Mánia bez psychotických príznakov
Mánia s psychotickými príznakmi
Iné manické epizódy
Nešpecifikovaná manická epizóda
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F31
F31.0

Bipolárna afektívna porucha
Bipolárna afektívna porucha

F31.1

Bipolárna afektívna porucha

F31.2

Bipolárna afektívna porucha

F31.3

Bipolárna afektívna porucha

F31.4

Bipolárna afektívna porucha

F31.5

Bipolárna afektívna porucha

F31.6

Bipolárna afektívna porucha

F31.7
F31.8
F31.9
F32
F32.0
F32.1
F32.2

Bipolárna afektívna porucha
Bipolárna afektívna porucha
Bipolárna afektívna porucha
Depresívne epizódy
Depresívne epizódy
Depresívne epizódy
Depresívne epizódy

F32.3

Depresívne epizódy

F32.8
F32.9
F33
F33.0

Depresívne epizódy
Depresívne epizódy
Recidivujúca depresívna porucha
Recidivujúca depresívna porucha

F33.1

Recidivujúca depresívna porucha

F33.2

Recidivujúca depresívna porucha

F33.3

Recidivujúca depresívna porucha

F33.4
F33.8
F33.9
F34
F34.0
F34.1
F34.8
F34.9
F38
F38.0
F38.1
F38.8

Recidivujúca depresívna porucha
Recidivujúca depresívna porucha
Recidivujúca depresívna porucha
Pretrvávajúce afektívne poruchy
Pretrvávajúce afektívne poruchy
Pretrvávajúce afektívne poruchy
Pretrvávajúce afektívne poruchy
Pretrvávajúce afektívne poruchy
Iné afektívne poruchy
Iné afektívne poruchy
Iné afektívne poruchy
Iné afektívne poruchy

Bipolárna afektívna porucha, terajšia
hypomanická fáza
Bipolárna afektívna porucha, terajšia manická
fáza bez psychotických príznakov
Bipolárna afektívna porucha, terajšia manická
fáza s psychotickými príznakmi
Bipolárna afektívna porucha, terajšia fáza alebo
fáza strednej miernej depresie
Bipolárna afektívna porucha, terajšia fáza
hlbokej depresie bez psychotických príznakov
Bipolárna afektívna porucha, terajšia fáza
hlbokej depresie s psychotickými príznakmi
Bipolárna afektívna porucha, terajšia zmiešaná
epizóda
Bipolárna afektívna porucha, teraz v remisii
Iné bipolárne afektívne poruchy
Nešpecifikovaná bipolárna afektívna porucha
Epizóda ¾ahkej depresie
Epizóda stredne •ažkej depresie
Epizóda •ažkej (hlbokej) depresie bez
psychotických príznakov
Epizóda •ažkej (hlbokej) depresie
s psychotickými príznakmi
Iné depresívne psychózy
Nešpecifikovaná depresívna epizóda
Recidivujúca depresívna porucha, terajšia ¾ahká
epizóda
Recidivujúca depresívna porucha, terajšia
stredne •ažká epizóda
Recidivujúca depresívna porucha, terajšia
epizóda •ažkého stupòa bez psychotických
príznakov
Recidivujúca depresívna porucha, terajšia
epizóda •ažkého stupòa s psychotickými
príznakmi
Recidivujúca depresívna porucha, teraz v remisii
Iné recidivujúce depresívne poruchy
Nešpecifikované recidivujúce depresívne poruchy
Cyklotýmia
Dystýmia
Iné perzistujúce afektívne poruchy
Nešpecifikované perzistujúce afektívne poruchy
Iné jednotlivé afektívne poruchy
Iné návratné afektívne poruchy
Iné špecifikované afektívne poruchy
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F39
F42
F42.0
F42.1

Nešpecifikované afektívne poruchy
Obsesívno-kompulzívna porucha
Obsesívno-kompulzívna porucha
Obsesívno-kompulzívna porucha

F42.2
F42.8
F42.9
F43.0
F43.1
F43.2
F43.8
F53

Obsesívno-kompulzívna porucha
Obsesívno-kompulzívna porucha
Obsesívno-kompulzívna porucha
Reakcia na •ažký stres a adaptaèné poruchy
Reakcia na •ažký stres a adaptaèné poruchy
Reakcia na •ažký stres a adaptaèné poruchy
Reakcia na •ažký stres a adaptaèné poruchy
Poruchy psychiky a správania v popôrodí
nezatriedené inde
Poruchy psychiky a správania v popôrodí
nezatriedené inde
Poruchy psychiky a správania v popôrodí
nezatriedené inde
Poruchy psychiky a správania v popôrodí
nezatriedené inde
Poruchy psychiky a správania v popôrodí
nezatriedené inde
¼ahká duševná zaostalos•
Stredný stupeò duševnej zaostalosti
•ažká duševná zaostalos•
Hlboká duševná zaostalos•
Iná duševná zaostalos•
Nešpecifikovaná duševná zaostalos•
Špecifické poruchy vývinu reèi a jazyka
Špecifické poruchy vývinu reèi a jazyka
Špecifické poruchy vývinu reèi a jazyka
Špecifické poruchy vývinu reèi a jazyka
Špecifické poruchy vývinu reèi a jazyka
Špecifické poruchy vývinu reèi a jazyka
Špecifické poruchy vývinu reèi a jazyka

F53.0
F53.1
F53.8
F53.9
F70
F71
F72
F73
F78
F79
F80
F80.0
F80.1
F80.2
F80.3
F80.8
F80.9
F81
F81.0
F81.1
F81.2
F81.3
F81.8
F81.9

Špecifické poruchy vývinu školských
zruèností
Špecifické poruchy vývinu školských zruèností
Špecifické poruchy vývinu školských zruèností
Špecifické poruchy vývinu školských zruèností
Špecifické poruchy vývinu školských zruèností
Špecifické poruchy vývinu školských zruèností
Špecifické poruchy vývinu školských zruèností

F82
F83
F84
F84.0
F84.1
F84.2

Špecifická porucha vývinu pohybovej funkcie
Zmiešané špecifické vývinové poruchy
Prenikavé poruchy vývinu
Prenikavé poruchy vývinu
Prenikavé poruchy vývinu
Prenikavé poruchy vývinu
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Prevažne obsesívne myšlienky alebo ruminácie
Prevažne kompulzívne konanie (obsedantné
rituály)
Zmiešané obsesívne myšlienky a konanie
Iné obsesívno-kompulzívne poruchy
Nešpecifikované obsesívno-kompulzívne poruchy
Akútna stresová reakcia
Posttraumatická stresová porucha
Adaptaèné poruchy
Iné reakcie na •ažký stres

¼ahké psychické poruchy a poruchy správania
v popôrodí nezatriedené inde
•ažké psychické poruchy a poruchy správania
v popôrodí nezatriedené inde
Iné psychické poruchy a poruchy správania
v popôrodí nezatriedené inde
Nešpecifikovaná psychická porucha v popôrodí

Špecifická porucha artikulácie reèi
Expresívna porucha reèi
Receptívna porucha reèi
Získaná afázia s epilepsiou (Landau-Kleffner)
Iné vývinové poruchy reèi a jazyka
Nešpecifikovaná vývinová porucha reèi alebo
jazyka

Špecifická porucha èítania
Špecifická porucha hláskovania
Špecifická porucha aritmetických schopností
Zmiešaná porucha školských schopností
Iné vývinové poruchy školských zruèností
Nešpecifikované vývinové poruchy školských
zruèností

Detský autizmus
Atypický autizmus
Rettov syndróm

Strana 94

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

577/2004 Z. z.

Zbierka zákonov è. 577/2004

Èiastka 244

Strana 5514

F84.3
F84.4

Prenikavé poruchy vývinu
Prenikavé poruchy vývinu

F84.5
F84.8
F84.9
F90
F90.0
F90.1
F90.8
F90.9
F91
F91.0
F91.1
F91.2
F91.3
F91.8
F91.9
F92

Prenikavé poruchy vývinu
Prenikavé poruchy vývinu
Prenikavé poruchy vývinu
Hyperkinetické poruchy
Hyperkinetické poruchy
Hyperkinetické poruchy
Hyperkinetické poruchy
Hyperkinetické poruchy
Poruchy správania
Poruchy správania
Poruchy správania
Poruchy správania
Poruchy správania
Poruchy správania
Poruchy správania
Zmiešané poruchy správania a emoèné
poruchy
Zmiešané poruchy správania a emoèné poruchy
Zmiešané poruchy správania a emoèné poruchy
Zmiešané poruchy správania a emoèné poruchy

F92.0
F92.8
F92.9
F93.0
F93.1
F93.2
F93.8
F93.9
F94
F94.0
F94.1
F94.2
F94.8
F94.9

Emoèné poruchy so zaèiatkom špecifickým pre
detstvo
Emoèné poruchy so zaèiatkom špecifickým pre
detstvo
Emoèné poruchy so zaèiatkom špecifickým pre
detstvo
Emoèné poruchy so zaèiatkom špecifickým pre
detstvo
Emoèné poruchy so zaèiatkom špecifickým pre
detstvo
Poruchy sociálneho fungovania so zaèiatkom
špecifickým pre detstvo a dospievanie
Poruchy sociálneho fungovania so zaèiatkom
špecifickým pre detstvo a dospievanie
Poruchy sociálneho fungovania so zaèiatkom
špecifickým pre detstvo a dospievanie
Poruchy sociálneho fungovania so zaèiatkom
špecifickým pre detstvo a dospievanie
Poruchy sociálneho fungovania so zaèiatkom
špecifickým pre detstvo a dospievanie
Poruchy sociálneho fungovania so zaèiatkom
špecifickým pre detstvo a dospievanie

F95
F95.0
F95.1

Tikové poruchy
Tikové poruchy
Tikové poruchy

F95.2

Tikové poruchy

Iná detská dezintegraèná porucha
Hyperaktívna porucha spojená s mentálnou
retardáciou a stereotypnými pohybmi
Aspergerov syndróm
Iné prenikavé vývinové poruchy
Nešpecifikované prenikavé vývinové poruchy
Porucha aktivity a pozornosti
Hyperkinetická porucha správania
Iné hyperkinetické poruchy
Nešpecifikovaná hyperkinetická porucha
Poruchy správania obmedzené na rodinný kruh
Porucha socializácie
Socializovaná porucha správania
Opozièná vzdorovitá porucha
Iné poruchy správania
Nešpecifikované poruchy správania

Depresívna porucha správania
Iné zmiešané poruchy správania a emócií
Nešpecifikované zmiešané poruchy správania
a emócií
Úzkos• z odlúèenia u detí
Fóbická úzkostná porucha u detí
Sociálna úzkostná porucha v detstve
Iné poruchy emócií v detstve
Nešpecifikovaná emoèná porucha v detstve

Elektívny mutizmus
Reaktívna porucha príchylnosti u detí
Dezinhibovaná porucha príchylnosti u detí
Iné poruchy sociálneho fungovania v detstve
Nešpecifikované detské poruchy sociálneho
fungovania
Prechodná tiková porucha
Chronická motorická alebo vokálna tiková
porucha
Kombinovaná vokálna motorická tiková porucha
s viacerými podobami (de la Tourette)
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F95.8
F95.9
F98.0

F98.1

F98.5

F98.6

G00
G00.0
G00.1
G00.2
G00.3
G00.8
G00.9
G01
G02.0

G02.1

G02.8

G03
G03.0
G03.1
G03.2
G03.8
G03.9
G04
G04.0

Tikové poruchy
Tikové poruchy
Iné poruchy správania a emoèné poruchy so
zvyèajným zaèiatkom v detstve a poèas
dospievania
Iné poruchy správania a emoèné poruchy so
zvyèajným zaèiatkom v detstve a poèas
dospievania
Iné poruchy správania a emoèné poruchy so
zvyèajným zaèiatkom v detstve a poèas
dospievania
Iné poruchy správania a emoèné poruchy so
zvyèajným zaèiatkom v detstve a poèas
dospievania
Bakteriálny zápal mozgových plien
(meningitis) nezatriedený inde
Bakteriálny zápal mozgových plien (meningitis)
nezatriedený inde
Bakteriálny zápal mozgových plien (meningitis)
nezatriedený inde
Bakteriálny zápal mozgových plien (meningitis)
nezatriedený inde
Bakteriálny zápal mozgových plien (meningitis)
nezatriedený inde
Bakteriálny zápal mozgových plien (meningitis)
nezatriedený inde
Bakteriálny zápal mozgových plien (meningitis)
nezatriedený inde
Zápal mozgových plien (meningitis) pri
bakteriálnych chorobách zatriedených inde
Zápal mozgových plien (meningitis) pri iných
infekèných a parazitárnych chorobách
zatriedených inde
Zápal mozgových plien (meningitis) pri iných
infekèných a parazitárnych chorobách
zatriedených inde
Zápal mozgových plien (meningitis) pri iných
infekèných a parazitárnych chorobách
zatriedených inde
Zápal mozgových plien (meningitis) vyvolaný
inými a nešpecifikovanými príèinami
Zápal mozgových plien (meningitis) vyvolaný
inými a nešpecifikovanými príèinami
Zápal mozgových plien (meningitis) vyvolaný
inými a nešpecifikovanými príèinami
Zápal mozgových plien (meningitis) vyvolaný
inými a nešpecifikovanými príèinami
Zápal mozgových plien (meningitis) vyvolaný
inými a nešpecifikovanými príèinami
Zápal mozgových plien (meningitis) vyvolaný
inými a nešpecifikovanými príèinami
Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy encephalitis, myelitis a encephalomyelitis
Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy encephalitis, myelitis a encephalomyelitis
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Iné tikové poruchy
Nešpecifikované tikové poruchy
Neorganická enuréza

Neorganická enkopréza

Jachtavos• (zajakavos•)

Ponáh¾avá reè

Hemofilová meningitída
Pneumokokový zápal mozgových plien pneumokoková meningitída
Streptokokový zápal mozgových plien streptokoková meningitída
Stafylokokový zápal mozgových plien stafylokoková meningitída
Iný bakteriálny zápal mozgových plien
Nešpecifikovaný bakteriálny zápal mozgových
plien

Zápal mozgových plien pri vírusových chorobách
zatriedených inde
Zápal mozgových plien pri mykózach
zatriedených inde
Zápal mozgových plien pri iných špecifikovaných
infekèných a parazitárnych chorobách zatriedených
inde

Nepyogénny zápal mozgových plien
Chronický zápal mozgových plien
Benígny rekurentný zápal mozgových plien
(Mollaretov)
Meningitída vyvolaná inými špecifikovanými
príèinami
Nešpecifikovaná meningitída

Akútna diseminovaná encefalitída
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G04.1
G04.2
G04.8
G04.9
G05

G05.0

G05.1

G05.2

G05.8

G06

G06.0

G06.1

G06.2

G07
G08

G09
G10
G11
G11.0
G11.1
G11.2
G11.3
G11.4
G11.8
G11.9
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Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy encephalitis, myelitis a encephalomyelitis
Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy encephalitis, myelitis a encephalomyelitis
Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy encephalitis, myelitis a encephalomyelitis
Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy encephalitis, myelitis a encephalomyelitis
Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy encephalitis, myelitis a encephalomyelitis
pri chorobách zatriedených inde
Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy encephalitis, myelitis a encephalomyelitis pri
chorobách zatriedených inde
Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy encephalitis, myelitis a encephalomyelitis pri
chorobách zatriedených inde
Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy encephalitis, myelitis a encephalomyelitis pri
chorobách zatriedených inde
Zápal mozgu, miechy, mozgu aj miechy encephalitis, myelitis a encephalomyelitis pri
chorobách zatriedených inde
Vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces
a granulóm - intrakraniálny a intraspinálny
absces a granulóm
Vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces
a granulóm - intrakraniálny a intraspinálny
absces a granulóm
Vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces
a granulóm - intrakraniálny a intraspinálny
absces a granulóm
Vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces
a granulóm - intrakraniálny a intraspinálny
absces a granulóm
Vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces
a granulóm pri chorobách zatriedených inde
Vnútrolebkový a vnútrochrbticový zápal žíl
a zápal žíl s krvnou zrazeninou intrakraniálna a intraspinálna flebitída
a tromboflebitída
Neskoré následky zápalových chorôb
centrálneho nervového systému
Huntingtonova choroba
Hereditárna ataxia
Hereditárna ataxia
Hereditárna ataxia
Hereditárna ataxia
Hereditárna ataxia
Hereditárna ataxia
Hereditárna ataxia
Hereditárna ataxia

Tropická spastická paraplégia
Bakteriálna meningoencefalitída
a meningomyelitída nezatriedená inde
Iná encefalitída, myelitída a encefalomyelitída
Nešpecifikovaná encefalitída, myelitída
a encefalomyelitída

Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri
bakteriálnych chorobách zatriedených inde
Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri
vírusových chorobách zatriedených inde
Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri
iných infekèných a parazitárnych chorobách
zatriedených inde
Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri
iných chorobách zatriedených inde

Vnútrolebkový absces a granulóm

Vnútrochrbticový absces a granulóm

Nešpecifikovaný extradurálny a subdurálny
absces

Vrodená neprogredujúca ataxia
Cerebelárna ataxia so skorým zaèiatkom
Cerebelárna ataxia s neskorým zaèiatkom
Cerebelárna ataxia s poruchou regenerácie DNA
Hereditárna spastická paraplégia
Iné hereditárne ataxie
Nešpecifikovaná hereditárna ataxia

577/2004 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Èiastka 244

Zbierka zákonov è. 577/2004

G12
G12.0

Spinálna svalová atrofia a príbuzné syndrómy
Spinálna svalová atrofia a príbuzné syndrómy

G12.1
G12.2
G12.8
G12.9
G13

Spinálna svalová atrofia a príbuzné syndrómy
Spinálna svalová atrofia a príbuzné syndrómy
Spinálna svalová atrofia a príbuzné syndrómy
Spinálna svalová atrofia a príbuzné syndrómy
Systémové atrofie prvotne postihujúce
centrálny nervový systém pri chorobách
zatriedených inde
Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny
nervový systém pri chorobách zatriedených inde
Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny
nervový systém pri chorobách zatriedených inde
Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny
nervový systém pri chorobách zatriedených inde
Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny
nervový systém pri chorobách zatriedených inde

G13.0
G13.1
G13.2
G13.8

G20
G21
G21.0
G21.1

Parkinsonova choroba
Sekundárny parkinsonizmus
Sekundárny parkinsonizmus
Sekundárny parkinsonizmus

G21.2

Sekundárny parkinsonizmus

G21.3

Sekundárny parkinsonizmus

G21.8
G21.9
G22
G23
G23.0
G23.1
G23.2
G23.8

Sekundárny parkinsonizmus
Sekundárny parkinsonizmus
Parkinsonizmus pri chorobách zatriedených
inde
Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií
Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií
Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií
Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií
Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií

G23.9

Iné degeneratívne choroby bazálnych ganglií

G24
G24.0
G24.1
G24.2
G24.3
G24.4
G24.5
G24.8
G24.9

Dystónia
Dystónia
Dystónia
Dystónia
Dystónia
Dystónia
Dystónia
Dystónia
Dystónia
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Infantilná spinálna svalová atrofia I. typu
(Werdnigova-Hoffmanova)
Iná vrodená spinálna svalová atrofia
Choroba motorického neurónu
Iné spinálne svalové atrofie a príbuzné syndrómy
Nešpecifikovaná spinálna svalová atrofia

Paraneoplastická neuromyopatia a neuropatia
Iná systémová atrofia postihujúca najmä
centrálny nervový systém pri nádorovej chorobe
Systémová atrofia postihujúca najmä centrálny
nervový systém pri myxedéme (E00.1, E03.-)
Systémová atrofia postihujúca najmä centrálny
nervový systém pri iných chorobách zatriedených
inde

Zhubný neuroleptický syndróm
Iný sekundárny parkinsonizmus vyvolaný
lieèivom
Sekundárny parkinsonizmus vyvolaný inými
vonkajšími èinite¾mi
Parkinsonizmus po zápale mozgu
(postencefalitický)
Iný sekundárny parkinsonizmus
Nešpecifikovaný sekundárny parkinsonizmus

Hallervordenova-Spatzova choroba
Pokraèujúca supranukleárna oftalmoplégia
Stionigrálna degenerácia
Iné špecifikované degeneratívne choroby
bazálnych ganglií
Nešpecifikovaná degeneratívna choroba
bazálnych ganglií
Dystónia vyvolaná lieèivom
Idiopatická familiárna dystónia
Idiopatická nefamiliárna dystónia
Spastický tortikolis
Idiopatická orofaciálna dystónia
Blefarospazmus
Iná dystónia
Nešpecifikovaná dystónia
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G25
G25.0
G25.1
G25.2
G25.3
G25.4
G25.5
G25.6

G25.8
G25.9
G26
G30
G30.0
G30.1
G30.8
G30.9
G31
G31.0
G31.1
G31.2
G31.8
G31.9
G32
G32.0
G32.8
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Iné extrapyramídové poruchy a poruchy
hýbavosti
Iné extrapyramídové poruchy a poruchy
hýbavosti
Iné extrapyramídové poruchy a poruchy
hýbavosti
Iné extrapyramídové poruchy a poruchy
hýbavosti
Iné extrapyramídové poruchy a poruchy
hýbavosti
Iné extrapyramídové poruchy a poruchy
hýbavosti
Iné extrapyramídové poruchy a poruchy
hýbavosti
Iné extrapyramídové poruchy a poruchy
hýbavosti
Iné extrapyramídové poruchy a poruchy
hýbavosti
Iné extrapyramídové poruchy a poruchy
hýbavosti
Extrapyramídové poruchy a poruchy
hýbavosti pri chorobách zatriedených inde
Alzheimerova choroba
Alzheimerova choroba
Alzheimerova choroba
Alzheimerova choroba
Alzheimerova choroba
Iné degeneratívne choroby nervového
systému nezatriedené inde
Iné degeneratívne choroby nervového systému
nezatriedené inde
Iné degeneratívne choroby nervového systému
nezatriedené inde
Iné degeneratívne choroby nervového systému
nezatriedené inde
Iné degeneratívne choroby nervového systému
nezatriedené inde
Iné degeneratívne choroby nervového systému
nezatriedené inde
Iné degeneratívne poruchy nervového
systému pri chorobách zatriedených inde
Iné degeneratívne poruchy nervového systému
pri chorobách zatriedených inde
Iné degeneratívne poruchy nervového systému
pri chorobách zatriedených inde

G35
G36
G36.0
G36.1

Roztrúsená skleróza - sclerosis multiplex
Iná akútna roztrúsená demyelinizácia
Iná akútna roztrúsená demyelinizácia
Iná akútna roztrúsená demyelinizácia

G36.8

Iná akútna roztrúsená demyelinizácia

Esenciálny tremor (tras¾avos•)
Tras¾avos• vyvolaná lieèivom
Iné nešpecifikované formy tras¾avosti
Myoklonus
Chorea vyvolaná lieèivom
Iná chorea
Mimovô¾ové zášklby - tiky vyvolané lieèivom
a ostatné mimovô¾ové zášklby - tiky organického
pôvodu
Iné špecifikované extrapyramídové poruchy
a poruchy hýbavosti
Nešpecifikovaná extrapyramídová porucha
a porucha hýbavosti

Alzheimerova choroba so skorým zaèiatkom
Alzheimerova choroba s neskorým zaèiatkom
Iná Alzheimerova choroba
Nešpecifikovaná Alzheimerova choroba

Ohranièená mozgová atrofia
Senilná degenerácia mozgu nezatriedená inde
Degenerácia nervového systému zapríèinená
alkoholom
Iné špecifikované degeneratívne choroby
nervového systému
Nešpecifikovaná degeneratívna choroba
nervového systému

Subakútna kombinovaná degenerácia miechy pri
chorobách zatriedených inde
Iné špecifikované degeneratívne poruchy
nervového systému pri chorobách zatriedených
inde

Neuromyelitis optica (Devicova)
Akútna a subakútna hemoragická
leukoencefalitída (Hurstova)
Iná špecifikovaná akútna roztrúsená
demyelinizácia
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G36.9

Iná akútna roztrúsená demyelinizácia

G37

G40
G40.0

Iné demyelinizaèné choroby centrálneho
nervového systému
Iné demyelinizaèné choroby centrálneho
nervového systému
Iné demyelinizaèné choroby centrálneho
nervového systému
Iné demyelinizaèné choroby centrálneho
nervového systému
Iné demyelinizaèné choroby centrálneho
nervového systému
Iné demyelinizaèné choroby centrálneho
nervového systému
Iné demyelinizaèné choroby centrálneho
nervového systému
Iné demyelinizaèné choroby centrálneho
nervového systému
Iné demyelinizaèné choroby centrálneho
nervového systému
Epilepsia - zrádnik
Epilepsia - zrádnik

G40.1

Epilepsia - zrádnik

G40.2

Epilepsia - zrádnik

G40.3

Epilepsia - zrádnik

G40.4

Epilepsia - zrádnik

G40.5
G40.6

Epilepsia - zrádnik
Epilepsia - zrádnik

G40.7

Epilepsia - zrádnik

G40.8
G40.9
G41
G41.0
G41.1
G41.2
G41.8
G41.9
G45

Epilepsia - zrádnik
Epilepsia - zrádnik
Epileptický stav - status epilepticus
Epileptický stav - status epilepticus
Epileptický stav - status epilepticus
Epileptický stav - status epilepticus
Epileptický stav - status epilepticus
Epileptický stav - status epilepticus
Prechodné mozgové ischemické ataky
a príbuzné syndrómy
Prechodné mozgové ischemické ataky
a príbuzné syndrómy
Prechodné mozgové ischemické ataky
a príbuzné syndrómy

G37.0
G37.1
G37.2
G37.3
G37.4
G37.5
G37.8
G37.9

G45.0
G45.1
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Nešpecifikovaná akútna roztrúsená
demyelinizácia

Difúzna skleróza
Centrálna demyelinizácia corpus callosum
Centrálna pontínna myelinolýza
Akútna prieèna myelitída pri demyelinizaènej
chorobe centrálneho nervového systému
Subakútny nekrotizujúci zápal miechy
Koncentrická skleróza (Balóova)
Iné špecifikované demyelinizaèné choroby
centrálneho nervového systému
Nešpecifikovaná demyelinizaèná choroba
centrálneho nervového systému
Idiopatická epilepsia a epileptické syndrómy
spojené s lokalizáciou (fokálna), (parciálna)
s jednoduchými parciálnymi kàèmi
Symptomatická epilepsia a epileptické syndrómy
spojené s lokalizáciou (fokálna), (parciálna)
s jednoduchými parciálnymi kàèmi
Symptomatická epilepsia a epileptické syndrómy
spojené s lokalizáciou (fokálna), (parciálna)
s komplexnými parciálnymi kàèmi
Generalizovaná idiopatická epilepsia
a epileptické syndrómy
Iná generalizovaná epilepsia a epileptické
syndrómy
Špeciálne epileptické syndrómy
Nešpecifikované záchvaty grand mal
(so záchvatmi petit mal alebo bez nich)
Nešpecifikovaný petit mal bez záchvatov grand
mal
Iná epilepsia
Nešpecifikovaná epilepsia
Status epilepticus grand mal
Status epilepticus petit mal
Komplexný parciálny epileptický stav
Iný epileptický stav
Nešpecifikovaný epileptický stav

Syndróm vertebrobazilárnej artérie
Syndróm krènice (hemisférický)
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G45.2
G45.3
G45.4
G45.8
G45.9
G46
G46.0
G46.1
G46.2
G46.3
G46.4
G46.5
G46.6
G46.7
G46.8
G47.3
G47.4
G53.0
G53.1

Prechodné mozgové ischemické ataky
a príbuzné syndrómy
Prechodné mozgové ischemické ataky a
príbuzné syndrómy
Prechodné mozgové ischemické ataky a
príbuzné syndrómy
Prechodné mozgové ischemické ataky a
príbuzné syndrómy
Prechodné mozgové ischemické ataky a
príbuzné syndrómy
Cievne syndrómy mozgu pri
cerebrovaskulárnych chorobách
Cievne syndrómy mozgu pri
cerebrovaskulárnych chorobách
Cievne syndrómy mozgu pri
cerebrovaskulárnych chorobách
Cievne syndrómy mozgu pri
cerebrovaskulárnych chorobách
Cievne syndrómy mozgu pri
cerebrovaskulárnych chorobách
Cievne syndrómy mozgu pri
cerebrovaskulárnych chorobách
Cievne syndrómy mozgu pri
cerebrovaskulárnych chorobách
Cievne syndrómy mozgu pri
cerebrovaskulárnych chorobách
Cievne syndrómy mozgu pri
cerebrovaskulárnych chorobách
Cievne syndrómy mozgu pri
cerebrovaskulárnych chorobách
Poruchy spánku
Poruchy spánku
Poruchy hlavových nervov pri chorobách
zatriedených inde
Poruchy hlavových nervov pri chorobách
zatriedených inde

Viacnásobné a obojstranné syndrómy
precerebrálnej artérie
Amaurosis fugax
Prechodná celková amnézia
Iné prechodné mozgové a ischemické ataky
a blízke syndrómy
Nešpecifikovaný prechodný mozgový ischemický
záchvat

Syndróm strednej mozgovej artérie (I66.0)
Syndróm prednej mozgovej artérie (I66.1)
Syndróm zadnej mozgovej artérie (I66.2)
Syndróm porážky mozgového kmeòa (I60 - I67)
Mozoèkový syndróm porážky
Èistý motorický lakulárny syndróm (I60 - I67)
Èistý senzorický lakunárny syndróm (I60 - I67)
Iné lakulárne syndrómy (I60 - I67)
Iné cievne syndrómy mozgu pri
cerebrovaskulárnych chorobách (I60 - I67)
Spánková apnea
Narkolepsia a katoplexia
Neuralgia po zostere (opasci) (B02.2)
Ochrnutie viacerých hlavových nervov pri
infekèných a parazitárnych chorobách
zatriedených inde (A00 - B99)

G60
G60.0
G60.1
G60.2
G60.3
G60.8
G60.9

Dedièná a idiopatická neuropatia
Dedièná a idiopatická neuropatia
Dedièná a idiopatická neuropatia
Dedièná a idiopatická neuropatia
Dedièná a idiopatická neuropatia
Dedièná a idiopatická neuropatia
Dedièná a idiopatická neuropatia

G61
G61.0
G61.1
G61.8
G61.9

Zápalová polyneuropatia
Zápalová polyneuropatia
Zápalová polyneuropatia
Zápalová polyneuropatia
Zápalová polyneuropatia

Guillainov-Barrého syndróm
Sérová neuropatia
Iné zápalové polyneuropatie
Nešpecifikovaná zápalová polyneuropatia

G62
G62.0
G62.1

Iné polyneuropatie
Iné polyneuropatie
Iné polyneuropatie

Polyneuropatia zapríèinená lieèivom
Alkoholická polyneuropatia

Dedièná motorická a senzorická neuropatia
Refsumova choroba
Neuropatia spojená s hereditárnou ataxiou
Idiopatická progresívna neuropatia
Iné dedièné a idiopatické neuropatie
Nešpecifikovaná dedièná a idiopatická
neuropatia
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G62.2

Iné polyneuropatie

G62.8
G62.9
G63.2

Iné polyneuropatie
Iné polyneuropatie
Diabetická polyneuropatia

G70

Myasthenia gravis a iné poruchy
nervovosvalovej platnièky
Myasthenia gravis a iné poruchy nervovosvalovej
platnièky
Myasthenia gravis a iné poruchy nervovosvalovej
platnièky
Myasthenia gravis a iné poruchy nervovosvalovej
platnièky
Myasthenia gravis a iné poruchy nervovosvalovej
platnièky
Myasthenia gravis a iné poruchy nervovosvalovej
platnièky
Primárne poruchy svalov
Primárne poruchy svalov
Primárne poruchy svalov
Primárne poruchy svalov
Primárne poruchy svalov
Primárne poruchy svalov
Primárne poruchy svalov
Iné myopatie
Iné myopatie
Iné myopatie
Iné myopatie
Iné myopatie
Iné myopatie
Iné myopatie
Iné myopatie
Poruchy nervovosvalovej platnièky a svalu pri
chorobách zatriedených inde
Poruchy nervovosvalovej platnièky a svalu pri
chorobách zatriedených inde
Poruchy nervovosvalovej platnièky a svalu pri
chorobách zatriedených inde
Poruchy nervovosvalovej platnièky a svalu pri
chorobách zatriedených inde
Poruchy nervovosvalovej platnièky a svalu pri
chorobách zatriedených inde
Poruchy nervovosvalovej platnièky a svalu pri
chorobách zatriedených inde
Poruchy nervovosvalovej platnièky a svalu pri
chorobách zatriedených inde
Poruchy nervovosvalovej platnièky a svalu pri
chorobách zatriedených inde
Poruchy nervovosvalovej platnièky a svalu pri
chorobách zatriedených inde
Detské mozgové ochrnutie
Detské mozgové ochrnutie

G70.0
G70.1
G70.2
G70.8
G70.9
G71
G71.0
G71.1
G71.2
G71.3
G71.8
G71.9
G72
G72.0
G72.1
G72.2
G72.3
G72.4
G72.8
G72.9
G73
G73.0
G73.1
G73.2
G73.3
G73.4
G73.5
G73.6
G73.7
G80
G80.0
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Polyneuropatia zapríèinená inými toxickými
látkami
Iné špecifikované polyneuropatie
Nešpecifikovaná polyneuropatia
Diabetická polyneuropatia (E10 - E14 so
spoloèným štvrtým znakom .4)

Myasthenia gravis
Toxické myoneurálne poruchy
Vrodená a vývinová myasténia
Iné špecifikované myoneurálne poruchy
Nešpecifikovaná myoneurálna porucha

Svalová dystrofia
Myotonické poruchy
Vrodené myopatie
Mitochondriová myopatia nezatriedená inde
Iné primárne poruchy svalov
Nešpecifikovaná primárna porucha svalu
Myopatia zapríèinená lieèivom
Alkoholická myopatia
Myopatia zavinená inými toxickými látkami
Periodická paralýza
Zápalová myopatia nezatriedená inde
Iné špecifikované myopatie
Nešpecifikovaná myopatia

Myastenické syndrómy pri endokrinných
chorobách
Eatonov-Lambertov syndróm (C80)
Iné myastenické syndrómy pri nádorovej chorobe
(C00 - D48)
Myastenické syndrómy pri iných chorobách
zatriedených inde
Myopatia pri infekèných a parazitárnych
chorobách zatriedených inde
Myopatia pri endokrinných chorobách
Myopatia pri metabolických chorobách
Myopatia pri iných chorobách zatriedených inde

Spastické mozgové ochrnutie
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G80.1
G80.2
G80.3
G80.4
G80.8
G80.9
G81
G81.0
G81.1
G81.9
G82
G82.0
G82.1
G82.2
G82.3
G82.4
G82.5
G83
G83.0
G83.1
G83.2
G83.3
G83.4
G83.8
G83.9
G90.0
G90.1
G90.3
G91
G91.0
G91.1
G91.2
G91.3
G91.8
G91.9
G92
G93.0
G93.1
G93.3
G93.4
G93.5
G93.6
G93.7
G93.8
G93.9
G94
G94.0
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Detské mozgové ochrnutie
Detské mozgové ochrnutie
Detské mozgové ochrnutie
Detské mozgové ochrnutie
Detské mozgové ochrnutie
Detské mozgové ochrnutie
Hemiplégia
Hemiplégia
Hemiplégia
Hemiplégia
Paraplégia a tetraplégia (kvadruplégia)
Paraplégia a tetraplégia (kvadruplégia)
Paraplégia a tetraplégia (kvadruplégia)
Paraplégia a tetraplégia (kvadruplégia)
Paraplégia a tetraplégia (kvadruplégia)
Paraplégia a tetraplégia (kvadruplégia)
Paraplégia a tetraplégia (kvadruplégia)
Iné paralytické syndrómy
Iné paralytické syndrómy
Iné paralytické syndrómy
Iné paralytické syndrómy
Iné paralytické syndrómy
Iné paralytické syndrómy
Iné paralytické syndrómy
Iné paralytické syndrómy
Poruchy autonómneho nervového systému
Poruchy autonómneho nervového systému
Poruchy autonómneho nervového systému
Vodnatie¾ka mozgu - hydrocefalus
Vodnatie¾ka mozgu - hydrocefalus
Vodnatie¾ka mozgu - hydrocefalus
Vodnatie¾ka mozgu - hydrocefalus
Vodnatie¾ka mozgu - hydrocefalus
Vodnatie¾ka mozgu - hydrocefalus
Vodnatie¾ka mozgu - hydrocefalus
Toxická encefalopatia
Iné poruchy mozgu
Iné poruchy mozgu
Iné poruchy mozgu
Iné poruchy mozgu
Iné poruchy mozgu
Iné poruchy mozgu
Iné poruchy mozgu
Iné poruchy mozgu
Iné poruchy mozgu
Iné poruchy mozgu pri chorobách
zatriedených inde
Iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených
inde

Spastická diplégia
Infantilná hemiplégia
Dyskinetické mozgové ochrnutie
Ataxické mozgové ochrnutie
Iné infantilné mozgové ochrnutie
Nešpecifikované detské mozgové ochrnutie
Chabá hemiplégia
Spastická hemiplégia
Nešpecifikovaná hemiplégia
Chabá paraplégia
Spastická paraplégia
Nešpecifikovaná paraplégia
Chabá tetraplégia
Spastická tetraplégia
Nešpecifikovaná tetraplégia
Diplégia horných konèatín
Monoplégia dolnej konèatiny
Monoplégia hornej konèatiny
Nešpecifikovaná monoplégia
Syndróm cauda equina
Iné špecifikované paralytické syndrómy
Nešpecifikovaný paralytický syndróm
Idiopatická periférna autonómna neuropatia
Familiárna dysautonómia (Rileyova-Dayova)
Multisystémová degenerácia
Komunikujúci hydrocefalus
Obštrukèný hydrocefalus
Normotenzný hydrocefalus
Nešpecifikovaný poúrazový hydrocefalus
Iný hydrocefalus
Nešpecifikovaný hydrocefalus
Mozgové cysty
Anoxické poškodenie mozgu nezatriedené inde
Syndróm únavy po viróze
Nešpecifikovaná encefalopatia
Stlaèenie mozgu
Opuch mozgu
Reyov syndróm
Iné špecifikované poruchy mozgu
Nešpecifikovaná porucha mozgu

Hydrocefalus pri infekèných a parazitárnych
chorobách zatriedených inde (A00 - B99)

577/2004 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Èiastka 244

Zbierka zákonov è. 577/2004

G94.1
G94.2
G94.8

Iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených
inde
Iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených
inde
Iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených
inde

G95
G95.0
G95.1
G95.2
G95.8
G95.9
G96
G96.0
G96.1
G96.8

Iné choroby miechy
Iné choroby miechy
Iné choroby miechy
Iné choroby miechy
Iné choroby miechy
Iné choroby miechy
Iné poruchy centrálneho nervového systému
Iné poruchy centrálneho nervového systému
Iné poruchy centrálneho nervového systému
Iné poruchy centrálneho nervového systému

G96.9

Iné poruchy centrálneho nervového systému

G97

Pozákrokové poruchy nervového systému
nezatriedené inde
Pozákrokové poruchy nervového systému
nezatriedené inde
Pozákrokové poruchy nervového systému
nezatriedené inde
Pozákrokové poruchy nervového systému
nezatriedené inde
Pozákrokové poruchy nervového systému
nezatriedené inde
Pozákrokové poruchy nervového systému
nezatriedené inde
Iné poruchy nervového systému nezatriedené
inde
Iné poruchy nervového systému pri
chorobách zatriedených inde
Iné poruchy nervového systému pri chorobách
zatriedených inde
Iné poruchy nervového systému pri chorobách
zatriedených inde
Iné poruchy nervového systému pri chorobách
zatriedených inde
Iné poruchy nervového systému pri chorobách
zatriedených inde
Iné choroby mihalnice
Iné choroby mihalnice
Choroby slzných orgánov
Choroby slzných orgánov
Choroby slzných orgánov
Choroby slzných orgánov
Choroby slzných orgánov
Choroby slzných orgánov
Choroby slzných orgánov
Choroby slzných orgánov

G97.0
G97.1
G97.2
G97.8
G97.9
G98
G99
G99.0
G99.1
G99.2
G99.8
H02.2
H02.4
H04
H04.0
H04.1
H04.2
H04.3
H04.4
H04.5
H04.6
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Hydrocefalus pri nádorovej chorobe (C00 - D48)
Hydrocefalus pri iných chorobách zatriedených
inde
Iné špecifikované choroby mozgu pri chorobách
zatriedených inde
Syringomyelia a syringobulbia
Vaskulárne myelopatie
Nešpecifikovaná kompresia miechy
Iné špecifikované choroby miechy
Bližšie neurèená choroba miechy
Vymokanie mozgovomiechového moku
Poruchy plien nezatriedené inde
Iné bližšie urèené poruchy centrálneho nervového
systému
Bližšie neurèené poruchy centrálneho nervového
systému

Vymokanie mozgovomiechového moku po
spinálnej punkcii
Iné reakcie na spinálnu a lumbálnu punkciu
Vnútrolebková hypotenzia po komorovom skrate
Iné pozákrokové poruchy nervového systému
Bližšie neurèená pozákroková porucha nervového
systému

Autonómna neuropatia pri endokrinných
a metabolických chorobách
Iné poruchy autonómneho nervového systému pri
iných chorobách zatriedených inde
Myelopatia pri chorobách zatriedených inde
Iné bližšie urèené poruchy nervového systému pri
chorobách zatriedených inde
Lagoftalmus
Ptóza mihalnice
Dakryoadenitída
Iné choroby slznej ž¾azy
Epifora
Akútny a nešpecifikovaný zápal slzných ciest
Chronický zápal slzných ciest
Stenóza a insuficiencia slzných ciest
Iné zmeny v slzných cestách
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H04.8
H04.9
H05.0
H05.1
H05.2
H05.3
H06.2
H10.1
H10.4
H10.5
H13.0
H13.3
H15
H15.0
H15.1
H15.8
H15.9
H16
H16.0
H16.1
H16.2
H16.3
H16.4
H16.8
H16.9
H19.0
H19.1
H19.2

H20
H20.0
H20.1
H20.2
H20.8
H20.9
H21
H21.0
H21.1
H21.2
H21.3
H21.4
H21.5
H21.8
H21.9
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Choroby slzných orgánov
Choroby slzných orgánov
Choroby oènice
Choroby oènice
Choroby oènice
Choroby oènice
Choroby slzných orgánov a oènice pri
chorobách zatriedených inde
Zápal spojovky - conjunctivitis
Zápal spojovky - conjunctivitis
Zápal spojovky - conjunctivitis
Choroby spojovky pri chorobách zatriedených
inde
Choroby spojovky pri chorobách zatriedených
inde
Choroby bielka
Choroby bielka
Choroby bielka
Choroby bielka
Choroby bielka
Zápal rohovky - keratitis
Zápal rohovky - keratitis
Zápal rohovky - keratitis
Zápal rohovky - keratitis
Zápal rohovky - keratitis
Zápal rohovky - keratitis
Zápal rohovky - keratitis
Zápal rohovky - keratitis
Choroby bielka a rohovky pri chorobách
zatriedených inde
Choroby bielka a rohovky pri chorobách
zatriedených inde
Choroby bielka a rohovky pri chorobách
zatriedených inde
Iridocyklitída
Iridocyklitída
Iridocyklitída
Iridocyklitída
Iridocyklitída
Iridocyklitída
Iné choroby dúhovky a vráskovca
Iné choroby dúhovky a vráskovca
Iné choroby dúhovky a vráskovca
Iné choroby dúhovky a vráskovca
Iné choroby dúhovky a vráskovca
Iné choroby dúhovky a vráskovca
Iné choroby dúhovky a vráskovca
Iné choroby dúhovky a vráskovca
Iné choroby dúhovky a vráskovca

Iné choroby slzných orgánov
Nešpecifikovaná choroba slzných orgánov
Akútny zápal oènice
Zdåhavé zápalové choroby oènice
Poruchy spojené s exoftalmom
Deformácia oènice
Tyreotoxický exoftalmus (E05.-)
Akútna atopická konjunktivitída
Chronická konjunktivitída
Blefarokonjunktivitída
Filáriová infekcia spojovky (B74.-)
Oèný pemfigoid (L12.-)

Skleritída
Episkleritída
Iné choroby bielka
Nešpecifikovaná choroba bielka
Vred rohovky - ulcus corneae
Iný povrchový zápal rohovky bez zápalu spojovky
Keratokonjunktivitída
Intersticiálna a hlboká keratitída
Neovaskularizácie rohovky
Iná keratitída
Nešpecifikovaná keratitída
Skleritída a episkleritída pri chorobách
zatriedených inde
Herpetická keratitída a keratokonjunktivitída
(B00.5)
Keratitída a keratokonjunktivitída pri iných
infekèných a parazitárnych chorobách
zatriedených inde
Akútna a subakútna iridocyklitída
Zdåhavá iridocyklitída
Iridocyklitída indukovaná šošovkou
Iná iridocyklitída
Nešpecifikovaná iridocyklitída
Hypféma
Iné vaskulárne choroby dúhovky a vráskovca
Degenerácia dúhovky a vráskovca
Cysta dúhovky, vráskovca a prednej komory
Dúhovkové membrány
Iné zrasty a ruptúry dúhovky a vráskovca
Iné špecifikované choroby dúhovky a vráskovca
Nešpecifikovaná choroba dúhovky a vráskovca
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H22
H22.0
H22.1
H22.8
H30
H30.0
H30.1
H30.2
H30.8
H30.9
H31
H31.0
H31.1
H31.2
H31.3
H31.4
H31.8
H31.9
H32
H32.0
H32.8
H33
H33.0
H33.1
H33.2
H33.3
H33.4
H33.5
H34
H34.0
H34.1
H34.2
H34.8
H34.9
H35
H35.0
H35.1
H35.2

Choroby dúhovky a vráskovca pri chorobách
zatriedených inde
Choroby dúhovky a vráskovca pri chorobách
zatriedených inde
Choroby dúhovky a vráskovca pri chorobách
zatriedených inde
Choroby dúhovky a vráskovca pri chorobách
zatriedených inde
Zápal cievovky a sietnice - chorioretinitis
Zápal cievovky a sietnice - chorioretinitis
Zápal cievovky a sietnice - chorioretinitis
Zápal cievovky a sietnice - chorioretinitis
Zápal cievovky a sietnice - chorioretinitis
Zápal cievovky a sietnice - chorioretinitis
Iné choroby cievovky
Iné choroby cievovky
Iné choroby cievovky
Iné choroby cievovky
Iné choroby cievovky
Iné choroby cievovky
Iné choroby cievovky
Iné choroby cievovky
Choroby cievovky a sietnice pri chorobách
zatriedených inde
Choroby cievovky a sietnice pri chorobách
zatriedených inde
Choroby cievovky a sietnice pri chorobách
zatriedených inde
Odlúpenie sietnice - amotio retinae
a natrhnutie sietnice - ruptura retinae
Odlúpenie sietnice - amotio retinae a natrhnutie
sietnice - ruptura retinae
Odlúpenie sietnice - amotio retinae a natrhnutie
sietnice - ruptura retinae
Odlúpenie sietnice - amotio retinae a natrhnutie
sietnice - ruptura retinae
Odlúpenie sietnice - amotio retinae a natrhnutie
sietnice - ruptura retinae
Odlúpenie sietnice - amotio retinae a natrhnutie
sietnice - ruptura retinae
Odlúpenie sietnice - amotio retinae a natrhnutie
sietnice - ruptura retinae
Cievne oklúzie sietnice
Cievne oklúzie sietnice
Cievne oklúzie sietnice
Cievne oklúzie sietnice
Cievne oklúzie sietnice
Cievne oklúzie sietnice
Iné choroby sietnice
Iné choroby sietnice
Iné choroby sietnice
Iné choroby sietnice
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Iridocyklitída pri infekèných a parazitárnych
chorobách zatriedených inde
Iridocyklitída pri iných chorobách zatriedených
inde
Iné choroby dúhovky a vráskovca pri chorobách
zatriedených inde
Ložiskový chorioretinálny zápal
Roztrúsený chorioretinálny zápal
Cyclitis posterior
Iné chorioretinálne zápaly
Nešpecifikovaný chorioretinálny zápal
Chorioretinálne jazvy
Degenerácia cievovky
Hereditárna dystrofia cievovky
Krvácanie a puknutie cievovky
Odchlopenie cievovky
Iné špecifikované choroby cievovky
Nešpecifikované choroby cievovky

Chorioretinálny zápal pri infekèných
a parazitárnych chorobách zatriedených inde
Iné chorioretinálne choroby pri chorobách
zatriedených inde

Odlúpenie sietnice s natrhnutím sietnice
Retinoschíza a cysty sietnice
Serózne odlúpenie sietnice
Trhliny sietnice bez odlúpenia
Odlúpenie sietnice •ahom
Iné odlúpenie sietnice

Prechodná oklúzia stredovej tepny sietnice
Oklúzia a centralis retinae
Iné oklúzie stredovej tepny sietnice
Iné cievne oklúzie sietnice
Nešpecifikovaná cievna oklúzia sietnice
Retinopatia pozadia a cievne zmeny sietnice
Retinopatia nedonosených (praeniaturonum)
Iná proliferatívna retinopatia
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H35.3
H35.4
H35.5
H35.6
H35.7
H35.8
H35.9
H36
H36.0
H36.8
H40
H40.0
H40.1
H40.2
H40.3
H40.4
H40.5
H40.6
H40.8
H40.9
H42
H42.0
H42.8
H44.0
H44.1
H44.2
H44.3
H44.5
H46
H47
H47.0
H47.1
H47.2
H47.3
H47.4
H47.5
H47.6
H47.7
H48
H48.0
H48.1
H48.8
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Iné choroby sietnice
Iné choroby sietnice
Iné choroby sietnice
Iné choroby sietnice
Iné choroby sietnice
Iné choroby sietnice
Iné choroby sietnice
Choroby sietnice pri chorobách zatriedených
inde
Choroby sietnice pri chorobách zatriedených
inde
Choroby sietnice pri chorobách zatriedených
inde
Glaukóm
Glaukóm
Glaukóm
Glaukóm
Glaukóm
Glaukóm
Glaukóm
Glaukóm
Glaukóm
Glaukóm
Glaukóm pri chorobách zatriedených inde
Glaukóm pri chorobách zatriedených inde
Glaukóm pri chorobách zatriedených inde
Choroby oènej gule
Choroby oènej gule
Choroby oènej gule
Choroby oènej gule
Choroby oènej gule
Zápal zrakového nervu - neuritis nervi optici
Iné choroby zrakového nervu a zrakových
dráh
Iné choroby zrakového nervu a zrakových dráh
Iné choroby zrakového nervu a zrakových dráh
Iné choroby zrakového nervu a zrakových dráh
Iné choroby zrakového nervu a zrakových dráh
Iné choroby zrakového nervu a zrakových dráh
Iné choroby zrakového nervu a zrakových dráh
Iné choroby zrakového nervu a zrakových dráh
Iné choroby zrakového nervu a zrakových dráh
Choroby zrakového nervu a zrakových dráh
pri chorobách zatriedených inde
Choroby zrakového nervu a zrakových dráh pri
chorobách zatriedených inde
Choroby zrakového nervu a zrakových dráh pri
chorobách zatriedených inde
Choroby zrakového nervu a zrakových dráh pri
chorobách zatriedených inde

Degenerácia makuly a zadného pólu oka
Periférna degenerácia sietnice
Hereditárna dystrofia sietnice
Sietnicové krvácanie
Oddelenie vrstiev sietnice
Iné špecifikované choroby sietnice
Nešpecifikované choroby sietnice

Diabetická retinopatia (E10 - E14 so spoloèným
štvrtým èíslom .3)
Iné choroby sietnice pri chorobách zatriedených
inde
Podozrenie na glaukóm
Primárny glaukóm s otvoreným uhlom
Primárny glaukóm so zatvoreným uhlom
Sekundárny glaukóm po oènom poranení
Sekundárny glaukóm po oènom zápale
Sekundárny glaukóm pri iných chorobách
Sekundárny glaukóm vyvolaný liekmi
Iný glaukóm
Nešpecifikovaný glaukóm
Glaukóm pri endokrinných, nutrièných
a metabolických chorobách zatriedených inde
Glaukóm pri iných chorobách zatriedených inde
Endophthalmitis purulenta
Iné endoftalmitídy
Degeneratívna myopatia
Iné degeneratívne choroby oènej gule
Degeneratívne choroby oènej gule

Choroby zrakového nervu nezatriedené inde
Nešpecifikovaný opuch papily
Atrofia zrakového nervu
Iné choroby papily zrakového nervu
Choroby chiasma opticum
Choroby iných zrakových dráh
Choroby kôrového zrakového centra
Nešpecifikované choroby zrakových dráh

Atrofia zrakového nervu pri chorobách
zatriedených inde
Retrobulbárna neuritída pri chorobách
zatriedených inde
Iné choroby zrakového nervu a zrakových dráh
pri chorobách zatriedených inde
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H49
H49.0
H49.1
H49.2
H49.3
H49.4
H49.8
H49.9
H54
H54.0
H54.1
H54.2
H54.3
H54.4
H54.5
H54.6
H54.7
H60.2
H60.4
H61.3
H61.9
H65.2

H66.1

Paralytický strabizmus (šku¾avos•)
Paralytický strabizmus (šku¾avos•)
Paralytický strabizmus (šku¾avos•)
Paralytický strabizmus (šku¾avos•)
Paralytický strabizmus (šku¾avos•)
Paralytický strabizmus (šku¾avos•)
Paralytický strabizmus (šku¾avos•)
Paralytický strabizmus (šku¾avos•)
Slepota a slabozrakos•
Slepota a slabozrakos•
Slepota a slabozrakos•
Slepota a slabozrakos•
Slepota a slabozrakos•
Slepota a slabozrakos•
Slepota a slabozrakos•
Slepota a slabozrakos•
Slepota a slabozrakos•
Zápal vonkajšieho ucha - otitis externa
Zápal vonkajšieho ucha - otitis externa
Iné choroby vonkajšieho ucha
Iné choroby vonkajšieho ucha
Nehnisavý zápal stredného ucha - otitis media
non suppurativa
Nehnisavý zápal stredného ucha - otitis media
non suppurativa
Nehnisavý zápal stredného ucha - otitis media
non suppurativa
Nehnisavý zápal stredného ucha - otitis media
non suppurativa
Hnisavý a nešpecifikovaný zápal stredného ucha

H66.2

Hnisavý a nešpecifikovaný zápal stredného ucha

H70

H71

Zápal hlávkového výbežku - mastoiditis
a príbuzné choroby
Zápal hlávkového výbežku - mastoiditis
a príbuzné choroby
Zápal hlávkového výbežku - mastoiditis
a príbuzné choroby
Zápal hlávkového výbežku - mastoiditis
a príbuzné choroby
Zápal hlávkového výbežku - mastoiditis
a príbuzné choroby
Zápal hlávkového výbežku - mastoiditis
a príbuzné choroby
Cholesteatóm stredného ucha

H72
H72.0
H72.1
H72.2
H72.8
H72.9

Prederavenie - perforácia bubienkovej blany
Prederavenie - perforácia bubienkovej blany
Prederavenie - perforácia bubienkovej blany
Prederavenie - perforácia bubienkovej blany
Prederavenie - perforácia bubienkovej blany
Prederavenie - perforácia bubienkovej blany

H65.3
H65.4
H65.9

H70.0
H70.1
H70.2
H70.8
H70.9
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Ochrnutie tretieho nervu (n. oculomotoris)
Ochrnutie štvrtého nervu (n. trochlearis)
Ochrnutie šiesteho nervu (n. abducens)
Úplná oftalmoplégia (vonkajšia)
Progresívna vonkajšia oftalmoplégia
Iná paralytická šku¾avos•
Nešpecifická paralytická šku¾avos•
Slepota na obe oèi
Slepota na jedno oko, slabozrakos• na druhé
Slabozrakos• na obe oèi
Nekvalifikovaná strata videnia na obe oèi
Slepota na jedno oko
Slabozrakos• na jedno oko
Nekvalifikovaná strata videnia na jedno oko
Nešpecifikovaná strata videnia
Malígny zápal vonkajšieho ucha
Cholesteatóm vonkajšieho ucha
Získaná stenóza vonkajšieho zvukovodu
Nešpecifikovaná choroba vonkajšieho ucha
Chronický serózny zápal stredného ucha
Chronický mukoidný zápal stredného ucha
Iné chronické nehnisavé zápaly stredného ucha
Nešpecifikovaný nehnisavý zápal stredného ucha
Chronický tubotympanový hnisavý zápal
stredného ucha
Chronický atikoantrálny hnisavý zápal stredného
ucha

Akútna mastoiditída
Chronická mastoiditída
Petrozitída - zápal pyramídy skalnej kosti
Iné mastoiditídy a podobné zmeny
Nešpecifikovaná mastoiditída

Centrálna perforácia bubienkovej blany
Atikova perforácia bubienkovej blany
Iné okrajové perforácie bubienkovej blany
Iné perforácie bubienkovej blany
Nešpecifikovaná perforácia bubienkovej blany
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H81.0
H81.1
H81.2
H81.3
H81.4
H81.8
H82
H83.0
H83.1
H83.2
H83.8
H83.9
H90
H90.0
H90.1

H90.2
H90.3
H90.4

H90.5
H90.6
H90.7

H90.8
H91
H91.0
H91.1
H91.2
H91.3
H91.8
H91.9
H95
H95.0
H95.1
H95.8
H95.9

Poruchy vestibulárnej funkcie
Poruchy vestibulárnej funkcie
Poruchy vestibulárnej funkcie
Poruchy vestibulárnej funkcie
Poruchy vestibulárnej funkcie
Poruchy vestibulárnej funkcie
Vertiginózne (ošia¾ové) syndrómy pri
chorobách zatriedených inde
Iné choroby vnútorného ucha
Iné choroby vnútorného ucha
Iné choroby vnútorného ucha
Iné choroby vnútorného ucha
Iné choroby vnútorného ucha
Konduktívna a senzorineurálna strata sluchu
(nedoèujnos•)
Konduktívna a senzorineurálna strata sluchu
(nedoèujnos•)
Konduktívna a senzorineurálna strata sluchu
(nedoèujnos•)
Konduktívna a senzorineurálna strata sluchu
(nedoèujnos•)
Konduktívna a senzorineurálna strata sluchu
(nedoèujnos•)
Konduktívna a senzorineurálna strata sluchu
(nedoèujnos•)
Konduktívna a senzorineurálna strata sluchu
(nedoèujnos•)
Konduktívna a senzorineurálna strata sluchu
(nedoèujnos•)
Konduktívna a senzorineurálna strata sluchu
(nedoèujnos•)
Konduktívna a senzorineurálna strata sluchu
(nedoèujnos•)
Strata sluchu iného typu
Strata sluchu iného typu
Strata sluchu iného typu
Strata sluchu iného typu
Strata sluchu iného typu
Strata sluchu iného typu
Strata sluchu iného typu
Pozákrokové choroby ucha
výbežku nezatriedené inde
Pozákrokové choroby ucha a
výbežku nezatriedené inde
Pozákrokové choroby ucha a
výbežku nezatriedené inde
Pozákrokové choroby ucha a
výbežku nezatriedené inde
Pozákrokové choroby ucha a
výbežku nezatriedené inde

Meniérova choroba
Benígny paroxyzmálny ošia¾
Vestibulárna neuronitída
Iný periférny ošia¾
Ošia¾ centrálneho pôvodu
Iné poruchy vestibulárnej funkcie

Labyrintitída
Fistula labyrintu
Dysfunkcia labyrintu
Iné špecifikované choroby vnútorného ucha
Nešpecifikovaná choroba vnútorného ucha

Obojstranná strata sluchu prevodového typu
Jednostranná strata sluchu prevodového typu
s neobmedzenou sluchovou schopnos•ou na
druhej strane
Nešpecifikovaná strata sluchu prevodového typu
Obojstranná percepèná strata sluchu
Jednostranná percepèná strata sluchu
s neobmedzenou sluchovou schopnos•ou na
druhej strane
Nešpecifikovaná percepèná strata sluchu
Obojstranná zmiešaná prevodová a percepèná
strata sluchu
Jednostranná zmiešaná prevodová a percepèná
strata sluchu s neobmedzenou sluchovou
schopnos•ou na druhej strane
Nešpecifikovaná zmiešaná prevodová
a percepèná strata sluchu
Ototoxická strata sluchu
Starecká nedoèujnos•
Náhla idiopatická strata sluchu
Hluchonemota nezatriedená inde
Iná špecifikovaná strata sluchu
Nešpecifikovaná strata sluchu

a hlávkového
hlávkového

Opakovaný cholesteatóm po mastoidektómii

hlávkového

Iné choroby po mastoidektómii

hlávkového

Iné pozákrokové choroby ucha a hlávkového
výbežku
Nešpecifikované pozákrokové choroby ucha
a hlávkového výbežku

hlávkového
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I00
I01
I01.0
I01.1
I01.2
I01.8
I01.9

Reumatická horúèka - febris rheumatica, bez
zmienky o postihnutí srdca
Reumatická horúèka s postihnutím srdca
Reumatická horúèka s postihnutím srdca
Reumatická horúèka s postihnutím srdca
Reumatická horúèka s postihnutím srdca
Reumatická horúèka s postihnutím srdca
Reumatická horúèka s postihnutím srdca

I02
I02.0
I02.9
I05
I05.0
I05.1
I05.2
I05.8
I05.9
I06
I06.0
I06.1
I06.2
I06.8
I06.9

Reumatická chorea
Reumatická chorea
Reumatická chorea
Reumatické choroby mitrálnej chlopne
Reumatické choroby mitrálnej chlopne
Reumatické choroby mitrálnej chlopne
Reumatické choroby mitrálnej chlopne
Reumatické choroby mitrálnej chlopne
Reumatické choroby mitrálnej chlopne
Reumatické choroby aortálnej chlopne
Reumatické choroby aortálnej chlopne
Reumatické choroby aortálnej chlopne
Reumatické choroby aortálnej chlopne
Reumatické choroby aortálnej chlopne
Reumatické choroby aortálnej chlopne

I07
I07.0
I07.1
I07.2
I07.8
I07.9
I08
I08.0
I08.1
I08.2
I08.3

Reumatické choroby trikuspidálnej chlopne
Reumatické choroby trikuspidálnej chlopne
Reumatické choroby trikuspidálnej chlopne
Reumatické choroby trikuspidálnej chlopne
Reumatické choroby trikuspidálnej chlopne
Reumatické choroby trikuspidálnej chlopne
Choroby viacerých chlopní
Choroby viacerých chlopní
Choroby viacerých chlopní
Choroby viacerých chlopní
Choroby viacerých chlopní

I08.8
I08.9
I09
I09.0
I09.1

Choroby viacerých chlopní
Choroby viacerých chlopní
Iné reumatické choroby srdca
Iné reumatické choroby srdca
Iné reumatické choroby srdca

I09.2
I09.8
I09.9
I10
I11
I11.0

Iné reumatické choroby srdca
Iné reumatické choroby srdca
Iné reumatické choroby srdca
Esenciálna (primárna) hypertenzia
Hypertenzná choroba srdca
Hypertenzná choroba srdca
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Akútna reumatická perikarditída
Akútna reumatická endokarditída
Akútna reumatická myokarditída
Iná akútna reumatická choroba srdca
Bližšie neurèená akútna reumatická choroba
srdca
Reumatická chorea s postihnutím srdca
Reumatická chorea bez postihnutia srdca
Mitrálna stenóza
Reumatická mitrálna insuficiencia
Mitrálna stenóza s insuficienciou
Iná choroba mitrálnej chlopne
Bližšie neurèená choroba mitrálnej chlopne
Reumatická aortálna stenóza
Reumatická aortálna insuficiencia
Reumatická aortálna stenóza s insuficienciou
Iné reumatické choroby aortálnej chlopne
Bližšie neurèená reumatická choroba aortálnej
chlopne
Trikuspidálna stenóza
Trikuspidálna insuficiencia
Zúženie trikuspidálnej chlopne s insuficienciou
Iné choroby trikuspidálnej chlopne
Bližšie neurèená choroba trikuspidálnej chlopne
Poruchy mitrálnej a aortálnej chlopne
Poruchy mitrálnej aj trikuspidálnej chlopne
Poruchy aortálnej aj trikuspidálnej chlopne
Kombinované poruchy mitrálnej, aortálnej
a trikuspidálnej chlopne
Iné choroby viacerých chlopní
Bližšie neurèená choroba viacerých chlopní
Reumatická myokarditída
Reumatické choroby endokardu, chlopòa bližšie
neurèená
Chronická reumatická perikarditída
Iné špecifikované reumatické choroby srdca
Bližšie neurèená reumatická choroba srdca

Hypertenzná choroba srdca so srdcovým
zlyhaním (kongestívnym)
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I11.9

Hypertenzná choroba srdca

I12
I12.0

Hypertenzná choroba oblièiek
Hypertenzná choroba oblièiek

I12.9

Hypertenzná choroba oblièiek

I13
I13.0

Hypertenzná choroba srdca a oblièiek
Hypertenzná choroba srdca a oblièiek

I13.1

Hypertenzná choroba srdca a oblièiek

I13.2

Hypertenzná choroba srdca a oblièiek

I13.9

Hypertenzná choroba srdca a oblièiek

I15
I15.0
I15.1

Sekundárna hypertenzia
Sekundárna hypertenzia
Sekundárna hypertenzia

I15.2

Sekundárna hypertenzia

I15.8
I15.9
I20
I20.0
I20.1
I20.8
I20.9
I21
I21.0

Sekundárna hypertenzia
Sekundárna hypertenzia
Angina pectoris - hrudníková angína
Angina pectoris - hrudníková angína
Angina pectoris - hrudníková angína
Angina pectoris - hrudníková angína
Angina pectoris - hrudníková angína
Akútny infarkt myokardu
Akútny infarkt myokardu

I21.1

Akútny infarkt myokardu

I21.2

Akútny infarkt myokardu

I21.3

Akútny infarkt myokardu

I21.4
I21.9
I22
I22.0
I22.1
I22.8
I22.9
I23

Akútny infarkt myokardu
Akútny infarkt myokardu
Ïalší infarkt myokardu
Ïalší infarkt myokardu
Ïalší infarkt myokardu
Ïalší infarkt myokardu
Ïalší infarkt myokardu
Daktoré terajšie komplikácie po akútnom
infarkte myokardu
Daktoré terajšie komplikácie po akútnom
infarkte myokardu
Daktoré terajšie komplikácie po akútnom
infarkte myokardu

I23.0
I23.1

Hypertenzná choroba srdca bez srdcového
zlyhania (kongestívneho)
Hypertenzná choroba oblièiek s renálnym
zlyhaním
Hypertenzná choroba oblièiek bez renálneho
zlyhania
Hypertenzná choroba srdca a oblièiek so
srdcovým zlyhaním (kongestívnym)
Hypertenzná choroba srdca a oblièiek
s oblièkovým zlyhaním
Hypertenzná choroba srdca a oblièiek so
srdcovým (kongestívnym) aj oblièkovým
zlyhaním
Bližšie neurèená hypertenzná choroba srdca
a oblièiek
Renovaskulárna hypertenzia
Sekundárna hypertenzia zapríèinená inými
chorobami oblièiek
Sekundárna hypertenzia zapríèinená
endokrinnými poruchami
Iná sekundárna hypertenzia
Bližšie neurèená sekundárna hypertenzia
Nestabilná angína
Angina pectoris s dokázanými spazmami
Iné formy hrudníkovej angíny
Nešpecifikovaná angina pectoris
Akútny transmurálny infarkt myokardu prednej
steny
Akútny transmurálny infarkt myokardu spodnej
steny
Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných
miestach
Akútny transmurálny infarkt myokardu na
nešpecifikovanom mieste
Akútny subendokardiálny infarkt myokardu
Bližšie neurèený akútny infarkt myokardu
Ïalší
Ïalší
Ïalší
Ïalší

infarkt
infarkt
infarkt
infarkt

myokardu
myokardu
myokardu
myokardu

prednej steny
spodnej steny
na iných miestach
na neurèenom mieste

Hemoperikard ako terajšia komplikácia po
akútnom infarkte myokardu
Defekt predsieòovej priehradky ako terajšia
komplikácia po akútnom infarkte myokardu
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I23.2
I23.3

I23.4
I23.5
I23.6

I23.8

Daktoré terajšie komplikácie po akútnom
infarkte myokardu
Daktoré terajšie komplikácie po akútnom
infarkte myokardu
Daktoré terajšie komplikácie po akútnom
infarkte myokardu
Daktoré terajšie komplikácie po akútnom
infarkte myokardu
Daktoré terajšie komplikácie po akútnom
infarkte myokardu

I24
I24.0

Daktoré terajšie komplikácie po akútnom
infarkte myokardu
Iné akútne formy ischemickej choroby srdca
Iné akútne formy ischemickej choroby srdca

I24.1
I24.8
I24.9

Iné akútne formy ischemickej choroby srdca
Iné akútne formy ischemickej choroby srdca
Iné akútne formy ischemickej choroby srdca

I25
I25.0

Chronická ischemická choroba srdca
Chronická ischemická choroba srdca

I25.1
I25.2
I25.3
I25.4
I25.5
I25.6
I25.8

Chronická
Chronická
Chronická
Chronická
Chronická
Chronická
Chronická

I25.9

Chronická ischemická choroba srdca

I26
I26.0

P¾úcna embólia
P¾úcna embólia

I26.9

P¾úcna embólia

I27
I27.0
I27.1
I27.8
I27.9
I28
I28.0
I28.1
I28.8
I28.9
I30
I30.0

Iné typy cor pulmonale (p¾úcneho srdca)
Iné typy cor pulmonale (p¾úcneho srdca)
Iné typy cor pulmonale (p¾úcneho srdca)
Iné typy cor pulmonale (p¾úcneho srdca)
Iné typy cor pulmonale (p¾úcneho srdca)
Iné choroby p¾úcnych ciev
Iné choroby p¾úcnych ciev
Iné choroby p¾úcnych ciev
Iné choroby p¾úcnych ciev
Iné choroby p¾úcnych ciev
Akútny zápal osrdcovníka - pericarditis acuta
Akútny zápal osrdcovníka - pericarditis acuta

ischemická
ischemická
ischemická
ischemická
ischemická
ischemická
ischemická

choroba
choroba
choroba
choroba
choroba
choroba
choroba

srdca
srdca
srdca
srdca
srdca
srdca
srdca
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Defekt komorovej priehradky ako terajšia
komplikácia po akútnom infarkte myokardu
Ruptúra srdcovej steny bez hemoperikardu ako
terajšia komplikácia po akútnom infarkte
myokardu
Ruptúra chordae tendineae ako terajšia
komplikácia po akútnom infarkte myokardu
Ruptúra papilárneho svalu ako terajšia
komplikácia po akútnom infarkte myokardu
Trombóza predsiene, predsieòového uška
a komory ako terajšia komplikácia po akútnom
infarkte myokardu
Iné terajšie komplikácie po akútnom infarkte
myokardu
Koronárna trombóza, ktorá nemá za následok
infarkt myokardu
Dresslerov syndróm
Iné formy akútnej ischemickej choroby srdca
Bližšie neurèená akútna ischemická choroba
srdca
Aterosklerotická srdcovocievna choroba takto
oznaèená
Aterosklerotická choroba srdca
Starý infarkt myokardu
Aneuryzma srdca
Aneuryzma koronárnej artérie
Ischemická kardiomyopatia
Nebolestivá (tichá) ischémia myokardu
Iné bližšie urèené formy chronickej ischemickej
choroby srdca
Bližšie neurèená chronická ischemická choroba
srdca
P¾úcna embólia so zmienkou o akútnom cor
pulmonale
P¾úcna embólia bez zmienky o akútnom cor
pulmonale
Primárna p¾úcna hypertenzia
Srdcová choroba pri kyfoskolióze
Iné špecifikované formy p¾úcneho srdca
Nešpecifikovaná forma p¾úcneho srdca
Artériovenózna píš•ala p¾úcnych ciev
Aneuryzma p¾úcnej artérie
Iné špecifikované choroby p¾úcnych ciev
Nešpecifikovaná choroba p¾úcnych ciev
Akútna nešpecifikovaná idiopatická perikarditída
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I30.1
I30.8
I30.9
I31
I31.0
I31.1
I31.2
I31.3
I31.8
I31.9
I32
I32.0
I32.1
I32.8
I33
I33.0
I33.9
I34
I34.0
I34.1
I34.2
I34.8
I34.9
I35
I35.0
I35.1
I35.2
I35.8
I35.9
I36
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Akútny zápal osrdcovníka - pericarditis acuta
Akútny zápal osrdcovníka - pericarditis acuta
Akútny zápal osrdcovníka - pericarditis acuta
Iné choroby osrdcovníka
Iné choroby osrdcovníka
Iné choroby osrdcovníka
Iné choroby osrdcovníka
Iné choroby osrdcovníka
Iné choroby osrdcovníka
Iné choroby osrdcovníka
Zápal osrdcovníka pri chorobách
zatriedených inde
Zápal osrdcovníka pri chorobách zatriedených
inde
Zápal osrdcovníka pri chorobách zatriedených
inde
Zápal osrdcovníka pri chorobách zatriedených
inde
Akútny a subakútny zápal vnútrosrdia endocarditis acuta et subacuta
Akútny a subakútny zápal vnútrosrdia endocarditis acuta et subacuta
Akútny a subakútny zápal vnútrosrdia endocarditis acuta et subacuta
Nereumatické choroby mitrálnej chlopne
Nereumatické choroby mitrálnej chlopne
Nereumatické choroby mitrálnej chlopne
Nereumatické choroby mitrálnej chlopne
Nereumatické choroby mitrálnej chlopne
Nereumatické choroby mitrálnej chlopne

I36.0
I36.1
I36.2

Nereumatické choroby aortálnej chlopne
Nereumatické choroby aortálnej chlopne
Nereumatické choroby aortálnej chlopne
Nereumatické choroby aortálnej chlopne
Nereumatické choroby aortálnej chlopne
Nereumatické choroby aortálnej chlopne
Nereumatické choroby trikuspidálnej
chlopne
Nereumatické choroby trikuspidálnej chlopne
Nereumatické choroby trikuspidálnej chlopne
Nereumatické choroby trikuspidálnej chlopne

I36.8
I36.9

Nereumatické choroby trikuspidálnej chlopne
Nereumatické choroby trikuspidálnej chlopne

I37
I37.0
I37.1
I37.2

Choroby pulmonálnej chlopne
Choroby pulmonálnej chlopne
Choroby pulmonálnej chlopne
Choroby pulmonálnej chlopne

I37.8

Choroby pulmonálnej chlopne

Infekèná perikarditída
Iné formy akútnej perikarditídy
Akútna perikarditída bližšie neurèená
Chronická adhezívna perikarditída
Chronická konstriktívna perikarditída
Hemoperikard nezatriedený inde
Perikardový výpotok (nezápalový)
Iné špecifikované choroby perikardu
Bližšie neurèená choroba perikardu

Perikarditída pri bakteriálnych chorobách
zatriedených inde
Perikarditída pri iných infekèných
a parazitárnych chorobách zatriedených inde
Perikarditída pri iných chorobách zatriedených
inde

Akútna a subakútna infekèná endokarditída
Bližšie neurèená akútna endokarditída

Mitrálna (chlopòová) insuficiencia
Prolaps mitrálnej chlopne
Nereumatická stenóza mitrálnej chlopne
Iné nereumatické choroby mitrálnej chlopne
Nešpecifikovaná nereumatická choroba mitrálnej
chlopne
Stenóza aortálnej chlopne
Aortálna (chlopòová) insuficiencia
Aortálne (chlopòové) zúženie s nedovieravos•ou
Iné choroby aortálnej chlopne
Nešpecifikovaná choroba aortálnej chlopne

Nereumatická stenóza trojcípej chlopne
Nereumatická insuficiencia trojcípej chlopne
Nereumatické trikuspidálne (chlopòové) zúženie
s nedovieravos•ou
Iné nereumatické choroby trojcípej chlopne
Nešpecifikovaná nereumatická choroba
trikuspidálnej chlopne
Stenóza chlopne p¾úcnicového kmeòa
Insuficiencia chlopne p¾úcnicového kmeòa
Zúženie a nedovieravos• chlopne p¾úcnicového
kmeòa
Iné choroby p¾úcnicovej chlopne
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I37.9
I38

Choroby pulmonálnej chlopne
Zápal vnútrosrdia - endokarditída nešpecifikovanej chlopne

I39

Zápal vnútrosrdia - endokarditída - chlopòové
chyby pri chorobách zatriedených inde
Zápal vnútrosrdia - endokarditída - chlopòové
chyby pri chorobách zatriedených inde
Zápal vnútrosrdia - endokarditída - chlopòové
chyby pri chorobách zatriedených inde
Zápal vnútrosrdia - endokarditída - chlopòové
chyby pri chorobách zatriedených inde
Zápal vnútrosrdia - endokarditída - chlopòové
chyby pri chorobách zatriedených inde
Zápal vnútrosrdia - endokarditída - chlopòové
chyby pri chorobách zatriedených inde
Zápal vnútrosrdia - endokarditída - chlopòové
chyby pri chorobách zatriedených inde
Akútny zápal srdcového svalu - myocarditis
acuta
Akútny zápal srdcového svalu - myocarditis
acuta
Akútny zápal srdcového svalu - myocarditis
acuta
Akútny zápal srdcového svalu - myocarditis
acuta
Akútny zápal srdcového svalu - myocarditis
acuta
Zápal srdcového svalu - myokarditída - pri
chorobách zatriedených inde
Zápal srdcového svalu - myokarditída - pri
chorobách zatriedených inde
Zápal srdcového svalu - myokarditída - pri
chorobách zatriedených inde
Zápal srdcového svalu - myokarditída - pri
chorobách zatriedených inde
Zápal srdcového svalu - myokarditída - pri
chorobách zatriedených inde
Kardiomyopatie
Kardiomyopatie
Kardiomyopatie
Kardiomyopatie
Kardiomyopatie
Kardiomyopatie
Kardiomyopatie
Kardiomyopatie
Kardiomyopatie

I39.0
I39.1
I39.2
I39.3
I39.4
I39.8
I40
I40.0
I40.1
I40.8
I40.9
I41
I41.0
I41.1
I41.2
I41.8
I42
I42.0
I42.1
I42.2
I42.3
I42.4
I42.5
I42.6
I42.7
I42.8
I42.9
I43
I43.0

Kardiomyopatie
Kardiomyopatie
Kardiomyopatia pri chorobách zatriedených
inde
Kardiomyopatia pri chorobách zatriedených inde
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Bližšie neurèená choroba p¾úcnicovej chlopne

Poruchy mitrálnej chlopne pri chorobách
zatriedených inde
Poruchy aortálnej chlopne pri chorobách
zatriedených inde
Poruchy trikuspidálnej chlopne pri chorobách
zatriedených inde
Poruchy chlopne p¾úcnicového kmeòa pri
chorobách zatriedených inde
Poruchy viacerých chlopní pri chorobách
zatriedených inde
Endokarditída neurèenej chlopne pri chorobách
zatriedených inde

Infekèná myokarditída
Izolovaná myokarditída
Iná akútna myokarditída
Bližšie neurèená akútna myokarditída

Myokarditída pri bakteriálnych chorobách
zatriedených inde
Myokarditída pri vírusových chorobách
zatriedených inde
Myokarditída pri iných infekèných
a parazitárnych chorobách zatriedených inde
Myokarditída pri iných chorobách zatriedených
inde
Dilataèná kardiomyopatia
Obštrukèná hypertrofická kardiomyopatia
Iná hypertrofická kardiomyopatia
Endomyokardová (eozinofilná) choroba
Endokardová fibroelastóza
Iná reštriktívna kardiomyopatia
Alkoholová kardiomyopatia
Kardiomyopatia vyvolaná liekmi a inými
vonkajšími látkami
Iné kardiomyopatie
Bližšie neurèená kardiomyopatia

Kardiomyopatia pri infekèných a parazitárnych
chorobách zatriedených inde
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I45
I45.0
I45.1
I45.2
I45.3
I45.4
I45.5
I45.6
I45.8
I45.9
I46
I46.0
I46.1
I46.9
I47
I47.0
I47.1
I47.2
I47.9

Kardiomyopatia pri chorobách zatriedených
inde
Kardiomyopatia pri chorobách zatriedených
inde
Kardiomyopatia pri chorobách zatriedených
inde
Átrioventrikulárna blokáda a blokáda ¾avého
ramienka
Átrioventrikulárna blokáda a blokáda ¾avého
ramienka
Átrioventrikulárna blokáda a blokáda ¾avého
ramienka
Átrioventrikulárna blokáda a blokáda ¾avého
ramienka
Átrioventrikulárna blokáda a blokáda ¾avého
ramienka
Átrioventrikulárna blokáda a blokáda ¾avého
ramienka
Átrioventrikulárna blokáda a blokáda ¾avého
ramienka
Átrioventrikulárna blokáda a blokáda ¾avého
ramienka
Átrioventrikulárna blokáda a blokáda ¾avého
ramienka
Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov
Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov
Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov
Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov
Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov
Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov
Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov
Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov
Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov
Iné poruchy vedenia srdcových vzruchov
Zastavenie srdca
Zastavenie srdca
Zastavenie srdca
Zastavenie srdca
Paroxyzmálna tachykardia
Paroxyzmálna tachykardia
Paroxyzmálna tachykardia
Paroxyzmálna tachykardia
Paroxyzmálna tachykardia

Komorová arytmia reentry
Supraventrikulárna tachykardia
Komorová tachykardia
Nešpecifikovaná paroxyzmálna tachykardia

I48
I49
I49.0
I49.1
I49.2
I49.3
I49.4
I49.5
I49.8

Predsieòová fibrilácia a flater
Iné srdcové arytmie
Iné srdcové arytmie
Iné srdcové arytmie
Iné srdcové arytmie
Iné srdcové arytmie
Iné srdcové arytmie
Iné srdcové arytmie
Iné srdcové arytmie

Komorová fibrilácia a flater
Predèasná depolarizácia predsiení
Predèasná junkèná depolarizácia
Predèasná depolarizácia komôr
Iná a bližšie neurèená predèasná depolarizácia
Syndróm chorého sínusu
Iné bližšie urèené srdcové arytmie

I43.2
I43.8
I44
I44.0
I44.1
I44.2
I44.3
I44.4
I44.5
I44.6
I44.7

Kardiomyopatia pri metabolických chorobách
Kardiomyopatia pri poruchách výživy NS
Kardiomyopatia pri iných chorobách
zatriedených inde

Átrioventrikulárna blokáda prvého stupòa
Átrioventrikulárna blokáda druhého stupòa
Úplná átrioventrikulárna blokáda
Iná bližšie neurèená átrioventrikulárna blokáda
¼avá predná fascikulárna blokáda
¼avá zadná fascikulárna blokáda
Iná bližšie neurèená fascikulárna blokáda
Bližšie neurèená blokáda ¾avého ramienka

Pravá fascikulárna blokáda
Iná a neurèená blokáda pravého ramienka
Bifascikulárna blokáda
Trifascikulárna blokáda
Nešpecifikovaná intraventrikulárna blokáda
Iná špecifikovaná srdcová blokáda
Preexcitaèný syndróm
Iné špecifikované poruchy vedenia
Bližšie neurèená porucha vedenia
Zastavenie srdca s úspešnou resuscitáciou
Náhla srdcová smr• takto opísaná
Nešpecifikované zastavenie srdca
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I49.9
I50
I50.0
I50.1
I50.9
I51.0
I51.1
I51.2
I51.3
I51.4
I51.5
I51.7
I52

I60
I60.0

Iné srdcové arytmie
Srdcové zlyhanie
Srdcové zlyhanie
Srdcové zlyhanie
Srdcové zlyhanie
Komplikácie a nepresne opísané choroby srdca
Komplikácie a nepresne opísané choroby srdca
Komplikácie a nepresne opísané choroby srdca
Komplikácie a nepresne opísané choroby srdca
Komplikácie a nepresne opísané choroby srdca
Komplikácie a nepresne opísané choroby srdca
Komplikácie a nepresne opísané choroby srdca
Iné choroby srdca pri chorobách zatriedených
inde
Iné choroby srdca pri chorobách zatriedených
inde
Iné choroby srdca pri chorobách zatriedených
inde
Iné choroby srdca pri chorobách zatriedených
inde
Subarachnoidálne krvácanie
Subarachnoidálne krvácanie

I60.1

Subarachnoidálne krvácanie

I60.2

Subarachnoidálne krvácanie

I60.3

Subarachnoidálne krvácanie

I60.4
I60.5
I60.6

Subarachnoidálne krvácanie
Subarachnoidálne krvácanie
Subarachnoidálne krvácanie

I60.7

Subarachnoidálne krvácanie

I60.8
I60.9

Subarachnoidálne krvácanie
Subarachnoidálne krvácanie

I61
I61.0

Mozgové - intracerebrálne - krvácanie
Mozgové - intracerebrálne - krvácanie

I61.1

Mozgové - intracerebrálne - krvácanie

I61.2

Mozgové - intracerebrálne - krvácanie

I61.3
I61.4
I61.5
I61.6
I61.8
I61.9

Mozgové
Mozgové
Mozgové
Mozgové
Mozgové
Mozgové

I62
I62.0

Iné neúrazové vnútrolebkové krvácanie
Iné neúrazové vnútrolebkové krvácanie

I52.0
I52.1
I52.8

-

intracerebrálne
intracerebrálne
intracerebrálne
intracerebrálne
intracerebrálne
intracerebrálne

-

krvácanie
krvácanie
krvácanie
krvácanie
krvácanie
krvácanie
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Bližšie neurèená srdcová arytmia
Kongestívne srdcové zlyhanie
Zlyhanie ¾avej komory
Bližšie neurèené srdcové zlyhanie
Získaný defekt srdcovej priehradky
Ruptúra chordae tendineae nezatriedená inde
Ruptúra papilárneho svalu nezatriedená inde
Intrakardiálna trombóza nezatriedená inde
Bližšie neurèená myokarditída
Degenerácia myokardu
Kardiomegália

Iné choroby srdca pri bakteriálnych chorobách
zatriedených inde
Iné choroby srdca pri iných infekèných
a parazitárnych chorobách zatriedených inde
Iné choroby srdca pri iných chorobách
zatriedených inde
Subarachnoidálne krvácanie zo zátoky vnútornej
krènice
Subarachnoidálne krvácanie z arteria cerebri
media
Subarachnoidálne krvácanie z a. communicans
arterior
Subarachnoidálne krvácanie z a. communicans
posterior
Subarachnoidálne krvácanie z arteria basilaris
Subarachnoidálne krvácanie z arteria vertebralis
Subarachnoidálne krvácanie z iných
intrakraniálnych artérií
Subarachnoidálne krvácanie z bližšie neurèenej
intrakraniálnej artérie
Iné subarachnoidálne krvácanie
Bližšie neurèené subarachnoidálne krvácanie
Subkortikálne intracerebrálne krvácanie do
hemisféry
Kortikálne intracerebrálne krvácanie do
hemisféry
Bližšie neurèené intracerebrálne krvácanie do
hemisféry
Intracerebrálne krvácanie do mozgového kmeòa
Intracerebrálne krvácanie do mozoèka
Vnútrokomorové intracerebrálne krvácanie
Intracerebrálne krvácanie na viacerých miestach
Iné intracerebrálne krvácanie
Bližšie neurèené intracerebrálne krvácanie
Subdurálne krvácanie (akútne), (netraumatické)
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I62.1
I62.9

Iné neúrazové vnútrolebkové krvácanie
Iné neúrazové vnútrolebkové krvácanie

I63
I63.0

Mozgový infarkt
Mozgový infarkt

I63.1

Mozgový infarkt

I63.2

Mozgový infarkt

I63.3

Mozgový infarkt

I63.4

Mozgový infarkt

I63.5

Mozgový infarkt

I63.6

Mozgový infarkt

I63.8
I63.9
I64

Mozgový infarkt
Mozgový infarkt
Porážka - apoplexia - nešpecifikovaná ako
krvácanie alebo infarkt
Oklúzia a stenóza mimolebkových
(precerebrálnych) tepien, ktorá nevyvoláva
mozgový infarkt
Oklúzia a stenóza mimolebkových
(precerebrálnych) tepien, ktorá nevyvoláva
mozgový infarkt
Oklúzia a stenóza mimolebkových
(precerebrálnych) tepien, ktorá nevyvoláva
mozgový infarkt
Oklúzia a stenóza mimolebkových
(precerebrálnych) tepien, ktorá nevyvoláva
mozgový infarkt
Oklúzia a stenóza mimolebkových
(precerebrálnych) tepien, ktorá nevyvoláva
mozgový infarkt
Oklúzia a stenóza mimolebkových
(precerebrálnych) tepien, ktorá nevyvoláva
mozgový infarkt
Oklúzia a stenóza mimolebkových
(precerebrálnych) tepien, ktorá nevyvoláva
mozgový infarkt
Oklúzia a stenóza mozgových tepien, ktorá
nevyvoláva mozgový infarkt
Oklúzia a stenóza mozgových tepien, ktorá
nevyvoláva mozgový infarkt
Oklúzia a stenóza mozgových tepien, ktorá
nevyvoláva mozgový infarkt
Oklúzia a stenóza mozgových tepien, ktorá
nevyvoláva mozgový infarkt
Oklúzia a stenóza mozgových tepien, ktorá
nevyvoláva mozgový infarkt
Oklúzia a stenóza mozgových tepien, ktorá
nevyvoláva mozgový infarkt

I65

I65.0

I65.1

I65.2

I65.3

I65.8

I65.9

I66
I66.0
I66.1
I66.2
I66.3
I66.4

Netraumatické extradurálne krvácanie
Bližšie neurèené vnútrolebkové krvácanie
(netraumatické)
Mozgový infarkt vyvolaný trombózou
precerebrálnych artérií
Mozgový infarkt vyvolaný embolizáciou
precerebrálnych artérií
Mozgový infarkt vyvolaný bližšie neurèenou
oklúziou alebo stenózou precerebrálnych artérií
Mozgový infarkt vyvolaný trombózou mozgových
artérií
Mozgový infarkt vyvolaný embolizáciou
mozgových artérií
Mozgový infarkt vyvolaný bližšie neurèenou
oklúziou alebo stenózou mozgových artérií
Mozgový infarkt vyvolaný nepyogénnou
mozgovou venóznou trombózou
Iný mozgový infarkt
Bližšie neurèený mozgový infarkt

Oklúzia a stenóza vertebrálnej artérie

Oklúzia a stenóza bazilárnej artérie

Oklúzia a stenóza krènice

Oklúzia a stenóza viacerých a obojstranných
precerebrálnych artérií
Oklúzia a stenóza inej precerebrálnej artérie

Oklúzia a stenóza bližšie neurèenej
precerebrálnej artérie

Oklúzia a stenóza arteria cerebri media
Oklúzia a stenóza arteria cerebri anterior
Oklúzia a stenóza arteria cerebri posterior
Oklúzia a stenóza mozoèkových artérií
Oklúzia a stenóza viacerých a obojstranných
mozgových artérií
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I66.8
I66.9
I67
I67.0
I67.1
I67.2
I67.3
I67.4
I67.5
I67.6
I67.7
I67.8
I67.9
I68

Oklúzia a stenóza mozgových tepien, ktorá
nevyvoláva mozgový infarkt
Oklúzia a stenóza mozgových tepien, ktorá
nevyvoláva mozgový infarkt
Iné cievne choroby mozgu
Iné cievne choroby mozgu
Iné cievne choroby mozgu
Iné cievne choroby mozgu
Iné cievne choroby mozgu
Iné cievne choroby mozgu
Iné cievne choroby mozgu
Iné cievne choroby mozgu

I69.0

Iné cievne choroby mozgu
Iné cievne choroby mozgu
Iné cievne choroby mozgu
Cievne choroby mozgu pri chorobách
zatriedených inde
Cievne choroby mozgu pri chorobách
zatriedených inde
Cievne choroby mozgu pri chorobách
zatriedených inde
Cievne choroby mozgu pri chorobách
zatriedených inde
Cievne choroby mozgu pri chorobách
zatriedených inde
Neskoré následky cievnych mozgových
chorôb
Neskoré následky cievnych mozgových chorôb

I69.1
I69.2

Neskoré následky cievnych mozgových chorôb
Neskoré následky cievnych mozgových chorôb

I69.3
I69.4

Neskoré následky cievnych mozgových chorôb
Neskoré následky cievnych mozgových chorôb

I69.8

Neskoré následky cievnych mozgových chorôb

I70
I70.0
I70.1
I70.2
I70.8
I70.9
I71

Ateroskleróza
Ateroskleróza
Ateroskleróza
Ateroskleróza
Ateroskleróza
Ateroskleróza
Vydutina - aneuryzma a rázštepová vydutina
aorty - aneurysma dissecans
Vydutina - aneuryzma a rázštepová vydutina
aorty - aneurysma dissecans
Vydutina - aneuryzma a rázštepová vydutina
aorty - aneurysma dissecans
Vydutina - aneuryzma a rázštepová vydutina
aorty - aneurysma dissecans

I68.0
I68.1
I68.2
I68.8
I69

I71.0
I71.1
I71.2

Strana 117

Strana 5537

Oklúzia a stenóza inej mozgovej artérie
Oklúzia a stenóza bližšie neurèenej mozgovej
artérie
Nepuknutý rázštep mozgových artérií
Nepuknutá mozgová aneuryzma
Mozgová ateroskleróza
Progresívna cievna leukoencefalopatia
Hypertenzná encefalopatia
Choroba moyamoya
Nepyogénna trombóza intrakraniálneho
venózneho systému
Mozgová arteritída nezatriedená inde
Iné bližšie urèené cerebrovaskulárne choroby
Bližšie neurèená cerebrovaskulárna choroba

Mozgová amyloidová angiopatia (E85.-)
Mozgová arteritída pri infekèných
a parazitárnych chorobách
Mozgová arteritída pri iných chorobách
zatriedených inde
Iné cerebrovaskulárne poruchy pri chorobách
zatriedených inde

Neskoré následky subarachnoidálneho krvácania
Neskoré následky intracerebrálneho krvácania
Neskoré následky neúrazového intrakraniálneho
krvácania
Neskoré následky mozgového infarktu
Neskoré následky porážky neoznaèenej ako
krvácanie alebo infarkt
Neskoré následky iných a bližšie neurèených
cerebrovaskulárnych chorôb
Ateroskleróza aorty
Ateroskleróza renálnej artérie
Ateroskleróza konèatinových artérií
Ateroskleróza iných artérií
Generalizovaná a bližšie neurèená ateroskleróza

Rázštep aorty (ktorejko¾vek èasti)
Puknutá aneuryzma hrudníkovej aorty
Aneuryzma hrudníkovej aorty bez zmienky
o puknutí
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I72
I72.0
I72.1
I72.2
I72.3
I72.4
I72.8
I72.9
I73.1
I74
I74.0
I74.1

Vydutina - aneuryzma a rázštepová
aorty - aneurysma dissecans
Vydutina - aneuryzma a rázštepová
aorty - aneurysma dissecans
Vydutina - aneuryzma a rázštepová
aorty - aneurysma dissecans
Vydutina - aneuryzma a rázštepová
aorty - aneurysma dissecans
Vydutina - aneuryzma a rázštepová
aorty - aneurysma dissecans
Vydutina - aneuryzma a rázštepová
aorty - aneurysma dissecans
Iné vydutiny
Iné vydutiny
Iné vydutiny
Iné vydutiny
Iné vydutiny
Iné vydutiny
Iné vydutiny
Iné vydutiny
Iné choroby periférnych ciev
Arteriálna embólia a trombóza
Arteriálna embólia a trombóza
Arteriálna embólia a trombóza

I74.2
I74.3
I74.4

Arteriálna embólia a trombóza
Arteriálna embólia a trombóza
Arteriálna embólia a trombóza

I74.5
I74.8
I74.9
I78.0
I79

I80.0

Arteriálna embólia a trombóza
Arteriálna embólia a trombóza
Arteriálna embólia a trombóza
Choroby vlásoènic
Choroby tepien, tepnièiek a vlásoèníc pri
chorobách zatriedených inde
Choroby tepien, tepnièiek a vlásoèníc pri
chorobách zatriedených inde
Choroby tepien, tepnièiek a vlásoèníc pri
chorobách zatriedených inde
Choroby tepien, tepnièiek a vlásoèníc pri
chorobách zatriedených inde
Choroby tepien, tepnièiek a vlásoèníc pri
chorobách zatriedených inde
Zápal žíl - phlebitis et thrombophlebitis

I80.1
I80.2

Zápal žíl - phlebitis et thrombophlebitis
Zápal žíl - phlebitis et thrombophlebitis

I80.8
I81
I82
I82.0

Zápal žíl - phlebitis et thrombophlebitis
Trombóza vrátnice (vena portae)
Iná žilová embólia a trombózy
Iná žilová embólia a trombózy

I71.4
I71.5
I71.6
I71.8
I71.9

I79.0
I79.1
I79.2
I79.8

vydutina

Puknutá aneuryzma brušnej aorty

vydutina

Aneuryzma brušnej aorty bez zmienky o puknutí

vydutina

Puknutá aneuryzma torakoabdominálnej aorty

vydutina

Aneuryzma torakoabdominálnej aorty bez
zmienky o puknutí
Puknutá aneuryzma aorty na bližšie neurèenom
mieste
Aneuryzma aorty na bližšie neurèenom mieste
bez zmienky o puknutí

vydutina
vydutina

Aneuryzma krènice
Aneuryzma artérie hornej konèatiny
Aneuryzma oblièkovej artérie
Aneuryzma bedrovej artérie
Aneuryzma artérie dolnej konèatiny
Aneuryzma iných bližšie urèených artérií
Aneuryzma na bližšie neurèenom mieste
Tromboangitis obliterans (Buerger)
Embólia a trombóza brušnej aorty
Embólia a trombóza iných a bližšie neurèených
èastí aorty
Embólia a trombóza artérií horných konèatín
Embólia a trombóza artérií dolných konèatín
Bližšie neurèená embólia a trombóza artérií
konèatín
Embólia a trombóza bedrovej artérie
Embólia a trombóza iných artérií
Embólia a trombóza bližšie neurèenej artérie
Teleangiektasia hereditaria haemorrhagica

Aneuryzma aorty pri chorobách zatriedených
inde
Aortitída pri chorobách zatriedených inde
Periférna angiopatia pri chorobách zatriedených
inde
Iné poruchy artérií, arteriol a kapilár pri
chorobách zatriedených inde
Flebitída a tromboflebitída povrchových ciev
dolných konèatín
Flebitída a tromboflebitída femorálnej vény
Flebitída a tromboflebitída iných hlbokých ciev
dolných konèatín
Flebitída a tromboflebitída na iných miestach

Buddov-Chiariho syndróm
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I82.1
I82.2
I82.3
I82.8
I82.9
I83.0
I83.1
I83.2

Iná žilová embólia a trombózy
Iná žilová embólia a trombózy
Iná žilová embólia a trombózy
Iná žilová embólia a trombózy
Iná žilová embólia a trombózy
Kàèové žily - varixy - dolných konèatín
Kàèové žily - varixy - dolných konèatín
Kàèové žily - varixy - dolných konèatín

I84.0
I84.1
I84.4
I85.0
I86.0
I86.1
I86.2
I86.3
I86.4
I87.0
I89

Hemoroidy
Hemoroidy
Hemoroidy
Kàèové žily pažeráka - ezofágové varixy
Kàèové žily v iných lokalizáciách
Kàèové žily v iných lokalizáciách
Kàèové žily v iných lokalizáciách
Kàèové žily v iných lokalizáciách
Kàèové žily v iných lokalizáciách
Iné choroby žíl
Iné neinfekèné choroby lymfatických ciev
a uzlín
Iné neinfekèné choroby lymfatických ciev
a uzlín
Iné neinfekèné choroby lymfatických ciev
a uzlín
Iné neinfekèné choroby lymfatických ciev
a uzlín
Iné neinfekèné choroby lymfatických ciev
a uzlín
Pozákrokové poruchy obehovej sústavy
nezatriedené inde
Pozákrokové poruchy obehovej sústavy
nezatriedené inde
Pozákrokové poruchy obehovej sústavy
nezatriedené inde
Iné pozákrokové poruchy obehovej sústavy
nezatriedené inde
Iné choroby obehovej sústavy pri chorobách
zatriedených inde
Iné choroby obehovej sústavy pri chorobách
zatriedených inde
Iné choroby obehovej sústavy pri chorobách
zatriedených inde
Akútny zápal mandlí - tonsillitis acuta
Akútny zápal mandlí - tonsillitis acuta

I89.0
I89.1
I89.8
I89.9
I97.0
I97.1
I97.2
I97.8
I98.0
I98.1
I98.2
J03.0
J03.8
J05
J05.0
J05.1

Akútny obštrukèný zápal hrtana - krup
a zápal hrtanovej príklopky - epiglottitis
Akútny obštrukèný zápal hrtana - krup a zápal
hrtanovej príklopky - epiglottitis
Akútny obštrukèný zápal hrtana - krup a zápal
hrtanovej príklopky - epiglottitis
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Thrombophlebitis migrans
Embólia a trombóza dutej žily
Embólia a trombóza oblièkovej žily
Embólia a trombóza iných bližšie urèených žíl
Embólia a trombóza bližšie neurèenej žily
Varikózne žily dolných konèatín s vredom
Varikózne žily dolných konèatín so zápalom
Varikózne žily dolných konèatín s vredom
a zápalom
Vnútorné trombózované hemoroidy
Vnútorné hemoroidy s inými komplikáciami
Vonkajšie hemoroidy s inými komplikáciami
Ezofágové varixy s krvácaním
Podjazykové varixy
Mieškové varixy
Panvové varixy
Varixy vulvy
Žalúdkové varixy
Postflebitický syndróm

Lymfedém nezatriedený inde
Lymfangitída
Iné bližšie urèené neinfekèné choroby
lymfatických ciev a lymfatických uzlín
Bližšie neurèená neinfekèná choroba
lymfatických ciev a lymfatických uzlín
Postkardiotomický syndróm
Iné funkèné poruchy po operáciách srdca
Syndróm postmastektomického lymfedému
Iné pozákrokové poruchy obehovej sústavy
nezatriedené inde
Kardiovaskulárny syfilis
Srdcovocievne poruchy pri iných infekèných
a parazitárnych chorobách zatriedených inde
Pažerákové varixy pri chorobách zatriedených
inde
Streptokokový zápal mandlí
Akútny zápal mandlí vyvolaný inými
špecifikovanými organizmami

Akútny obštrukèný zápal hrtana (krup)
Akútny zápal hrtanovej príklopky
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J13
J14
J15
J15.0
J15.1
J15.2
J15.3
J15.4
J15.5
J15.6
J15.7
J15.8
J15.9
J16
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Zápal p¾úc vyvolaný Streptococcus
pneumoniae
Zápal p¾úc vyvolaný Haemophilus influenzae
Bakteriálny zápal p¾úc nezatriedený inde
Bakteriálny zápal p¾úc nezatriedený inde
Bakteriálny zápal p¾úc nezatriedený inde
Bakteriálny zápal p¾úc nezatriedený inde
Bakteriálny zápal p¾úc nezatriedený inde
Bakteriálny zápal p¾úc nezatriedený inde
Bakteriálny zápal p¾úc nezatriedený inde
Bakteriálny zápal p¾úc nezatriedený inde

J17
J17.0

Bakteriálny zápal p¾úc nezatriedený inde
Bakteriálny zápal p¾úc nezatriedený inde
Bakteriálny zápal p¾úc nezatriedený inde
Zápal p¾úc vyvolaný inými
mikroorganizmami nezatriedený inde
Zápal p¾úc vyvolaný inými mikroorganizmami
nezatriedený inde
Zápal p¾úc vyvolaný inými mikroorganizmami
nezatriedený inde
Zápal p¾úc pri chorobách zatriedených inde
Zápal p¾úc pri chorobách zatriedených inde

J17.1

Zápal p¾úc pri chorobách zatriedených inde

J17.2
J17.3

Zápal p¾úc pri chorobách zatriedených inde
Zápal p¾úc pri chorobách zatriedených inde

J17.8

Zápal p¾úc pri chorobách zatriedených inde

J18

J21.0

Zápal p¾úc vyvolaný nešpecifikovaným
mikroorganizmom
Zápal p¾úc vyvolaný nešpecifikovaným
mikroorganizmom
Zápal p¾úc vyvolaný nešpecifikovaným
mikroorganizmom
Zápal p¾úc vyvolaný nešpecifikovaným
mikroorganizmom
Zápal p¾úc vyvolaný nešpecifikovaným
mikroorganizmom
Zápal p¾úc vyvolaný nešpecifikovaným
mikroorganizmom
Akútny zápal priedušnièiek - bronchiolitis
acuta
Akútny zápal priedušnièiek - bronchiolitis acuta

J21.8

Akútny zápal priedušnièiek - bronchiolitis acuta

J21.9

Akútny zápal priedušnièiek - bronchiolitis acuta

J16.0
J16.8

J18.0
J18.1
J18.2
J18.8
J18.9
J21

Pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumoniae
Pneumónia vyvolaná Pseudomonas
Pneumónia vyvolaná Staphylococcus
Pneumónia vyvolaná Streptococcus, skupina B
Pneumónia vyvolaná inými streptokokmi
Pneumónia vyvolaná Escherichia coli
Pneumónia vyvolaná inými aeróbnymi
gramnegatívnymi baktériami
Pneumónia vyvolaná Mycoplasma pneumoniae
Iná bakteriálna pneumónia
Nešpecifikovaná bakteriálna pneumónia

Chlamýdiová pneumónia
Pneumónia vyvolaná inými bližšie urèenými
infekènými organizmami
Pneumónia pri bakteriálnych chorobách
zatriedených inde
Pneumónia pri vírusových chorobách
zatriedených inde
Pneumónia pri mykózach zatriedených inde
Pneumónia pri parazitárnych chorobách
zatriedených inde
Pneumónia pri iných chorobách zatriedených
inde

Bližšie neurèená pneumónia
Bližšie neurèená laloková pneumónia
Bližšie neurèená hypostatická pneumónia
Iná pneumónia, zárodok neurèený
Bližšie neurèená pneumónia

Akútna bronchiolitída vyvolaná respiraèným
syncyciálnym vírusom
Akútna bronchiolitída vyvolaná inými
špecifikovanými organizmami
Bližšie neurèená akútna bronchiolitída
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J22
J30
J30.0
J30.1
J30.2
J30.3
J30.4
J32
J32.0
J32.1
J32.2
J32.3
J32.4
J32.8
J32.9
J33
J33.0
J33.1
J33.8
J33.9
J34.1
J36
J37
J37.0
J37.1
J38.0
J38.4
J38.5
J38.6
J39.0
J39.1
J39.3
J41.1
J41.8
J43
J43.0
J43.1
J43.2
J43.8
J43.9

Nešpecifikovaná akútna infekcia dolných
dýchacích ciest
Vazomotorická a alergická nádcha (rinitída)
Vazomotorická a alergická nádcha (rinitída)
Vazomotorická a alergická nádcha (rinitída)
Vazomotorická a alergická nádcha (rinitída)
Vazomotorická a alergická nádcha (rinitída)
Vazomotorická a alergická nádcha (rinitída)
Chronický zápal prinosových dutín - sinusitis
chronica
Chronický zápal prinosových dutín - sinusitis
chronica
Chronický zápal prinosových dutín - sinusitis
chronica
Chronický zápal prinosových dutín - sinusitis
chronica
Chronický zápal prinosových dutín - sinusitis
chronica
Chronický zápal prinosových dutín - sinusitis
chronica
Chronický zápal prinosových dutín - sinusitis
chronica
Chronický zápal prinosových dutín - sinusitis
chronica
Nosový polyp
Nosový polyp
Nosový polyp
Nosový polyp
Nosový polyp
Iné choroby nosa a prinosových dutín
Peritonzilárny absces
Chronická laryngitída a laryngotracheitída
Chronická laryngitída a laryngotracheitída
Chronická laryngitída a laryngotracheitída
Choroby hlasiviek a hrtana nezatriedené inde
Choroby hlasiviek a hrtana nezatriedené inde
Choroby hlasiviek a hrtana nezatriedené inde
Choroby hlasiviek a hrtana nezatriedené inde
Iné choroby horných dýchacích ciest
Iné choroby horných dýchacích ciest
Iné choroby horných dýchacích ciest
Jednoduchá a mukopurulentná chronická
bronchitída
Jednoduchá a mukopurulentná chronická
bronchitída
Emfyzém p¾úc - rozdutie p¾úc
Emfyzém p¾úc - rozdutie p¾úc
Emfyzém p¾úc - rozdutie p¾úc
Emfyzém p¾úc - rozdutie p¾úc
Emfyzém p¾úc - rozdutie p¾úc
Emfyzém p¾úc - rozdutie p¾úc
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Vazomotorická rinitída
Alergická rinitída zavinená pe¾om
Iná sezónna alergická rinitída
Iná alergická rinitída
Bližšie neurèená alergická rinitída

Zdåhavý zápal èe¾ustnej dutiny
Zdåhavý zápal èelovej dutiny
Zdåhavý zápal èuchových dutín
Zdåhavý zápal klinovej dutiny
Zdåhavá pansínusitída
Iná zdåhavá sínusitída
Nešpecifikovaná zdåhavá sínusitída

Polyp nosovej dutiny
Polypoidná degenerácia prinosovej dutiny
Iný polyp prinosovej dutiny
Nešpecifikovaný nosový polyp
Cysta a mykokéla prinosovej dutiny

Zdåhavá laryngitída
Zdåhavá laryngotracheitída
Paralýza hlasiviek a hrtana
Edém hrtana
Spazmus hrtana
Stenóza hrtana
Retrofaryngeálny a parafaryngeálny absces
Iný absces hrtana
Hypersenzitívna reakcia horných dýchacích ciest,
lokalizácia neurèená
Mukopurulentná zdåhavá bronchitída
Zmiešaná jednoduchá a mukopurulentná
zdåhavá bronchitída
MacLeodov syndróm
Panlobulárny emfyzém
Centrilobulárny emfyzém
Iný emfyzém
Bližšie neurèený emfyzém
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J44
J44.0

Iná zdåhavá obštrukèná p¾úcna choroba
Iná zdåhavá obštrukèná p¾úcna choroba

J44.1

Iná zdåhavá obštrukèná p¾úcna choroba

J44.8
J44.9

Iná zdåhavá obštrukèná p¾úcna choroba
Iná zdåhavá obštrukèná p¾úcna choroba

J45
J45.0
J45.1
J45.8
J45.9
J46
J47
J60
J61

Astma - záduch
Astma - záduch
Astma - záduch
Astma - záduch
Astma - záduch
Status asthmaticus - záduchový stav
Bronchiektázie - rozšírenie priedušiek
Pneumokonióza baníkov uho¾ných baní
Pneumokonióza zapríèinená azbestom
a inými nerastnými vláknami
Silikóza
Silikóza
Silikóza

J62
J62.0
J62.8
J63
J63.0
J63.1
J63.2
J63.3
J63.4
J63.5
J63.8
J64
J65
J67
J67.0
J67.1
J67.2
J67.3
J67.4

Pneumokonióza zapríèinená inými
anorganickými prachmi
Pneumokonióza zapríèinená inými
anorganickými prachmi
Pneumokonióza zapríèinená inými
anorganickými prachmi
Pneumokonióza zapríèinená inými
anorganickými prachmi
Pneumokonióza zapríèinená inými
anorganickými prachmi
Pneumokonióza zapríèinená inými
anorganickými prachmi
Pneumokonióza zapríèinená inými
anorganickými prachmi
Pneumokonióza zapríèinená inými
anorganickými prachmi
Nešpecifikovaná pneumokonióza
Pneumokonióza združená s tuberkulózou
Exogénna alergická alveolitída zapríèinená
organickým prachom
Exogénna alergická alveolitída zapríèinená
organickým prachom
Exogénna alergická alveolitída zapríèinená
organickým prachom
Exogénna alergická alveolitída zapríèinená
organickým prachom
Exogénna alergická alveolitída zapríèinená
organickým prachom
Exogénna alergická alveolitída zapríèinená
organickým prachom

Zdåhavá obštrukèná choroba p¾úc s akútnou
infekciou dolných dýchacích ciest
Nešpecifikovaná zdåhavá obštrukèná choroba
p¾úc s akútnou exacerbáciou
Iná špecifikovaná zdåhavá choroba p¾úc
Nešpecifikovaná zdåhavá obštrukèná choroba
p¾úc
Prevažne alergická astma
Nealergická astma
Zmiešaná astma
Nešpecifikovaná astma

Pneumokonióza zapríèinená prachom mastenca
Pneumokonióza zapríèinená iným kremièitým
prachom

Aluminóza (p¾úc)
Fibróza (p¾úc) z bauxitu
Berylióza
Fibróza (p¾úc) z grafitu
Sideróza
Stannóza
Pneumokonióza zavinená inými špecifikovanými
anorganickými prachmi

Farmárske p¾úca
Bagasóza
P¾úca chovate¾ov vtákov
Suberóza
Sladovnícke p¾úca
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J67.5
J67.6
J67.7
J67.8
J67.9
J68

J68.0
J68.1
J68.2

Exogénna alergická alveolitída zapríèinená
organickým prachom
Exogénna alergická alveolitída zapríèinená
organickým prachom
Exogénna alergická alveolitída zapríèinená
organickým prachom
Exogénna alergická alveolitída zapríèinená
organickým prachom
Exogénna alergická alveolitída zapríèinená
organickým prachom
Choroby dýchacej sústavy zapríèinené
vdychovaním chemikálií, plynov, dymov
a pár
Choroby dýchacej sústavy zapríèinené
vdychovaním chemikálií, plynov, dymov a pár
Choroby dýchacej sústavy zapríèinené
vdychovaním chemikálií, plynov, dymov a pár
Choroby dýchacej sústavy zapríèinené
vdychovaním chemikálií, plynov, dymov a pár

J68.3

Choroby dýchacej sústavy zapríèinené
vdychovaním chemikálií, plynov, dymov a pár

J68.4

Choroby dýchacej sústavy zapríèinené
vdychovaním chemikálií, plynov, dymov a pár
Choroby dýchacej sústavy zapríèinené
vdychovaním chemikálií, plynov, dymov a pár
Choroby dýchacej sústavy zapríèinené
vdychovaním chemikálií, plynov, dymov a pár

J68.8
J68.9

J69
J69.0
J69.1
J69.8
J70
J70.0
J70.1
J70.2
J70.3
J70.4
J70.8
J70.9

Pneumonitída vyvolaná tuhými látkami alebo
tekutinami
Pneumonitída vyvolaná tuhými látkami alebo
tekutinami
Pneumonitída vyvolaná tuhými látkami alebo
tekutinami
Pneumonitída vyvolaná tuhými látkami alebo
tekutinami
Choroby dýchacích ciest zapríèinené inými
vonkajšími èinite¾mi
Choroby dýchacích ciest zapríèinené inými
vonkajšími èinite¾mi
Choroby dýchacích ciest zapríèinené inými
vonkajšími èinite¾mi
Choroby dýchacích ciest zapríèinené inými
vonkajšími èinite¾mi
Choroby dýchacích ciest zapríèinené inými
vonkajšími èinite¾mi
Choroby dýchacích ciest zapríèinené inými
vonkajšími èinite¾mi
Choroby dýchacích ciest zapríèinené inými
vonkajšími èinite¾mi
Choroby dýchacích ciest zapríèinené inými
vonkajšími èinite¾mi
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P¾úca pestovate¾ov húb
P¾úca lúpaèov javorovej kôry
P¾úcna choroba zavinená ventilaènými
a zvlhèovacími zariadeniami
Hypersenzitívna pneumonitída zavinená inými
organickými prachmi
Hypersenzitívna pneumonitída zavinená
nešpecifikovaným organickým prachom

Bronchitída a pneumonitída zavinená
chemikáliami, plynmi, dymami a výparmi
Akútny p¾úcny edém zavinený chemikáliami,
plynmi, dymami a výparmi
Zápal horných dýchacích ciest zavinený
chemikáliami, plynmi, dymami a výparmi
nezatriedený inde
Iné akútne a subakútne choroby dýchacích ciest
zavinené chemikáliami, plynmi, dymami
a výparmi
Zdåhavé choroby dýchacích ciest zavinené
chemikáliami, plynmi, dymami a výparmi
Iné choroby dýchacích ciest zavinené
chemikáliami, plynmi, dymami a výparmi
Nešpecifikované choroby dýchacích ciest
zavinené chemikáliami, plynmi, dymami
a výparmi

Pneumonitída vyvolaná vdýchnutím potravy
a vývratkov
Pneumonitída vyvolaná olejmi a esenciami
Pneumonitída vyvolaná inými tuhými látkami
a tekutinami

Akútne p¾úcne prejavy vyvolané žiarením
Chronické a iné p¾úcne prejavy vyvolané žiarením
Akútne liekové poruchy interstícia p¾úc
Chronické liekové poruchy interstícia p¾úc
Nešpecifikovaná lieková porucha interstícia p¾úc
Choroby dýchacích ciest vyvolané inými
špecifikovanými vonkajšími èinite¾mi
Choroby dýchacích ciest vyvolané
nešpecifikovaným vonkajším èinite¾om
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J80
J81
J82
J84
J84.0
J84.1
J84.8
J84.9
J85
J85.0
J85.1
J85.2
J85.3
J86
J86.0
J86.9
J90
J91
J92
J92.0
J92.9
J93
J93.0
J93.1
J93.8
J93.9
J94.0
J94.2
J94.8
J95
J95.0
J95.1
J95.2

J95.3
J95.4
J95.5
J95.8
J95.9
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Syndróm respiraènej tvàdze dospelých
P¾úcny opuch - oedema pulmonum
P¾úcna eozinofília nezatriedená inde
Iné choroby interstícia p¾úc
Iné choroby interstícia p¾úc
Iné choroby interstícia p¾úc
Iné choroby interstícia p¾úc
Iné choroby interstícia p¾úc
Absces p¾úc a medzip¾úcia
Absces p¾úc a medzip¾úcia
Absces p¾úc a medzip¾úcia
Absces p¾úc a medzip¾úcia
Absces p¾úc a medzip¾úcia
Pyotorax
Pyotorax
Pyotorax
Pohrudnicový výpotok nezatriedený inde
Pohrudnicový výpotok pri chorobách
zatriedených inde
Pleurálne zrasty a iné produktívne afekcie
Pleurálne zrasty a iné produktívne afekcie
Pleurálne zrasty a iné produktívne afekcie
Pneumotorax
Pneumotorax
Pneumotorax
Pneumotorax
Pneumotorax
Iné choroby pohrudnice
Iné choroby pohrudnice
Iné choroby pohrudnice
Pozákrokové respiraèné ochorenia
nezatriedené inde
Pozákrokové respiraèné ochorenia nezatriedené
inde
Pozákrokové respiraèné ochorenia nezatriedené
inde
Pozákrokové respiraèné ochorenia nezatriedené
inde
Pozákrokové
inde
Pozákrokové
inde
Pozákrokové
inde
Pozákrokové
inde
Pozákrokové
inde

Alveolárne a perialveolárne choroby
Iné intersticiálne p¾úcne choroby s fibrózou
Iné špecifikované choroby interstícia p¾úc
Nešpecifikovaná choroba interstícia p¾úc
Gangréna a nekróza p¾úc
Absces p¾úc s pneumóniou
Absces p¾úc bez pneumónie
Absces mediastína
Pyotorax s fistulou
Pyotorax bez fistuly

Pleurálny zrast s prítomnos•ou azbestu
Pleurálny zrast bez azbestu
Spontánny tlakový pneumotorax
Iný spontánny pneumotorax
Iný pneumotorax
Nešpecifikovaný pneumotorax
Chylózny výpotok
Hemotorax
Iné špecifikované choroby pleury

Malfunkcia tracheostómie

respiraèné ochorenia nezatriedené

Akútna p¾úcna nedostatoènos• po hrudníkovom
chirurgickom výkone
Akútna p¾úcna nedostatoènos• po
mimohrudníkovom chirurgickom výkone
a procedúre
Chronická p¾úcna nedostatoènos• po
chirurgickom výkone
Mendelsonov syndróm

respiraèné ochorenia nezatriedené

Pozákroková subglotická stenóza

respiraèné ochorenia nezatriedené

Iné pozákrokové dýchacie poruchy

respiraèné ochorenia nezatriedené

Nešpecifikovaná pozákroková dýchacia porucha

respiraèné ochorenia nezatriedené
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J96
J96.0
J96.1
J96.9
J98.0
J98.1
J98.2
J98.3
J98.4
J98.6
J98.8
K07.0
K07.1
K10.1
K10.2
K11.1
K11.2
K11.3
K11.4
K11.5
K11.6
K11.7
K11.8
K11.9
K12.2
K13.2

Respiraèné zlyhanie nezatriedené inde
Respiraèné zlyhanie nezatriedené inde
Respiraèné zlyhanie nezatriedené inde
Respiraèné zlyhanie nezatriedené inde
Iné choroby dýchacej sústavy
Iné choroby dýchacej sústavy
Iné choroby dýchacej sústavy
Iné choroby dýchacej sústavy
Iné choroby dýchacej sústavy
Iné choroby dýchacej sústavy
Iné choroby dýchacej sústavy
Dentofaciálne anomálie (vrátane chýb zhryzu)
Dentofaciálne anomálie (vrátane chýb zhryzu)
Iné choroby èe¾ustí
Iné choroby èe¾ustí
Choroby slinných žliaz
Choroby slinných žliaz
Choroby slinných žliaz
Choroby slinných žliaz
Choroby slinných žliaz
Choroby slinných žliaz
Choroby slinných žliaz
Choroby slinných žliaz
Choroby slinných žliaz
Zápal ústnej sliznice - stomatitis - a príbuzné
ochorenia
Iné choroby pery a ústnej sliznice

K13.3
K14.0
K20
K21
K21.0

Iné choroby pery a ústnej sliznice
Choroby jazyka
Zápal pažeráka - ezofagitída
Gastroezofágová refluxová choroba
Gastroezofágová refluxová choroba

K21.9

Gastroezofágová refluxová choroba

K22
K22.0
K22.1
K22.2
K22.3
K22.4
K22.5
K22.6
K22.8
K22.9
K25
K26
K27

Iné choroby pažeráka
Iné choroby pažeráka
Iné choroby pažeráka
Iné choroby pažeráka
Iné choroby pažeráka
Iné choroby pažeráka
Iné choroby pažeráka
Iné choroby pažeráka
Iné choroby pažeráka
Iné choroby pažeráka
Žalúdkový vred - ulcus ventriculi
Dvanástnikový vred - ulcus duodeni
Peptický vred nešpecifikovanej lokalizácie
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Akútne respiraèné zlyhanie
Chronické respiraèné zlyhanie
Nešpecifikované respiraèné zlyhanie
Choroby priedušiek nezatriedené inde
P¾úcny kolaps
Intersticiálny emfyzém
Kompenzaèný emfyzém
Iné poruchy p¾úc
Poruchy bránice
Iné špecifikované poruchy dýchacej sústavy
Dôležitejšie anomálie ve¾kosti èe¾ustí
Anomálie polohy èe¾ustí oproti lebkovej spodine
Centrálny obrovskobunkový granulóm
Zápalové choroby èe¾ustí
Hypertrofia slinnej ž¾azy
Sialoadenitída
Absces slinnej ž¾azy
Fistula slinnej ž¾azy
Sialolitiáza
Mukokéla slinnej ž¾azy
Poruchy sekrécie slín
Iné choroby slinných žliaz
Bližšie neurèená choroba slinnej ž¾azy
Celulitída a absces úst
Leukoplakia a iné choroby ústneho epitelu
vrátane jazyka
Vlasatá leukoplakia
Glositída (zápal jazyka)

Choroba gastroezofágového refluxu
s ezofagitídou
Choroba gastroezofágového refluxu bez
ezofagitídy
Achalázia kardie
Vred pažeráka
Obštrukcia (zátvor) pažeráka
Prederavenie pažeráka
Dyskinéza pažeráka
Získaný divertikul pažeráka
Gastroezofágový laceraèno-hemoragický syndróm
Iné bližšie urèené choroby pažeráka
Bližšie neurèená choroba pažeráka
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K31.5
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K36
K37
K38
K38.0
K38.1
K38.2
K38.3
K38.8
K38.9
K40.0

Gastrojejunálny vred
Iné choroby žalúdka a dvanástnika
Iné choroby žalúdka a dvanástnika
Iné choroby žalúdka a dvanástnika
Akútny zápal èervovitého prívesku appendicitis acuta
Akútny zápal èervovitého prívesku appendicitis acuta
Akútny zápal èervovitého prívesku appendicitis acuta
Akútny zápal èervovitého prívesku appendicitis acuta
Iné zápaly èervovitého prívesku
Nešpecifikovaný zápal èervovitého prívesku
Iné choroby èervovitého prívesku
Iné choroby èervovitého prívesku
Iné choroby èervovitého prívesku
Iné choroby èervovitého prívesku
Iné choroby èervovitého prívesku
Iné choroby èervovitého prívesku
Iné choroby èervovitého prívesku
Slabinová prietrž - hernia inguinalis

K40.1
K40.3

Slabinová prietrž - hernia inguinalis
Slabinová prietrž - hernia inguinalis

K40.4

Slabinová prietrž - hernia inguinalis

K41.0

Stehnová prietrž - hernia femoralis

K41.1
K41.3

Stehnová prietrž - hernia femoralis
Stehnová prietrž - hernia femoralis

K41.4

Stehnová prietrž - hernia femoralis

K42.0

Pupková prietrž - hernia umbilicalis

K42.1
K43.0

Pupková prietrž - hernia umbilicalis
Brušná prietrž - hernia ventralis

K43.1
K44
K44.0

Brušná prietrž - hernia ventralis
Bránicová prietrž - hernia diaphragmatica
Bránicová prietrž - hernia diaphragmatica

K44.1
K44.9

Bránicová prietrž - hernia diaphragmatica
Bránicová prietrž - hernia diaphragmatica

K45.0

Iné brušné prietrže

K45.1

Iné brušné prietrže

K46.0

Nešpecifikovaná brušná prietrž

K35.0
K35.1
K35.9

Hypertrofická pylorická stenóza dospelých
Obštrukcia (zátvor) dvanástnika
Fistula žalúdka a dvanástnika

Akútna apendicitída s difúznou peritonitídou
Akútna apendicitída s peritoneálnym abscesom
Nešpecifikovaná akútna apendicitída

Hyperplázia èervovitého prívesku
Apendikálne konkrementy
Divertikul èervovitého prívesku
Fistula èervovitého prívesku
Iné bližšie urèené choroby èervovitého prívesku
Nešpecifikovaná choroba èervovitého prívesku
Obojstranná slabinová prietrž s obštrukciou
(zátvorom) bez gangrény
Obojstranná slabinová prietrž s gangrénou
Jednostranná alebo nešpecifikovaná slabinová
prietrž s obštrukciou (zátvorom)
Jednostranná alebo nešpecifikovaná slabinová
prietrž s gangrénou
Obojstranná stehnová prietrž s obštrukciou
(zátvorom) bez gangrény
Obojstranná stehnová prietrž s gangrénou
Jednostranná alebo nešpecifikovaná stehnová
prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez gangrény
Jednostranná alebo nešpecifikovaná stehnová
prietrž s gangrénou
Pupková prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez
gangrény
Pupková prietrž s gangrénou
Brušná prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez
gangrény
Brušná prietrž s gangrénou
Bránicová prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez
gangrény
Bránicová prietrž s gangrénou
Bránicová prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo
gangrény
Iné bližšie urèené abdominálne prietrže
s obštrukciou bez gangrény
Iná bližšie urèená abdominálna prietrž
s gangrénou
Nešpecifikovaná abdominálna prietrž
s obštrukciou (zátvorom) bez gangrény
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K46.1

Nešpecifikovaná brušná prietrž

K50
K50.0
K50.1
K50.8
K50.9
K51
K51.0
K51.1
K51.2
K51.3
K51.4
K51.5
K51.8
K51.9
K55
K55.0
K55.1
K55.2
K55.8
K55.9
K56

Crohnova choroba (enteritis regionalis)
Crohnova choroba (enteritis regionalis)
Crohnova choroba (enteritis regionalis)
Crohnova choroba (enteritis regionalis)
Crohnova choroba (enteritis regionalis)
Ulcerózna kolitída
Ulcerózna kolitída
Ulcerózna kolitída
Ulcerózna kolitída
Ulcerózna kolitída
Ulcerózna kolitída
Ulcerózna kolitída
Ulcerózna kolitída
Ulcerózna kolitída
Vaskulárne poruchy èreva
Vaskulárne choroby èreva
Vaskulárne choroby èreva
Vaskulárne choroby èreva
Vaskulárne choroby èreva
Vaskulárne choroby èreva
Paralytický ileus a èrevná obštrukcia (zátvor)
bez prietrže
Paralytický ileus a èrevná obštrukcia (zátvor) bez
prietrže
Paralytický ileus a èrevná obštrukcia (zátvor) bez
prietrže
Paralytický ileus a èrevná obštrukcia (zátvor) bez
prietrže
Paralytický ileus a èrevná obštrukcia (zátvor) bez
prietrže
Paralytický ileus a èrevná obštrukcia (zátvor) bez
prietrže
Paralytický ileus a èrevná obštrukcia (zátvor) bez
prietrže
Paralytický ileus a èrevná obštrukcia (zátvor) bez
prietrže
Paralytický ileus a èrevná obštrukcia (zátvor) bez
prietrže
Iné funkèné èrevné poruchy
Absces análnej a rektálnej oblasti
Absces análnej a rektálnej oblasti
Absces análnej a rektálnej oblasti
Absces análnej a rektálnej oblasti
Absces análnej a rektálnej oblasti
Absces análnej a rektálnej oblasti
Iné choroby anusu a koneèníka
Iné choroby anusu a koneèníka
Iné choroby anusu a koneèníka
Iné choroby anusu a koneèníka

K56.0
K56.1
K56.2
K56.3
K56.4
K56.5
K56.6
K56.7
K59.3
K61
K61.0
K61.1
K61.2
K61.3
K61.4
K62.0
K62.1
K62.5
K62.7
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Nešpecifikovaná abdominálna prietrž
s gangrénou
Crohnova choroba tenkého èreva
Crohnova choroba hrubého èreva
Iná Crohnova choroba
Nešpecifikovaná Crohnova choroba
Ulcerózna (chronická) enterokolitída
Ulcerózna (chronická) ileokolitída
Ulcerózna (chronická) proktitída
Ulcerózna (chronická) rektosigmoiditída
Pseudopolypóza hrubého èreva
Mukózna proktokolitída
Iná ulcerózna kolitída
Nešpecifikovaná ulcerózna kolitída
Akútne vaskulárne poruchy èreva
Chronické vaskulárne poruchy èreva
Angiodysplázia hrubého èreva
Iné vaskulárne poruchy èriev
Nešpecifikovaná vaskulárna porucha èreva

Paralytický ileus
Zapošvenie - intususcepcia
Zákrutok - volvulus
Ileus vyvolaný žlèovým kameòom
Iné zapchatie èreva
Èrevné adhézie (zrasty) s obštrukciou (zátvorom)
Iný nešpecifikovaný èrevný zátvor
Nešpecifikovaný ileus
Megakólon nezatriedený inde
Análny absces
Rektálny absces
Anorektálny absces
Ischiorektálny absces
Vnútrosfinkterový absces
Análny polyp
Rektálny polyp
Krvácanie z anusu a koneèníka
Radiaèná proktitída
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K63.0
K63.1
K63.2
K63.3
K63.8
K65
K65.0
K65.8
K65.9
K66.0
K66.1
K71
K71.0
K71.1
K71.2
K71.3

Iné choroby èreva
Iné choroby èreva
Iné choroby èreva
Iné choroby èreva
Iné choroby èreva
Zápal pobrušnice - peritonitis
Zápal pobrušnice - peritonitis
Zápal pobrušnice - peritonitis
Zápal pobrušnice - peritonitis
Iné poruchy pobrušnice
Iné poruchy pobrušnice
Toxická choroba peèene
Toxická choroba peèene
Toxická choroba peèene
Toxická choroba peèene
Toxická choroba peèene

Absces èreva
Perforácia èreva (neúrazová)
Fistula èreva
Vred èreva
Iné bližšie urèené choroby èreva

K71.4

Toxická choroba peèene

K71.5

Toxická choroba peèene

K71.6

Toxická choroba peèene

K71.7

Toxická choroba peèene

K71.8

Toxická choroba peèene

K71.9
K72
K72.0
K72.1
K72.9
K73
K73.0

Toxická choroba peèene
Peèeòové zlyhanie nezatriedené inde
Peèeòové zlyhanie nezatriedené inde
Peèeòové zlyhanie nezatriedené inde
Peèeòové zlyhanie nezatriedené inde
Chronická hepatitída nezatriedená inde
Chronická hepatitída nezatriedená inde

K73.1
K73.2
K73.8
K73.9
K74
K74.0
K74.1
K74.2
K74.3
K74.4
K74.5
K74.6
K75
K75.0
K75.1
K75.2

Chronická hepatitída nezatriedená
Chronická hepatitída nezatriedená
Chronická hepatitída nezatriedená
Chronická hepatitída nezatriedená
Fibróza a cirhóza peèene
Fibróza a cirhóza peèene
Fibróza a cirhóza peèene
Fibróza a cirhóza peèene
Fibróza a cirhóza peèene
Fibróza a cirhóza peèene
Fibróza a cirhóza peèene
Fibróza a cirhóza peèene
Iné zápalové choroby peèene
Iné zápalové choroby peèene
Iné zápalové choroby peèene
Iné zápalové choroby peèene

Akútna peritonitída
Iné peritonitídy
Nešpecifikovaná peritonitída
Pobrušnicové zrasty
Hemoperitoneum

inde
inde
inde
inde

Toxická choroba peèene s cholestázou
Toxická choroba peèene s peèeòovou nekrózou
Toxická choroba peèene s akútnou hepatitídou
Toxická choroba peèene s chronickou
perzistujúcou hepatitídou
Toxická choroba s chronickou lobulárnou
hepatitídou
Toxická choroba peèene s chronickou aktívnou
hepatitídou
Toxická choroba peèene s hepatitídou
nezatriedená inde
Toxická choroba peèene s fibrózou a cirhózou
peèene
Toxická choroba peèene s inými poruchami
peèene
Nešpecifikovaná toxická choroba peèene
Akútne a subakútne peèeòové zlyhanie
Zdåhavé peèeòové zlyhanie
Nešpecifikované peèeòové zlyhanie
Zdåhavá perzistujúca hepatitída nezatriedená
inde
Zdåhavá lobulárna hepatitída nezatriedená inde
Zdåhavá aktívna hepatitída nezatriedená inde
Iná zdåhavá hepatitída nezatriedená inde
Nešpecifikovaná chronická hepatitída
Fibróza peèene
Skleróza peèene
Fibróza peèene so sklerózou peèene
Primárna biliárna cirhóza
Sekundárna biliárna cirhóza
Nešpecifikovaná biliárna cirhóza
Iná nešpecifikovaná cirhóza peèene
Absces peèene
Flebitída vrátnice (v. portae)
Nešpecifická reaktívna hepatitída
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K75.3
K75.8
K75.9
K76.1
K76.2
K76.3
K76.4
K76.5
K76.6
K76.7
K76.8
K77
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K77.0

Iné zápalové choroby peèene
Iné zápalové choroby peèene
Iné zápalové choroby peèene
Iné choroby peèene
Iné choroby peèene
Iné choroby peèene
Iné choroby peèene
Iné choroby peèene
Iné choroby peèene
Iné choroby peèene
Iné choroby peèene
Choroby peèene pri chorobách zatriedených
inde
Choroby peèene pri chorobách zatriedených inde

K77.8

Choroby peèene pri chorobách zatriedených inde

K80.0
K80.1
K80.3
K80.4

Žlèové
Žlèové
Žlèové
Žlèové

K80.5

Žlèové kamene - cholelithiasis

K80.8
K81
K81.0
K81.1
K81.8
K81.9

Žlèové kamene - cholelithiasis
Zápal žlèníka - cholecystitis
Zápal žlèníka - cholecystitis
Zápal žlèníka - cholecystitis
Zápal žlèníka - cholecystitis
Zápal žlèníka - cholecystitis

Akútna cholecystitída
Chronická cholecystitída
Iná cholecystitída
Nešpecifikovaná cholecystitída

K82
K82.0
K82.1
K82.2
K82.3
K82.4
K82.8
K82.9

Iné choroby žlèníka
Iné choroby žlèníka
Iné choroby žlèníka
Iné choroby žlèníka
Iné choroby žlèníka
Iné choroby žlèníka
Iné choroby žlèníka
Iné choroby žlèníka

Obštrukcia žlèníka
Hydrops žlèníka
Perforácia žlèníka
Fistula žlèníka
Cholesterolóza žlèníka
Iné bližšie urèené choroby žlèníka
Bližšie neurèená choroba žlèníka

K83
K83.0
K83.1
K83.2
K83.3
K83.4
K83.5
K83.8
K83.9

Iné choroby žlèových ciest
Iné choroby žlèových ciest
Iné choroby žlèových ciest
Iné choroby žlèových ciest
Iné choroby žlèových ciest
Iné choroby žlèových ciest
Iné choroby žlèových ciest
Iné choroby žlèových ciest
Iné choroby žlèových ciest

Cholangitída - zápal žlèových vývodov
Obštrukcia (zátvor) žlèových ciest
Perforácia žlèového vývodu
Fistula žlèovodu
Spazmus Oddiho zvieraèa
Žlèová cysta
Iné bližšie urèené choroby žlèových ciest
Bližšie neurèená choroba žlèových ciest

K85

Akútny zápal podžalúdkovej ž¾azy pancreatitis acuta
Iné choroby podžalúdkovej ž¾azy

Iná chronická pankreatitída

K86.1

kamene
kamene
kamene
kamene

-

cholelithiasis
cholelithiasis
cholelithiasis
cholelithiasis

Granulomatózna hepatitída nezatriedená inde
Iné bližšie urèené zápalové choroby peèene
Nešpecifikovaná zápalová choroba peèene
Chronické pasívne prekrvenie (kongescia) peèene
Centrálna hemoragická nekróza peèene
Infarkt peèene
Peliosis hepatis
Venookluzívna choroba peèene
Portálna hypertenzia
Hepatorenálny syndróm
Iné bližšie urèené choroby peèene

Peèeòové choroby pri infekèných a parazitárnych
chorobách zatriedených inde
Peèeòové poruchy pri iných chorobách
zatriedených inde
Kameò žlèníka s akútnou cholecystitídou
Kameò žlèníka s inou cholecystitídou
Kameò žlèového vývodu s cholangitídou
Kameò žlèového vývodu s cholangitídou
a cholecystitídou
Kameò žlèového vývodu bez cholangitídy alebo
cholecystitídy
Iná cholelitiáza
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K86.2
K86.3
K87.0
K90
K90.0
K90.1
K90.2
K90.3
K90.4
K90.8
K90.9
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Iné choroby podžalúdkovej ž¾azy
Iné choroby podžalúdkovej ž¾azy
Choroby žlèníka, žlèových ciest a podžalúdkovej
ž¾azy pri chorobách zatriedených inde
Èrevná malabsorpcia
Èrevná malabsorpcia
Èrevná malabsorpcia
Èrevná malabsorpcia
Èrevná malabsorpcia
Èrevná malabsorpcia

L01
L01.0

Èrevná malabsorpcia
Èrevná malabsorpcia
Pozákrokové ochorenia tráviacej sústavy
nezatriedené inde
Pozákrokové ochorenia tráviacej sústavy
nezatriedené inde
Pozákrokové ochorenia tráviacej sústavy
nezatriedené inde
Pozákrokové ochorenia tráviacej sústavy
nezatriedené inde
Pozákrokové ochorenia tráviacej sústavy
nezatriedené inde
Pozákrokové ochorenia tráviacej sústavy
nezatriedené inde
Pozákrokové ochorenia tráviacej sústavy
nezatriedené inde
Pozákrokové ochorenia tráviacej sústavy
nezatriedené inde
Pozákrokové ochorenia tráviacej sústavy
nezatriedené inde
Iné choroby tráviacej sústavy
Iné choroby tráviacej sústavy
Iné choroby tráviacej sústavy
Iné choroby tráviacej sústavy
Choroby iných tráviacich orgánov pri
chorobách zatriedených inde
Choroby iných tráviacich orgánov pri chorobách
zatriedených inde
Choroby iných tráviacich orgánov pri chorobách
zatriedených inde
Choroby iných tráviacich orgánov pri chorobách
zatriedených inde
Syndróm obarenej kože vyvolaný
stafylokokmi
Impetigo
Impetigo

L01.1
L03.0
L03.1
L03.2
L03.3

Impetigo
Celulitída
Celulitída
Celulitída
Celulitída

K91.0
K91.1
K91.2
K91.3
K91.4
K91.5
K91.8
K91.9
K92.0
K92.1
K92.2
K92.8
K93
K93.0
K93.1
K93.8
L00

-

flegmóna
flegmóna
flegmóna
flegmóna

Cysta pankreasu
Pseudocysta pankreasu
Choroby žlèníka a žlèových ciest pri chorobách
zatriedených inde
Celiakia
Tropická sprue
Syndróm slepej sluèky nezatriedený inde
Pankreatická steatorea
Malabsorpcia zapríèinená neznášanlivos•ou
nezatriedená inde
Iná èrevná malabsorpcia
Bližšie neurèená èrevná malabsorpcia

Dávenie po gastrointestinálnej operácii
Syndrómy po operácii žalúdka
Pooperaèná malabsorpcia nezatriedená inde
Pooperaèná èrevná nepriechodnos•
Porucha funkcie kolostómie a enterostómie
Postcholecystektomický syndróm
Iné pozákrokové poruchy tráviacej sústavy
nezatriedené inde
Bližšie neurèená pozákroková porucha tráviacej
sústavy
Hemateméza
Meléna
Bližšie neurèené gastrointestinálne krvácanie
Iné bližšie urèené choroby tráviacej sústavy

Tuberkulózne choroby èriev, pobrušnice a
mezentérických uzlín (A18.3)
Megakólon pri Chagasovej chorobe (B57.3)
Choroby iných bližšie urèených tráviacich
orgánov pri chorobách zatriedených inde

Impetigo akejko¾vek lokalizácie vyvolané
ktorýmko¾vek mikroorganizmom
Impetiginizácia iných dermatóz
Celulitída prstov (ruky) a palcov (nohy)
Celulitída iných èastí konèatiny
Celulitída tváre
Celulitída trupu
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L03.8
L05.0
L08.8

Celulitída - flegmóna
Dermoidná pararektálna (pilonidálna) cysta
Iné lokálne infekcie kože a podkožného tkaniva

L10
L10.0
L10.1
L10.2
L10.3
L10.4
L10.5
L10.8
L10.9
L11
L11.0
L11.1
L11.8
L11.9
L12
L12.0
L12.1
L12.2
L12.3
L12.8
L12.9
L13
L13.0
L13.1
L13.8
L13.9
L14

Pemfigus
Pemfigus
Pemfigus
Pemfigus
Pemfigus
Pemfigus
Pemfigus
Pemfigus
Pemfigus
Iné akantolytické dermatózy
Iné akantolytické dermatózy
Iné akantolytické dermatózy
Iné akantolytické dermatózy
Iné akantolytické dermatózy
Pemfigoid
Pemfigoid
Pemfigoid
Pemfigoid
Pemfigoid
Pemfigoid
Pemfigoid
Iné bulózne dermatózy
Iné bulózne dermatózy
Iné bulózne dermatózy
Iné bulózne dermatózy
Iné bulózne dermatózy
Bulózne dermatózy pri chorobách
zatriedených inde
Atopická dermatitída
Atopická dermatitída
Atopická dermatitída
Atopická dermatitída
Plienková dermatitída
Exfoliatívna dermatitída
Psoriáza
Psoriáza
Psoriáza
Psoriáza
Psoriáza
Psoriáza
Psoriáza
Psoriáza
Psoriáza
Parapsoriáza
Parapsoriáza

L20
L20.0
L20.8
L20.9
L22
L26
L40
L40.0
L40.1
L40.2
L40.3
L40.4
L40.5
L40.8
L40.9
L41
L41.0
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Celulitída na iných miestach
Pilonidálna cysta s abscesom
Iné bližšie urèené miestne infekcie kože
a podkožného tkaniva
Pemphigus vulgaris
Pemphigus vegetans
Pemphigus foliaceus
Brazílsky pemfigus (Fogo Selvagem)
Pemphigus erythematosus
Pemfigus vyvolaný liekmi
Iný pemfigus
Nešpecifikovaný pemfigus
Získaná folikulárna keratóza
Prechodná akantolytická dermatóza (Groverova)
Iné bližšie urèené akantolytické choroby
Nešpecifikovaná akantolytická choroba
Bulózny pemfigoid
Jazvový pemfigoid
Chronická p¾uzgierová choroba detstva
Získaná p¾uzgierová epidermolýza
Iný pemfigoid
Nešpecifikovaný pemfigoid
Dermatitis herpetiformis
Dermatitis pustulosa subcornealis
Iné presne urèené p¾uzgierové choroby
Nešpecifikovaná p¾uzgierová choroba

Besnierovo prurigo
Iná atopická dermatitída
Nešpecifikovaná atopická dermatitída

Psoriasis vulgaris
Generalizovaná pustulárna psoriáza
Acrodermatitis continua
Pustulosis palmaris et plantaris
Psoriasis guttata
Artropatická psoriáza (M07.0 - .3, M09.0)
Iná psoriáza
Nešpecifikovaná psoriáza
Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
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L41.1
L41.2
L41.3
L41.4
L41.5
L41.8
L41.9
L51
L51.0
L51.1
L51.2
L51.8
L51.9
L52
L57.0
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L94.0
L94.1
L94.2
L94.3
L94.4
L94.5
L94.6
L94.8

Parapsoriáza
Parapsoriáza
Parapsoriáza
Parapsoriáza
Parapsoriáza
Parapsoriáza
Parapsoriáza
Erythema multiforme
Erythema multiforme
Erythema multiforme
Erythema multiforme
Erythema multiforme
Erythema multiforme
Erythema nodosum
Zmeny kože zavinené chronickým vystavením
neionizujúcemu žiareniu
Radiodermatitis
Radiodermatitis
Radiodermatitis
Radiodermatitis
Alopecia areata - ložisková plešivos•
Alopecia areata - ložisková plešivos•
Alopecia areata - ložisková plešivos•
Alopecia areata - ložisková plešivos•
Alopecia areata - ložisková plešivos•
Alopecia areata - ložisková plešivos•
Akné
Acanthosis nigricans
Pyoderma gangrenosum
Dekubitálny vred - preležanina
Lupus erythematosus
Lupus erythematosus
Lupus erythematosus
Lupus erythematosus
Iné lokalizované choroby spojivového
tkaniva
Iné lokalizované choroby spojivového tkaniva
Iné lokalizované choroby spojivového tkaniva
Iné lokalizované choroby spojivového tkaniva
Iné lokalizované choroby spojivového tkaniva
Iné lokalizované choroby spojivového tkaniva
Iné lokalizované choroby spojivového tkaniva
Iné lokalizované choroby spojivového tkaniva
Iné lokalizované choroby spojivového tkaniva

L94.9

Iné lokalizované choroby spojivového tkaniva

L58
L58.0
L58.1
L58.9
L63
L63.0
L63.1
L63.2
L63.8
L63.9
L70.1
L83
L88
L89
L93
L93.0
L93.1
L93.2
L94

Pityriasis lichenoides chronica
Lymfomatoidná papulóza
Parapsoriáza malých plakov
Parapsoriáza ve¾kých plakov
Retiformná parapsoriáza
Iná parapsoriáza
Nešpecifikovaná parapsoriáza
Nep¾uzgierový multiformný erytém
P¾uzgierový multiformný erytém
Toxická epidermálna nekrolýza (Lyellova)
Iný multiformný erytém
Nešpecifikovaný multiformný erytém
Aktinická keratóza

Akútna dermatitída z ožiarenia
Chronická dermatitída z ožiarenia
Nešpecifikovaná dermatitída z ožiarenia
Alopecia (capitis) totalis
Alopecia universalis
Ophiasis
Iná alopecia areata
Nešpecifikovaná alopecia areata
Acne conglobata

Diskoidný lupus erythematosus
Subakútny kožný lupus erythematosus
Iný lokálny lupus erythematosus

Lokálna skleroderma (morfea)
Lineárna skleroderma
Calcinosis cutis
Sklerodaktylia
Gottronov syndróm
Poikiloderma vasculare atrophicans
Ainhum
Iné bližšie urèené lokálne choroby spojivového
tkaniva
Nešpecifikovaná lokálna choroba spojivového
tkaniva
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L95
L95.0
L95.1
L95.8
L95.9
L97
L98.2
L98.3
L98.5
L98.6
L98.8
M00
M00.0
M00.1
M00.2
M00.8
M00.9
M01
M01.0
M01.1
M01.2
M01.3
M01.4
M01.5
M01.6
M01.8
M02
M02.0
M02.1
M02.2
M02.3
M02.8

Vaskulitída ohranièená na kožu nezatriedená
inde
Vaskulitída ohranièená na kožu nezatriedená
inde
Vaskulitída ohranièená na kožu nezatriedená
inde
Vaskulitída ohranièená na kožu nezatriedená
inde
Vaskulitída ohranièená na kožu nezatriedená
inde
Vred dolnej konèatiny nezatriedený inde
Iné choroby kože a podkožného tkaniva
nezatriedené inde
Iné choroby kože a podkožného tkaniva
nezatriedené inde
Iné choroby kože a podkožného tkaniva
nezatriedené inde
Iné choroby kože a podkožného tkaniva
nezatriedené inde
Iné choroby kože a podkožného tkaniva
nezatriedené inde
Pyogénna artritída
Pyogénna artritída
Pyogénna artritída
Pyogénna artritída
Pyogénna artritída
Pyogénna artritída
Priame infekcie kåbu pri infekèných
a parazitárnych chorobách zatriedených inde
Priame infekcie kåbu pri infekèných
a parazitárnych chorobách zatriedených inde
Priame infekcie kåbu pri infekèných
a parazitárnych chorobách zatriedených inde
Priame infekcie kåbu pri infekèných
a parazitárnych chorobách zatriedených inde
Priame infekcie kåbu pri infekèných
a parazitárnych chorobách zatriedených inde
Priame infekcie kåbu pri infekèných
a parazitárnych chorobách zatriedených inde
Priame infekcie kåbu pri infekèných
a parazitárnych chorobách zatriedených inde
Priame infekcie kåbu pri infekèných
a parazitárnych chorobách zatriedených inde
Priame infekcie kåbu pri infekèných
a parazitárnych chorobách zatriedených inde
Reaktívne artropatie
Reaktívne artropatie
Reaktívne artropatie
Reaktívne artropatie
Reaktívne artropatie
Reaktívne artropatie
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Livedoidná vaskulitída
Erythema elevatum diutinum
Iná vaskulitída ohranièená na kožu
Nešpecifikovaná vaskulitída ohranièená na kožu

Febrilná neutrofilná dermatóza (Sweetova)
Eozinofilná celulitída (Wellsova)
Mucinóza kože
Iné infiltratívne choroby kože a podkožného
tkaniva
Iné bližšie urèené choroby kože a podkožného
tkaniva
Stafylokoková artritída a polyartritída
Pneumokoková artritída a polyartritída
Iná streptokoková artritída a polyartritída
Artritída a polyartritída vyvolaná iným urèeným
bakteriálnym agensom
Bližšie neurèená pyogénna artritída

Meningokoková artritída (A39.8)
Tuberkulózna artritída (A18.0)
Artritída pri lymeskej borelióze (A69.2)
Artritída pri iných bakteriálnych chorobách
zatriedených inde
Artritída pri ružienke (B06.8)
Artritída pri iných vírusových chorobách
zatriedených inde
Artritída pri mykózach (B35 - B49)
Artritída pri iných infekèných a parazitárnych
chorobách zatriedených inde
Artropatia po èrevnej obchádzke (bypasse)
Postdyzenterická artropatia
Postimunizaèná artropatia
Reiterova choroba
Iné reaktívne artropatie
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M02.9
M03
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M05
M05.0
M05.1
M05.2
M05.3

Reaktívne artropatie
Poinfekèné a reaktívne artropatie pri
chorobách zatriedených inde
Poinfekèné a reaktívne artropatie pri chorobách
zatriedených inde
Poinfekèné a reaktívne artropatie pri chorobách
zatriedených inde
Poinfekèné a reaktívne artropatie pri chorobách
zatriedených inde
Poinfekèné a reaktívne artropatie pri chorobách
zatriedených inde
Séropozitívna reumatoidná artritída
Séropozitívna reumatoidná artritída
Séropozitívna reumatoidná artritída
Séropozitívna reumatoidná artritída
Séropozitívna reumatoidná artritída

M05.8
M05.9

Séropozitívna reumatoidná artritída
Séropozitívna reumatoidná artritída

M06
M06.0
M06.1
M06.2
M06.3
M06.4
M06.8
M06.9
M07
M07.0

Iná reumatoidná artritída
Iná reumatoidná artritída
Iná reumatoidná artritída
Iná reumatoidná artritída
Iná reumatoidná artritída
Iná reumatoidná artritída
Iná reumatoidná artritída
Iná reumatoidná artritída
Psoriatické a enteropatické artropatie
Psoriatické a enteropatické artropatie

M07.1

Psoriatické a enteropatické artropatie

M07.2
M07.3
M07.4

Psoriatické a enteropatické artropatie
Psoriatické a enteropatické artropatie
Psoriatické a enteropatické artropatie

M07.5
M07.6
M08
M08.0
M08.1
M08.2

Psoriatické a enteropatické artropatie
Psoriatické a enteropatické artropatie
Juvenilná artritída
Juvenilná artritída
Juvenilná artritída
Juvenilná artritída

M08.3
M08.4
M08.8
M08.9
M09

Juvenilná artritída
Juvenilná artritída
Juvenilná artritída
Juvenilná artritída
Juvenilná artritída pri chorobách
zatriedených inde
Juvenilná artritída pri chorobách zatriedených
inde

M03.0
M03.1
M03.2
M03.6

M09.0

Bližšie neurèená reaktívna artropatia

Pomeningokoková artritída (A39.8)
Poinfekèná artropatia pri syfilise
Iné poinfekèné artropatie pri chorobách
zatriedených inde
Reaktívne artropatie pri iných chorobách
zatriedených inde
Feltyho syndróm
Reumatoidné p¾úca (J99.0)
Reumatoidná vaskulitída
Reumatoidná artritída s postihnutím iných
orgánov a sústav
Iná séropozitívna reumatoidná artritída
Bližšie neurèená séropozitívna reumatoidná
artritída
Séronegatívna reumatoidná artritída
Stillova choroba so vznikom v dospelosti
Reumatoidná burzitída
Reumatoidné uzlíky
Zápalová polyartropatia
Iná bližšie urèená reumatoidná artritída
Bližšie neurèená reumatoidná artritída
Distálna interfalangeálna psoriatická artropatia
(L40.5)
Znetvorujúca artritída (arthritis mutilans)
(L40.5)
Psoriatická spondylitída (L40.5)
Iné psoriatické artropatie (L40.5)
Artropatia pri Crohnovej chorobe (enteritis
regionalis) (K50.-)
Artropatie pri ulceróznej kolitíde (K51.-)
Iné enteropatické artropatie
Juvenilná reumatoidná artritída
Juvenilná ankylozujúca spondylitída
Juvenilná artritída s celkovým (systémovým)
zaèiatkom (Stillova)
Juvenilná polyartritída (séronegatívna)
Oligoartikulárna forma juvenilnej artritídy
Iná juvenilná artritída
Bližšie neurèená juvenilná artritída

Juvenilná artritída pri psoriáze (L40.5)
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M09.1
M09.2
M09.8

Juvenilná artritída pri chorobách zatriedených
inde
Juvenilná artritída pri chorobách zatriedených
inde
Juvenilná artritída pri chorobách zatriedených
inde

M10
M10.0
M10.1
M10.2
M10.3
M10.4
M10.9
M12.0

Lámka - arthritis urica
Lámka - arthritis urica
Lámka - arthritis urica
Lámka - arthritis urica
Lámka - arthritis urica
Lámka - arthritis urica
Lámka - arthritis urica
Iné špecifické artropatie

M12.2
M12.3
M12.4
M12.8
M13.8
M14

Iné špecifické artropatie
Iné špecifické artropatie
Iné špecifické artropatie
Iné špecifické artropatie
Iné artritídy
Artropatie pri iných chorobách zatriedených
inde
Artropatie pri iných chorobách zatriedených
inde
Artropatie pri iných chorobách zatriedených
inde
Artropatie pri iných chorobách zatriedených
inde
Artropatie pri iných chorobách zatriedených
inde
Artropatie pri iných chorobách zatriedených
inde
Artropatie pri iných chorobách zatriedených
inde

M14.0
M14.1
M14.2
M14.3
M14.4
M14.5

M14.6
M14.8
M15
M15.0
M15.1
M15.2
M15.3
M15.4
M15.8
M15.9
M16
M16.0
M16.1
M16.2
M16.3

Artropatie pri iných chorobách zatriedených
inde
Artropatie pri iných chorobách zatriedených
inde
Polyartróza
Polyartróza
Polyartróza
Polyartróza
Polyartróza
Polyartróza
Polyartróza
Polyartróza
Koxartróza (artróza bedrového kåbu)
Koxartróza (artróza bedrového kåbu)
Koxartróza (artróza bedrového kåbu)
Koxartróza (artróza bedrového kåbu)
Koxartróza (artróza bedrového kåbu)
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Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe
(enteritis regionalis), (K50.-)
Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde (K51.-)
Juvenilná artritída pri iných chorobách
zatriedených inde
Idiopatická lámka
Lámka zapríèinená olovom
Lámka vyvolaná liekmi
Lámka zavinená poškodením oblièkovej funkcie
Iná sekundárna lámka
Bližšie neurèená lámka
Chronická postreumatická artropatia (Jaccoudov
syndróm)
Synovitis villonodularis (pigmentovaná)
Palindromický reumatizmus
Intermitujúca hydrartróza
Iné špecifické artropatie nezatriedené inde
Iná špecifikovaná artritída

Lámková artropatia zapríèinená enzýmovými
defektmi a iné dedièné poruchy
Kryštálová artropatia pri iných metabolických
poruchách zatriedených inde
Diabetická artropatia (E10 - E14 so spoloèným
štvrtým znakom .6)
Lipoidná dermatoartritída (E78.8)
Artropatia pri amyloidóze (E85.-)
Artropatia pri iných poruchách žliaz
s vnútorným vyluèovaním, výživy a premeny
látok
Neuropatická artropatia
Artropatie pri iných špecifikovaných chorobách
zatriedených inde
Primárna generalizovaná (osteo)artróza
Heberdenove uzly (s artropatiou)
Bouchardove uzly (s artropatiou)
Sekundárna viacnásobná artróza
Erozívna (osteo)artróza
Iná polyartróza
Bližšie neurèená poylartróza
Obojstranná primárna koxartróza
Iná primárna koxartróza
Obojstranná koxartróza zavinená dyspláziou
Iná dysplastická koxartróza
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M16.4
M16.5
M16.6
M16.7
M16.9
M17
M17.0
M17.1
M17.2
M17.3
M17.4
M17.5
M17.9
M18
M18.0

Koxartróza (artróza bedrového kåbu)
Koxartróza (artróza bedrového kåbu)
Koxartróza (artróza bedrového kåbu)
Koxartróza (artróza bedrového kåbu)
Koxartróza (artróza bedrového kåbu)
Gonartróza (artróza kolenného kåbu)
Gonartróza (artróza kolenného kåbu)
Gonartróza (artróza kolenného kåbu)
Gonartróza (artróza kolenného kåbu)
Gonartróza (artróza kolenného kåbu)
Gonartróza (artróza kolenného kåbu)
Gonartróza (artróza kolenného kåbu)
Gonartróza (artróza kolenného kåbu)
Artróza prvého karpometakarpálneho kåbu
Artróza prvého karpometakarpálneho kåbu

M18.1

Artróza prvého karpometakarpálneho kåbu

M18.2

Artróza prvého karpometakarpálneho kåbu

M18.3

Artróza prvého karpometakarpálneho kåbu

M18.4

Artróza prvého karpometakarpálneho kåbu

M18.5

Artróza prvého karpometakarpálneho kåbu

M18.9

Artróza prvého karpometakarpálneho kåbu

M22
M22.0
M22.1
M22.2
M22.3
M22.4
M22.8
M22.9
M23
M23.0
M23.1
M23.2

Poruchy pately - jabåèka
Poruchy pately - jabåèka
Poruchy pately - jabåèka
Poruchy pately - jabåèka
Poruchy pately - jabåèka
Poruchy pately - jabåèka
Poruchy pately - jabåèka
Poruchy pately - jabåèka
Vnútorné poruchy kolenného kåbu
Vnútorné poruchy kolenného kåbu
Vnútorné poruchy kolenného kåbu
Vnútorné poruchy kolenného kåbu

M23.3
M23.4
M23.5
M23.6
M23.8
M23.9
M24.0
M24.2
M24.3

Vnútorné poruchy kolenného
Vnútorné poruchy kolenného
Vnútorné poruchy kolenného
Vnútorné poruchy kolenného
Vnútorné poruchy kolenného
Vnútorné poruchy kolenného
Iné špecifické poruchy kåbov
Iné špecifické poruchy kåbov
Iné špecifické poruchy kåbov

kåbu
kåbu
kåbu
kåbu
kåbu
kåbu

Obojstranná posttraumatická koxartróza
Iná posttraumatická koxartróza
Iná obojstranná sekundárna koxartróza
Iná sekundárna koxartróza
Bližšie neurèená koxartróza
Obojstranná primárna gonartróza
Iná primárna gonartróza
Obojstranná posttraumatická gonartróza
Iná posttraumatická gonartróza
Iná obojstranná sekundárna gonartróza
Iná sekundárna gonartróza
Bližšie neurèená gonartróza
Obojstranná primárna artróza prvých
karpometakarpálnych kåbov
Iná primárna artróza prvého
karpometakarpálneho kåbu
Obojstranná posttraumatická artróza prvého
karpometakarpálneho kåbu
Iná posttraumatická artróza prvého
karpometakarpálneho kåbu
Iná obojstranná sekundárna artróza prvých
karpometakarpálnych kåbov
Iná sekundárna artróza prvého
karpometakarpálneho kåbu
Bližšie neurèená artróza prvého
karpometakarpálneho kåbu
Opakujúca sa dislokácia pately
Opakujúca sa subluxácia pately
Poruchy pately a femoru
Iné poruchy uloženia pately
Chondromalácia pately
Iné poruchy pately
Bližšie neurèená porucha pately
Cystický meniskus
Diskový meniskus (vrodený)
Porucha uloženia menisku zavinená starou
trhlinou alebo poranením
Iné poruchy menisku
Vo¾né teleso v kolene
Chronická instabilnos• kolena
Iné spontánne natrhnutie väzu (ov) kolena
Iná vnútorná porucha kolena
Bližšie neurèená vnútorná porucha kolena
Vo¾né teleso v kåbe
Porucha väzu
Patologická dislokácia a subluxácia kåbu
nezatriedená inde
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M24.4
M24.5
M24.7
M25.0
M25.1
M30
M30.0
M30.1

Iné špecifické poruchy kåbov
Iné špecifické poruchy kåbov
Iné špecifické poruchy kåbov
Iné poruchy kåbov nezatriedené inde
Iné poruchy kåbov nezatriedené inde
Polyarteritis nodosa a príbuzné choroby
Polyarteritis nodosa a príbuzné choroby
Polyarteritis nodosa a príbuzné choroby

M30.2
M30.3

Polyarteritis nodosa a príbuzné choroby
Polyarteritis nodosa a príbuzné choroby

M30.8
M31
M31.0
M31.1
M31.2
M31.3
M31.4

Polyarteritis nodosa a príbuzné choroby
Iné nekrotizujúce vaskulopatie
Iné nekrotizujúce vaskulopatie
Iné nekrotizujúce vaskulopatie
Iné nekrotizujúce vaskulopatie
Iné nekrotizujúce vaskulopatie
Iné nekrotizujúce vaskulopatie

M31.5

Iné nekrotizujúce vaskulopatie

M31.6
M31.8
M31.9
M32
M32.0
M32.1

Iné nekrotizujúce vaskulopatie
Iné nekrotizujúce vaskulopatie
Iné nekrotizujúce vaskulopatie
Systémový lupus erythematosus
Systémový lupus erythematosus
Systémový lupus erythematosus

M32.8
M32.9

Systémový lupus erythematosus
Systémový lupus erythematosus

Lupus erythematosus vyvolaný liekmi
Systémový lupus erythematosus s postihnutím
orgánov alebo sústav
Iné formy systémového lupus erythematosus
Bližšie neurèený systémový lupus erythematosus

M33
M33.0
M33.1
M33.2
M33.9

Dermatopolymyozitída
Dermatopolymyozitída
Dermatopolymyozitída
Dermatopolymyozitída
Dermatopolymyozitída

Juvenilná dermatomyozitída
Iná dermatomyozitída
Polymyozitída
Bližšie neurèená dermatopolymyozitída

M34
M34.0
M34.1
M34.2

Systémová skleróza
Systémová skleróza
Systémová skleróza
Systémová skleróza

M34.8
M34.9
M35.0
M35.1
M35.2
M35.3
M35.4
M35.5

Systémová skleróza
Systémová skleróza
Iné systémové postihnutie
Iné systémové postihnutie
Iné systémové postihnutie
Iné systémové postihnutie
Iné systémové postihnutie
Iné systémové postihnutie

spojivového
spojivového
spojivového
spojivového
spojivového
spojivového

tkaniva
tkaniva
tkaniva
tkaniva
tkaniva
tkaniva

Opakujúca sa dislokácia a subluxácia kåbu
Kontraktúra kåbu
Protrusio acetabuli
Hemartróza
Fistula kåbu
Polyarteritis nodosa
Polyarteritída so zachvátením p¾úc
(Churgova-Straussova)
Juvenilná polyarteritída
Mukokutánny syndróm lymfatických uzlín
(Kawasakiho)
Iné choroby blízke polyarteritis nodosa
Angiitída z hypersenzitivity
Trombotická mikroangiopatia
Granuloma gangraenescens
Wegenerova granulomatóza
Syndróm aortálneho oblúka (Takayashuov
syndróm)
Gigantocelulárna arteritída s polymyalgia
rheumatica
Iná gigantocelulárna arteritída
Iné bližšie urèené nekrotizujúce vaskulopatie
Bližšie neurèená nekrotizujúca vaskulopatia

Progresívna systémová skleróza
Syndróm CRST
Systémová skleróza vyvolaná liekmi alebo
chemickými látkami
Iné formy systémovej sklerózy
Bližšie neurèená systémová skleróza
Sicca syndróm (Sjögrenov)
Iné prekrývajúce sa syndrómy
Behcetova choroba
Polymyalgia rheumatica
Difúzna (eozinofilná) fasciitis
Multifokálna fibroskleróza
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M35.6

Iné systémové postihnutie spojivového tkaniva

M35.8

Iné systémové postihnutie spojivového tkaniva

M35.9

Iné systémové postihnutie spojivového tkaniva

M36

M42.0
M45
M46
M46.0
M46.1
M46.2
M46.3
M46.4
M46.5
M46.8
M46.9
M47.0

Systémové choroby spojivového tkaniva pri
chorobách zatriedených inde
Systémové choroby spojivového tkaniva pri
chorobách zatriedených inde
Systémové choroby spojivového tkaniva pri
chorobách zatriedených inde
Systémové choroby spojivového tkaniva pri
chorobách zatriedených inde
Systémové choroby spojivového tkaniva pri
chorobách zatriedených inde
Systémové choroby spojivového tkaniva pri
chorobách zatriedených inde
Systémové choroby spojivového tkaniva pri
chorobách zatriedených inde
Osteochondróza chrbtice
Spondylitis ankylosans
Iné zápalové spondylopatie
Iné zápalové spondylopatie
Iné zápalové spondylopatie
Iné zápalové spondylopatie
Iné zápalové spondylopatie
Iné zápalové spondylopatie
Iné zápalové spondylopatie
Iné zápalové spondylopatie
Iné zápalové spondylopatie
Spondylóza

M47.1
M47.2
M48.0
M48.1
M48.4
M48.5
M50.0

Spondylóza
Spondylóza
Iné spondylopatie
Iné spondylopatie
Iné spondylopatie
Iné spondylopatie
Poruchy krèných medzistavcových platnièiek

M50.1

Poruchy krèných medzistavcových platnièiek

M50.2
M50.3

Poruchy krèných medzistavcových platnièiek
Poruchy krèných medzistavcových platnièiek

M50.8

Poruchy krèných medzistavcových platnièiek

M51.0

Iné poruchy medzistavcových platnièiek

M60.0
M60.1

Myozitída
Myozitída

M36.0
M36.1
M36.2
M36.3
M36.4
M36.8

Recidivujúca panikulitída
(Weberova-Christianova)
Iné špecifikované systémové postihnutie
spojivového tkaniva
Nešpecifikované systémové postihnutie
spojivového tkaniva

Dermato(poly)myozitída pri nádorovej chorobe
zatriedenej inde (C00 - D48)
Artropatia pri nádorovej chorobe zatriedenej inde
(C00 - D48)
Hemofilická artropatia (D66 - D68)
Artropatia pri iných poruchách krvi zatriedených
inde (D50 - D76)
Artropatia pri reakciách hypersenzitivity
zatriedená inde
Systémové poruchy spojivového tkaniva pri
iných chorobách zatriedených inde
Juvenilná osteochondróza chrbtice

Entezopatia v oblasti chrbtice
Sacroilitída nezatriedená inde
Osteomyelitída stavca
Infekcia medzistavcovej platnièky (hnisavá)
Bližšie neurèený zápal medzistavcovej platnièky
Iné infekèné spondylopatie
Iné bližšie urèené zápalové spondylopatie
Bližšie neurèená zápalová spondylopatia
Syndrómy kompresie prednej miechovej
a chrbticovej tepny (G99.2)
Iná spondylóza s myelopatiou
Iná spondylóza s radikulopatiou
Stenóza spinálneho kanála
Ankylozujúca hyperostóza (Forestierova)
Námahová fraktúra stavca
Zrútený stavec nezatriedený inde
Porucha cervikálnej medzistavcovej platnièky
s myelopatiou (G99.2)
Porucha cervikálnej medzistavcovej platnièky
s radikulopatiou
Iná dislokácia medzistavcovej platnièky
Iná degenerácia cervikálnej medzistavcovej
platnièky
Iné poruchy cervikálnych medzistavcových
platnièiek
Poruchy lumbálnych a iných medzistavcových
platnièiek s myelopatiou (G99.2)
Infekèný zápal svalu (myositis infectiosa)
Intersticiálna myozitída
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M60.8
M60.9
M62.1
M62.2
M62.3
M65
M65.0
M65.1
M65.2
M65.3
M65.4
M65.8
M65.9
M66

M67.0
M67.1
M72.0

Myozitída
Myozitída
Iné choroby svalu
Iné choroby svalu
Iné choroby svalu
Synovitída a tendosynovitída
Synovitída a tendosynovitída
Synovitída a tendosynovitída
Synovitída a tendosynovitída
Synovitída a tendosynovitída
Synovitída a tendosynovitída
Synovitída a tendosynovitída
Synovitída a tendosynovitída
Spontánne roztrhnutie synoviálnej membrány
a š¾achy
Spontánne roztrhnutie synoviálnej membrány
a š¾achy
Spontánne roztrhnutie synoviálnej membrány
a š¾achy
Spontánne roztrhnutie synoviálnej membrány
a š¾achy
Spontánne roztrhnutie synoviálnej membrány
a š¾achy
Spontánne roztrhnutie synoviálnej membrány
a š¾achy
Spontánne roztrhnutie synoviálnej membrány
a š¾achy
Iné choroby synoviálnej membrány a šliach
Iné choroby synoviálnej membrány a šliach
Choroby fibroblastov

M72.3
M72.4
M75
M75.0
M75.1
M75.2
M75.3
M75.4
M75.5
M75.8
M75.9
M80
M80.0

Choroby fibroblastov
Choroby fibroblastov
Poškodenie pleca - lézia pleca
Poškodenie pleca - lézia pleca
Poškodenie pleca - lézia pleca
Poškodenie pleca - lézia pleca
Poškodenie pleca - lézia pleca
Poškodenie pleca - lézia pleca
Poškodenie pleca - lézia pleca
Poškodenie pleca - lézia pleca
Poškodenie pleca - lézia pleca
Osteoporóza s patologickou fraktúrou
Osteoporóza s patologickou fraktúrou

M80.1

Osteoporóza s patologickou fraktúrou

M80.2

Osteoporóza s patologickou fraktúrou

M66.0
M66.1
M66.2
M66.3
M66.4
M66.5
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Iná myozitída
Bližšie neurèená myozitída
Iné roztrhnutie (ruptúra) svalu (netraumatické)
Ischemické poškodenie svalu
Syndróm z nehýbania (imobility) u paraplegika
Absces š¾achového puzdra
Iné infekèné (tendo) synovitídy
Kalcifikujúca tendinitída
Digitus recellens (lúpavý prst)
Styloradiálna tendosynovitída (de Quervainova)
Iná synovitída a tendosynovitída
Bližšie neurèená synovitída a tendosynovitída

Puknutie popliteálnej cysty
Roztrhnutie synoviálnej membrány
Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov
Spontánne roztrhnutie šliach flexorov
Spontánne roztrhnutie iných šliach
Spontánne roztrhnutie neurèenej š¾achy
Krátka Achilova š¾acha (získaná)
Iná kontraktúra š¾achy (puzdra)
Fibromatóza palmárnej aponeurózy
(Dupuytrenova kontraktúra)
Fasciitis nodularis
Fibromatosis pseudosarcomatosa
Adhezívna kapsulitída pleca
Syndróm manžety rotátorov
Tendinitis musculi bicipitis
Kalcifikujúca tendinitída pleca
Syndróm narazenia plecového kåbu
Burzitída pleca
Iné lézie pleca
Bližšie neurèené lézie pleca
Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou
fraktúrou
Postovarektomická osteoporóza s patologickou
fraktúrou
Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou
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M80.3

Osteoporóza s patologickou fraktúrou

Pooperaèná malabsorpèná osteoporóza
s patologickou fraktúrou
Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou
Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou

M80.4
M80.5

Osteoporóza s patologickou fraktúrou
Osteoporóza s patologickou fraktúrou

M80.8
M80.9

Osteoporóza s patologickou fraktúrou
Osteoporóza s patologickou fraktúrou

M83
M83.0
M83.1
M83.2

Osteomalácia dospelých
Osteomalácia dospelých
Osteomalácia dospelých
Osteomalácia dospelých

M83.3
M83.4
M83.5
M83.8
M83.9
M85.0
M85.4
M86
M86.0
M86.1
M86.2
M86.3
M86.4
M86.5
M86.6
M86.8
M86.9
M87
M87.0
M87.1
M87.2

Osteomalácia dospelých
Osteomalácia dospelých
Osteomalácia dospelých
Osteomalácia dospelých
Osteomalácia dospelých
Iné poruchy hustoty a štruktúry kostí
Iné poruchy hustoty a štruktúry kostí
Osteomyelitída
Osteomyelitída
Osteomyelitída
Osteomyelitída
Osteomyelitída
Osteomyelitída
Osteomyelitída
Osteomyelitída
Osteomyelitída
Osteomyelitída
Osteonekróza
Osteonekróza
Osteonekróza
Osteonekróza

Idiopatická aseptická nekróza kosti
Lieková osteonekróza
Osteonekróza zavinená predchádzajúcim úrazom

M87.3
M87.8
M87.9

Osteonekróza
Osteonekróza
Osteonekróza

Iná sekundárna osteonekróza
Iná osteonekróza
Bližšie neurèená osteonekróza

M88
M88.0
M88.8
M88.9
M89.0
M89.1
M89.5
M91
M91.0
M91.1
M91.2
M91.3

Pagetova choroba kostí (osteitis deformans)
Pagetova choroba kostí (osteitis deformans)
Pagetova choroba kostí (osteitis deformans)
Pagetova choroba kostí (osteitis deformans)
Iné choroby kostí
Iné choroby kostí
Iné choroby kostí
Juvenilná osteochondróza bedra a panvy
Juvenilná osteochondróza bedra a panvy
Juvenilná osteochondróza bedra a panvy
Juvenilná osteochondróza bedra a panvy
Juvenilná osteochondróza bedra a panvy

Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou
Bližšie neurèená osteoporóza s patologickou
fraktúrou
Osteomalácia v popôrodí
Starecká osteomalácia
Osteomalácia v dospelosti zavinená
malabsorpciou
Osteomalácia v dospelosti zavinená podvýživou
Alumíniová osteopatia
Iná lieková osteomalácia v dospelosti
Iná osteomalácia v dospelosti
Bližšie neurèená osteomalácia v dospelosti
Monostotická fibrózna dysplázia kosti
Solitárna kostná cysta
Akútna hematogénna osteomyelitída
Iná akútna osteomyelitída
Subakútna osteomyelitída
Zdåhavá multifokálna osteomyelitída
Zdåhavá osteomyelitída s drénujúcou píš•alou
Iná zdåhavá hematogénna osteomyelitída
Iná zdåhavá osteomyelitída
Iná osteomyelitída
Bližšie neurèená osteomyelitída

Pagetova choroba lebky
Pagetova choroba iných kostí
Bližšie neurèená Pagetova choroba kostí
Algoneurodystrofia
Zastavenie rastu v epifyzálnej rastovej chrupke
Osteolýza
Juvenilná osteochondróza panvy
Juvenilná osteochondróza hlavy stehnovej kosti
Coxa plana
Pseudokoxalgia
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M91.8
M91.9

Juvenilná osteochondróza bedra a panvy
Juvenilná osteochondróza bedra a panvy

M92.0
M92.1

Iná juvenilná osteochondróza
Iná juvenilná osteochondróza

M92.2
M92.3
M92.4
M92.5
M92.6
M92.7
M92.9
M93.0
M93.2
M94.0
M94.1
M94.2
M94.3
M95.2

Iná juvenilná osteochondróza
Iná juvenilná osteochondróza
Iná juvenilná osteochondróza
Iná juvenilná osteochondróza
Iná juvenilná osteochondróza
Iná juvenilná osteochondróza
Iná juvenilná osteochondróza
Iné osteochondropatie
Iné osteochondropatie
Iné choroby chrupky
Iné choroby chrupky
Iné choroby chrupky
Iné choroby chrupky
Iné získané deformácie svalovej a kostrovej
sústavy
Pozákrokové poruchy svalovej a kostrovej
sústavy nezatriedené inde
Pozákrokové poruchy svalovej a kostrovej
sústavy nezatriedené inde
Pozákrokové poruchy svalovej a kostrovej
sústavy nezatriedené inde
Pozákrokové poruchy svalovej a kostrovej
sústavy nezatriedené inde
Pozákrokové poruchy svalovej a kostrovej
sústavy nezatriedené inde
Pozákrokové poruchy svalovej a kostrovej
sústavy nezatriedené inde
Pozákrokové poruchy svalovej a kostrovej
sústavy nezatriedené inde
Pozákrokové poruchy svalovej a kostrovej
sústavy nezatriedené inde

M96
M96.0
M96.1
M96.2
M96.3
M96.4
M96.5
M96.6

M96.8

M99.2
M99.3
M99.4

Pozákrokové poruchy svalovej a kostrovej
sústavy nezatriedené inde
Pozákrokové poruchy svalovej a kostrovej
sústavy nezatriedené inde
Biomechanické lézie nezatriedené inde
Biomechanické lézie nezatriedené inde
Biomechanické lézie nezatriedené inde

M99.5

Biomechanické lézie nezatriedené inde

M99.6

Biomechanické lézie nezatriedené inde

M99.7

Biomechanické lézie nezatriedené inde

M96.9
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Iná juvenilná osteochondróza bedier a panvy
Bližšie neurèená juvenilná osteochondróza bedier
a panvy
Juvenilná osteochondróza ramennej kosti
Juvenilná osteochondróza vretennej a lak•ovej
kosti
Juvenilná osteochondróza ruky
Iná juvenilná osteochondróza hornej konèatiny
Juvenilná osteochondróza pately
Juvenilná osteochondróza píš•aly a ihlice
Juvenilná osteochondróza priehlavku
Juvenilná osteochondróza predpriehlavku
Bližšie neurèená juvenilná osteochondróza
Epiphyseolysis capitis femoris (netraumatická)
Osteochondritis dissecans
Syndróm chondrokostálneho spojenia (Tietzeov)
Recidivujúca polychondritída
Chondromalácia
Chondrolýza
Iná získaná deformácia hlavy

Pseudoartróza po spojení alebo artrodéze
Postlaminektomický syndróm nezatriedený inde
Kyfóza po ožiarení
Kyfóza po laminektómii
Pooperaèná lordóza
Skolióza po ožiarení
Zlomenina kosti po vsadení ortopedického
implantátu, kåbovej protézy alebo kostnej
platnièky
Iné pozákrokové poruchy svalov a kostí
Bližšie neurèená pozákroková porucha svalov
a kostí
Subluxaèná stenóza chrbticového kanála
Kostná stenóza chrbticového kanála
Stenóza chrbticového kanála spojivovým
tkanivom
Stenóza chrbticového kanála medzistavcovou
platnièkou
Kostná a subluxaèná stenóza medzistavcových
otvorov
Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým
tkanivom a medzistavcovou platnièkou
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N10
N11
N11.0

Akútny nefritický syndróm
Chytro progredujúci nefritický syndróm
Návratná a pretrvávajúca hematúria
Chronický nefritický syndróm
Nefrotický syndróm
Nešpecifikovaný nefritický syndróm
Izolovaná proteinúria so špecifikovanými
morfologickými zmenami
Hereditárna nefropatia nezatriedená inde
Glomerulárne choroby pri chorobách
zatriedených inde
Glomerulárne choroby pri chorobách
zatriedených inde
Glomerulárne choroby pri chorobách
zatriedených inde
Glomerulárne choroby pri chorobách
zatriedených inde
Glomerulárne choroby pri chorobách
zatriedených inde
Glomerulárne choroby pri chorobách
zatriedených inde
Glomerulárne choroby pri chorobách
zatriedených inde
Glomerulárne choroby pri chorobách
zatriedených inde
Akútna tubulointersticiálna nefritída
Chronická tubulointersticiálna nefritída
Chronická tubulointersticiálna nefritída

N11.1
N11.8
N11.9

Chronická tubulointersticiálna nefritída
Chronická tubulointersticiálna nefritída
Chronická tubulointersticiálna nefritída

N12
N13
N13.0

Tubulointersticiálna nefritída
nešpecifikovaná ako akútna alebo chronická
Obštrukèná a refluxová uropatia
Obštrukèná a refluxová uropatia

N13.1

Obštrukèná a refluxová uropatia

N13.2

Obštrukèná a refluxová uropatia

N13.3
N13.4
N13.5

Obštrukèná a refluxová uropatia
Obštrukèná a refluxová uropatia
Obštrukèná a refluxová uropatia

N13.6
N13.7
N13.8
N13.9
N14

Obštrukèná a refluxová uropatia
Obštrukèná a refluxová uropatia
Obštrukèná a refluxová uropatia
Obštrukèná a refluxová uropatia
Tubulointersticiálne a tubulárne poruchy
zavinené liekmi alebo •ažkými kovmi

N07
N08
N08.0
N08.1
N08.2
N08.3
N08.4
N08.5
N08.8

Glomerulárne choroby pri infekèných
a parazitárnych chorobách zatriedených inde
Glomerulárne choroby pri neoplastických
chorobách
Glomerulárne choroby pri chorobách krvi
a poruchách imunitného systému
Glomerulárne choroby pri diabetes mellitus (E10
- E14 so spoloènou štvrtou èíslicou .2)
Glomerulárne choroby pri iných endokrinných,
nutrièných a metabolických chorobách
Glomerulárne choroby pri systémových
chorobách spojivového tkaniva
Glomerulárne choroby pri iných chorobách
zatriedených inde

Neobštrukèná chronická pyelonefritída spojená
s refluxom
Chronická obštrukèná pyelonefritída
Iné chronické tubulointersticiálne nefritídy
Chronická tubulointersticiálna nefritída bližšie
neurèená

Hydronefróza so zátvorom (pyeloureterálneho
prechodu)
Hydronefróza so zúženinou (striktúrou)
moèovodu nezatriedená inde
Hydronefróza s renálnou a ureterálnou
obštrukciou kameòom
Iná a nešpecifikovaná hydronefróza
Hydroureter
Zalomenie a zúženina moèovodu bez
hydronefrózy
Pyonefróza
Uropatia spojená s vezikoureterálnym refluxom
Iné obštrukèné a refluxové uropatie
Obštrukèná a refluxová uropatia bližšie neurèená
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N15
N15.0
N15.1
N15.8

Tubulointersticiálne a tubulárne poruchy
zavinené liekmi alebo •ažkými kovmi
Tubulointersticiálne a tubulárne poruchy
zavinené liekmi alebo •ažkými kovmi
Tubulointersticiálne a tubulárne poruchy
zavinené liekmi alebo •ažkými kovmi
Tubulointersticiálne a tubulárne poruchy
zavinené liekmi alebo •ažkými kovmi
Tubulointersticiálne a tubulárne poruchy
zavinené liekmi alebo •ažkými kovmi
Iné renálne tubulointersticiálne choroby
Iné renálne tubulointersticiálne choroby
Iné renálne tubulointersticiálne choroby
Iné renálne tubulointersticiálne choroby

N15.9

Iné renálne tubulointersticiálne choroby

N16

Renálne tubulointersticiálne poruchy pri
chorobách zatriedených inde
Renálne tubulointersticiálne poruchy pri
chorobách zatriedených inde

N14.1
N14.2
N14.3
N14.4

N16.0

N16.1
N16.2

N16.3
N16.4
N16.5
N16.8
N17
N17.0
N17.1
N17.2
N17.8
N17.9
N18
N18.0
N18.8
N18.9
N19
N20
N20.0
N20.1

Renálne tubulointersticiálne poruchy pri
chorobách zatriedených inde
Renálne tubulointersticiálne poruchy pri
chorobách zatriedených inde
Renálne tubulointersticiálne poruchy
chorobách zatriedených inde
Renálne tubulointersticiálne poruchy
chorobách zatriedených inde
Renálne tubulointersticiálne poruchy
chorobách zatriedených inde
Renálne tubulointersticiálne poruchy
chorobách zatriedených inde
Akútne zlyhanie oblièiek
Akútne zlyhanie oblièiek
Akútne zlyhanie oblièiek

pri
pri
pri
pri

Akútne zlyhanie oblièiek
Akútne zlyhanie oblièiek
Akútne zlyhanie oblièiek
Chronické zlyhanie oblièiek
Terminálna oblièková choroba
Chronické zlyhanie oblièiek
Chronické zlyhanie oblièiek
Nešpecifikované zlyhanie oblièiek
Konkrement (kameò) oblièky a moèovodu nephrolithiasis et ureterolithiasis
Konkrement (kameò) oblièky a moèovodu nephrolithiasis et ureterolithiasis
Konkrement (kameò) oblièky a moèovodu nephrolithiasis et ureterolithiasis
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Nefropatia vyvolaná analgetikami
Nefropatia vyvolaná inými lieèivami, liekmi
a biologickými látkami
Nefropatia vyvolaná nešpecifikovaným lieèivom,
liekom a biologickou látkou
Nefropatia vyvolaná •ažkými kovmi
Toxická nefropatia nezatriedená inde

Balkánska nefropatia
Oblièkový a prioblièkový (perinefrický) absces
Iné špecifikované tubulointersticiálne choroby
oblièiek
Tubulointersticiálna choroba oblièiek bližšie
neurèená

Renálne tubulointersticiálne choroby pri
infekèných a parazitárnych chorobách
zatriedených inde
Renálne tubulointersticiálne choroby pri
neoplastických ochoreniach
Renálne tubulointersticiálne choroby pri
chorobách krvi a poruchách imunitného
systému
Renálne tubulointersticiálne choroby pri
metabolických chorobách
Renálne tubulointersticiálne choroby pri
systémových chorobách spojivového tkaniva
Renálne tubulointersticiálne choroby pri
odvrhnutí transplantátu (T86.-)
Renálne tubulointersticiálne choroby pri iných
chorobách zatriedených inde
Akútne zlyhanie oblièiek s tubulárnou nekrózou
Akútne zlyhanie oblièiek s akútnou kortikálnou
nekrózou
Akútne zlyhanie oblièiek s dreòovou nekrózou
Iné akútne zlyhanie oblièiek
Nešpecifikované zlyhanie oblièiek

Iné chronické zlyhanie oblièiek
Nešpecifikované chronické zlyhanie oblièiek

Konkrement oblièky
Konkrement v moèovode
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Konkrement (kameò) oblièky a moèovodu nephrolithiasis et ureterolithiasis
Konkrement (kameò) oblièky a moèovodu nephrolithiasis et ureterolithiasis

N21
N21.0
N21.1
N21.8
N21.9

Konkrement v dolných moèových cestách
Konkrement v dolných moèových cestách
Konkrement v dolných moèových cestách
Konkrement v dolných moèových cestách
Konkrement v dolných moèových cestách

N22

Konkrement v moèových cestách pri
chorobách zatriedených inde
Konkrement v moèových cestách pri chorobách
zatriedených inde
Konkrement v moèových cestách pri chorobách
zatriedených inde
Nešpecifikovaná oblièková kolika
Choroby zo zhoršenej oblièkovej tubulárnej
funkcie
Choroby zo zhoršenej oblièkovej tubulárnej
funkcie
Choroby zo zhoršenej oblièkovej tubulárnej
funkcie
Choroby zo zhoršenej oblièkovej tubulárnej
funkcie
Choroby zo zhoršenej oblièkovej tubulárnej
funkcie
Iné choroby oblièiek a moèovodov nezatriedené
inde
Iné choroby oblièiek a moèovodov nezatriedené
inde
Iné choroby oblièiek a moèovodov nezatriedené
inde
Iné choroby oblièiek a moèovodov pri
chorobách zatriedených inde
Iné choroby oblièiek a moèovodov pri chorobách
zatriedených inde
Iné choroby oblièiek a moèovodov pri chorobách
zatriedených inde
Iné choroby oblièiek a moèovodov pri chorobách
zatriedených inde
Neuromuskulárna dysfunkcia moèového
mechúra nezatriedená inde
Neuromuskulárna dysfunkcia moèového
mechúra nezatriedená inde
Neuromuskulárna dysfunkcia moèového
mechúra nezatriedená inde
Neuromuskulárna dysfunkcia moèového
mechúra nezatriedená inde
Neuromuskulárna dysfunkcia moèového
mechúra nezatriedená inde
Neuromuskulárna dysfunkcia moèového
mechúra nezatriedená inde
Iné choroby moèového mechúra

N22.0
N22.8
N23
N25
N25.0
N25.1
N25.8
N25.9
N28.0
N28.8
N28.9
N29
N29.0
N29.1
N29.8
N31
N31.0
N31.1
N31.2
N31.8
N31.9
N32

Konkrement v oblièke s konkrementom
v moèovode
Nešpecifikovaný moèový konkrement

Konkrement v moèovom mechúre
Konkrement v moèovej rúre
Konkrement v inej dolnej èasti moèovej sústavy
Nešpecifikovaný konkrement v dolnej èasti
moèovej sústavy

Moèový kameò pri schiostosomóze (bilharzióze),
(B65.-)
Konkrement v moèovej sústave pri iných
chorobách zatriedených inde

Renálna osteodystrofia
Nefrogénny diabetes insipidus
Iné choroby vyplývajúce z poškodenej tubulárnej
funkcie oblièiek
Nešpecifikovaná porucha zo zhoršenej tubulárnej
funkcie oblièiek
Ischémia a infarkt oblièky
Iné špecifikované choroby oblièiek a moèovodov
Nešpecifikovaná choroba oblièiek a moèovodov

Neskorý syfilis oblièiek (A52.7)
Iné choroby oblièiek a moèovodov pri infekèných
a parazitárnych chorobách zatriedených inde
Iné choroby oblièiek a moèovodov pri iných
chorobách zatriedených inde

Nestabilný neurogénny moèový mechúr
nezatriedený inde
Reflexný neurogénny moèový mechúr
nezatriedený inde
Atonický neurogénny moèový mechúr
nezatriedený inde
Iná neuromuskulárna dysfunkcia moèového
mechúra
Nešpecifikovaná neuromuskulárna dysfunkcia
moèového mechúra
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N32.0
N32.1
N32.2
N32.3
N32.4
N32.8
N32.9
N34.0
N34.1
N34.3
N35
N35.0
N35.1
N35.8
N35.9
N36.0
N36.1
N36.2
N39
N39.0
N39.1
N39.2
N39.3
N39.4
N39.8
N39.9
N41
N41.0
N41.1
N41.2
N41.3
N41.8
N41.9
N43.0
N43.1
N43.4
N44
N45
N45.0

Iné choroby moèového mechúra
Iné choroby moèového mechúra
Iné choroby moèového mechúra
Iné choroby moèového mechúra
Iné choroby moèového mechúra
Iné choroby moèového mechúra
Iné choroby moèového mechúra
Uretritída a uretrálny syndróm
Uretritída a uretrálny syndróm
Uretritída a uretrálny syndróm
Striktúra uretry - zúženina moèovej rúry
Striktúra uretry - zúženina moèovej rúry
Striktúra uretry - zúženina moèovej rúry
Striktúra uretry - zúženina moèovej rúry
Striktúra uretry - zúženina moèovej rúry
Iné poruchy moèovej rúry
Iné poruchy moèovej rúry
Iné poruchy moèovej rúry
Iné choroby moèovej sústavy
Iné choroby moèovej sústavy
Iné choroby moèovej sústavy
Iné choroby moèovej sústavy
Iné choroby moèovej sústavy
Iné choroby moèovej sústavy
Iné choroby moèovej sústavy
Iné choroby moèovej sústavy
Zápalové choroby prostaty
Zápalové choroby prostaty
Zápalové choroby prostaty
Zápalové choroby prostaty
Zápalové choroby prostaty
Zápalové choroby prostaty
Zápalové choroby prostaty
Hydrokéla a spermatokéla
Hydrokéla a spermatokéla
Hydrokéla a spermatokéla
Torzia semenníka
Orchitída a epididymitída
Orchitída a epididymitída

N45.9

Orchitída a epididymitída

N48.0
N48.2
N48.3
N48.5
N50.1
N61
N63

Iné choroby penisu
Iné choroby penisu
Iné choroby penisu
Iné choroby penisu
Iné choroby mužských pohlavných orgánov
Zápalové choroby prsníka
Nešpecifikovaná hrèka v prsníku
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Obštrukcia krèka moèového mechúra
Vezikointestinálna píš•ala
Píš•ala moèového mechúra nezatriedená inde
Divertikul moèového mechúra
Netraumatické puknutie moèového mechúra
Iné špecifikované poruchy moèového mechúra
Nešpecifikované poruchy moèového mechúra
Uretrálny absces
Nešpecifická uretritída
Nešpecifikovaný uretrálny syndróm
Posttraumatická striktúra uretry
Postinfekèná striktúra uretry nezatriedená inde
Iná striktúra uretry
Nešpecifikovaná striktúra uretry
Fistula uretry
Divertikul uretry
Karunkul uretry
Infekcia moèovej sústavy bez urèenia miesta
Nešpecifikovaná pretrvávajúca proteinúria
Nešpecifikovaná ortostatická proteinúria
Stresové neudržanie (inkontinencia) moèu
Iné špecifikované neudržanie moèu
Iné špecifikované poruchy moèovej sústavy
Nešpecifikovaná porucha moèovej sústavy
Akútna prostatitída
Chronická prostatitída
Absces prostaty
Prostatocystitída
Iné zápalové choroby prostaty
Nešpecifikované zápalové choroby prostaty
Encystovaná hydrokéla
Infikovaná hydrokéla
Spermatokéla

Orchitída, epididymitída a epididymo-orchitída
s abscesom
Orchitída, epididymitída a epididymo-orchitída
bez abscesu
Leukoplakia penisu
Iné zápalové choroby penisu
Priapizmus
Vred penisu
Cievne poruchy mužských pohlavných orgánov
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N64.0
N64.8
N70.0
N71
N71.0
N71.1
N71.9
N73.0
N73.1
N73.2
N73.3
N73.4
N73.5
N73.8
N73.9
N74
N74.0
N74.1
N74.2
N74.3
N74.4
N74.8
N80
N80.0
N80.1
N80.2
N80.3
N80.4
N80.5
N80.6
N80.8
N80.9
N81
N81.0
N81.1
N81.2
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Iné choroby prsníka
Iné choroby prsníka
Zápaly vajíèkovodov a vajeèníkov - salpingitis et
oophoritis
Zápalové choroby maternice okrem krèka
Zápalové choroby maternice okrem krèka
Zápalové choroby maternice okrem krèka
Zápalové choroby maternice okrem krèka
Iné zápalové choroby ženských panvových
orgánov
Iné zápalové choroby ženských panvových
orgánov
Iné zápalové choroby ženských panvových
orgánov
Iné zápalové choroby ženských panvových
orgánov
Iné zápalové choroby ženských panvových
orgánov
Iné zápalové choroby ženských panvových
orgánov
Iné zápalové choroby ženských panvových
orgánov
Iné zápalové choroby ženských panvových
orgánov
Zápalové choroby ženských panvových
orgánov pri chorobách zatriedených inde
Zápalové choroby ženských panvových orgánov
pri chorobách zatriedených inde
Zápalové choroby ženských panvových orgánov
pri chorobách zatriedených inde
Zápalové choroby ženských panvových orgánov
pri chorobách zatriedených inde
Zápalové choroby ženských panvových orgánov
pri chorobách zatriedených inde
Zápalové choroby ženských panvových orgánov
pri chorobách zatriedených inde
Zápalové choroby ženských panvových orgánov
pri chorobách zatriedených inde
Endometrióza
Endometrióza
Endometrióza
Endometrióza
Endometrióza
Endometrióza
Endometrióza
Endometrióza
Endometrióza
Endometrióza
Prolaps - vykåznutie - ženských genitálií
Prolaps - vykåznutie - ženských genitálií
Prolaps - vykåznutie - ženských genitálií
Prolaps - vykåznutie - ženských genitálií

Fisúra a fistula bradavky
Iné špecifikované choroby prsníka
Akútna salpingitída a ooforitída

Akútna zápalová choroba maternice
Chronická zápalová choroba maternice
Nešpecifikovaná zápalová choroba maternice
Akútna parametritída a panvová celulitída
Chronická parametritída a panvová celulitída
Nešpecifikovaná parametritída a panvová
celulitída
Ženská akútna panvová peritonitída
Ženská chronická panvová peritonitída
Nešpecifikovaná ženská panvová peritonitída
Iné špecifikované zápalové choroby ženských
panvových orgánov
Nešpecifikované zápalové choroby ženských
panvových orgánov

Tuberkulózna infekcia krèka maternice (A18.1)
Tuberkulózny zápal ženských panvových orgánov
(A18.1)
Syfilitický zápal ženských panvových orgánov
(A51.4, A52.7)
Gonokokový zápal ženských panvových orgánov
(A54.2)
Chlamýdiový zápal ženských panvových orgánov
(A56.1)
Zápalové choroby ženských panvových orgánov
pri iných chorobách zatriedených inde
Endometrióza maternice
Endometrióza vajeèníka
Endometrióza vajíèkovodu
Endometrióza panvového peritonea
Endometrióza rektovaginálneho septa a pošvy
Endometrióza èreva
Endometrióza v kožnej jazve
Iná endometrióza
Nešpecifikovaná endometrióza
Ženská uretrokéla
Cystokéla
Neúplný uterovaginálny prolaps
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N81.3
N81.4
N81.5
N81.6
N81.8
N81.9
N82
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N82.0
N82.1
N82.2
N82.3
N82.4

Prolaps - vykåznutie - ženských genitálií
Prolaps - vykåznutie - ženských genitálií
Prolaps - vykåznutie - ženských genitálií
Prolaps - vykåznutie - ženských genitálií
Prolaps - vykåznutie - ženských genitálií
Prolaps - vykåznutie - ženských genitálií
Fistuly - píš•aly - ženských pohlavných
orgánov
Fistuly - píš•aly - ženských pohlavných orgánov
Fistuly - píš•aly - ženských pohlavných orgánov
Fistuly - píš•aly - ženských pohlavných orgánov
Fistuly - píš•aly - ženských pohlavných orgánov
Fistuly - píš•aly - ženských pohlavných orgánov

N82.5

Fistuly - píš•aly - ženských pohlavných orgánov

N82.8
N82.9

Fistuly - píš•aly - ženských pohlavných orgánov
Fistuly - píš•aly - ženských pohlavných orgánov

N83.0

N84.0
N84.1
N84.8
N84.9

Nezápalové choroby vajeèníka, vajíèkovodu
a širokého väzu maternice
Nezápalové choroby vajeèníka, vajíèkovodu
a širokého väzu maternice
Nezápalové choroby vajeèníka, vajíèkovodu
a širokého väzu maternice
Nezápalové choroby vajeèníka, vajíèkovodu
a širokého väzu maternice
Nezápalové choroby vajeèníka, vajíèkovodu
a širokého väzu maternice
Nezápalové choroby vajeèníka, vajíèkovodu
a širokého väzu maternice
Nezápalové choroby vajeèníka, vajíèkovodu
a širokého väzu maternice
Polyp ženských pohlavných orgánov
Polyp ženských pohlavných orgánov
Polyp ženských pohlavných orgánov
Polyp ženských pohlavných orgánov

N85.0
N85.1
N86
N87
N87.0
N87.1
N87.2
N87.9
N88.0
N88.2

Iné nezápalové choroby maternice okrem krèka
Iné nezápalové choroby maternice okrem krèka
Erózia a ektrópium krèka maternice
Dysplázia krèka maternice
Dysplázia krèka maternice
Dysplázia krèka maternice
Dysplázia krèka maternice
Dysplázia krèka maternice
Iné nezápalové zmeny krèka maternice
Iné nezápalové zmeny krèka maternice

N88.4
N88.8

Iné nezápalové zmeny krèka maternice
Iné nezápalové zmeny krèka maternice

N83.1
N83.2
N83.4
N83.5
N83.6
N83.7
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Úplný uterovaginálny prolaps
Úplný uterovaginálny prolaps nešpecifikovaný
Pošvová enterokéla
Rektokéla
Iný prolaps ženských genitálií
Prolaps ženských genitálií nešpecifikovaný

Vezikovaginálna fistula
Iné fistuly ženských moèovopohlavných orgánov
Fistula pošvy do tenkého èreva
Fistula pošvy do hrubého èreva
Iné fistuly medzi ženskými pohlavnými orgánmi
a èrevom
Fistuly medzi ženskými pohlavnými orgánmi
a kožou
Iné fistuly ženských pohlavných orgánov
Nešpecifikovaná fistula ženských pohlavných
orgánov
Folikulárna cysta ovária
Luteálna cysta
Iné a nešpecifikované vajeèníkové cysty
Prolaps a hernia vajeèníka a vajíèkovodu
Torzia vajeèníka, stopky vajeèníka a vajíèkovodu
Hematosalpinx
Hematóm širokého väzu maternice
Polyp tela maternice
Polyp krèka maternice
Polyp iných èastí ženských pohlavných orgánov
Nešpecifikovaný polyp ženských pohlavných
orgánov
Ž¾azová hyperplázia endometria
Adenomatózna hyperplázia endometria

¼ahká cervikálna dysplázia
Stredná cervikálna dysplázia
•ažká cervikálna dysplázia nezatriedená inde
Nešpecifikovaná dysplázia krèka maternice
Leukoplakia krèka maternice
Zúženina (striktúra) a zúženie (stenóza) krèka
maternice
Hypertrofické predåženie krèka maternice
Iné špecifikované nezápalové zmeny krèka
maternice
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N89.0
N89.1
N89.2
N89.3
N89.4
N90.0
N90.1
N90.2
N90.3
N90.4
N90.5
N99
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O00
O00.0
O00.1
O00.2
O00.8
O00.9
O01
O01.0
O01.1
O01.9
O02
O02.0
O02.1

Iné nezápalové zmeny pošvy
Iné nezápalové zmeny pošvy
Iné nezápalové zmeny pošvy
Iné nezápalové zmeny pošvy
Iné nezápalové zmeny pošvy
Iné nezápalové zmeny vulvy a hrádze
Iné nezápalové zmeny vulvy a hrádze
Iné nezápalové zmeny vulvy a hrádze
Iné nezápalové zmeny vulvy a hrádze
Iné nezápalové zmeny vulvy a hrádze
Iné nezápalové zmeny vulvy a hrádze
Pozákrokové ochorenia moèovopohlavných
orgánov nezatriedené inde
Pozákrokové ochorenia moèovopohlavných
orgánov nezatriedené inde
Pozákrokové ochorenia moèovopohlavných
orgánov nezatriedené inde
Pozákrokové ochorenia moèovopohlavných
orgánov nezatriedené inde
Pozákrokové ochorenia moèovopohlavných
orgánov nezatriedené inde
Pozákrokové ochorenia moèovopohlavných
orgánov nezatriedené inde
Pozákrokové ochorenia moèovopohlavných
orgánov nezatriedené inde
Pozákrokové ochorenia moèovopohlavných
orgánov nezatriedené inde
Pozákrokové ochorenia moèovopohlavných
orgánov nezatriedené inde
Mimomaternicové tehotenstvo
Mimomaternicové tehotenstvo
Mimomaternicové tehotenstvo
Mimomaternicové tehotenstvo
Mimomaternicové tehotenstvo
Mimomaternicové tehotenstvo
Mola hydatidosa
Mola hydatidosa
Mola hydatidosa
Mola hydatidosa
Iné abnormálne produkty koncepcie
Iné abnormálne produkty koncepcie
Iné abnormálne produkty koncepcie

O02.8

Iné abnormálne produkty koncepcie

O02.9
O03

Iné abnormálne produkty koncepcie
Spontánny potrat

N99.0
N99.1
N99.2
N99.3
N99.4
N99.5
N99.8
N99.9

¼ahká pošvová dysplázia
Stredná pošvová dysplázia
•ažká pošvová dysplázia nezatriedená inde
Nešpecifikovaná dysplázia pošvy
Leukoplakia pošvy
¼ahká dysplázia vulvy
Stredne •ažká dysplázia vulvy
•ažká dysplázia vulvy nezatriedená inde
Nešpecifikovaná dysplázia vulvy
Leukoplakia vulvy
Atrofia vulvy

Pozákrokové zlyhanie oblièiek
Pozákroková zúženina (striktúra) uretry
Pooperaèná adhézia pošvy
Prolaps pošvovej klenby po hysterektómii
Pozákrokové zrasty panvového peritonea
Ochorenie vonkajšej stómy moèovej sústavy
Iné pozákrokové ochorenia moèovopohlavnej
sústavy
Nešpecifikované pozákrokové ochorenie
moèovopohlavnej sústavy
Abdominálne (brušné) tehotenstvo
Tubárne tehotenstvo
Ovariálne tehotenstvo
Iné mimomaternicové tehotenstvo
Nešpecifikované mimomaternicové tehotenstvo
Klasická mola hydatidosa
Inkompletná a parciálna mola hydatidosa
Nešpecifikovaná mola hydatidosa
Poškodené plodové vajce a nehydatidózna mola
Missed abortion (zadržanie màtveho plodu
v maternici)
Iné špecifikované abnormálne produkty
koncepcie
Nešpecifikovaný abnormálny produkt koncepcie
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Komplikácie po potrate
a mimomaternicovom a molárnom
tehotenstve
Komplikácie po potrate a mimomaternicovom
a molárnom tehotenstve

O08.1

Komplikácie po potrate a mimomaternicovom
a molárnom tehotenstve

O08.2

Komplikácie po potrate a
a molárnom tehotenstve
Komplikácie po potrate a
a molárnom tehotenstve
Komplikácie po potrate a
a molárnom tehotenstve
Komplikácie po potrate a
a molárnom tehotenstve
Komplikácie po potrate a
a molárnom tehotenstve

O08.3
O08.4
O08.5
O08.6

O08.7
O08.8
O08.9
O10

O10.0
O10.1
O10.2

mimomaternicovom
mimomaternicovom
mimomaternicovom
mimomaternicovom
mimomaternicovom

Komplikácie po potrate a mimomaternicovom
a molárnom tehotenstve
Komplikácie po potrate a mimomaternicovom
a molárnom tehotenstve
Komplikácie po potrate a mimomaternicovom
a molárnom tehotenstve
Predtým existujúca hypertenzia
komplikujúca tehotenstvo, pôrod
a popôrodie
Predtým existujúca hypertenzia komplikujúca
tehotenstvo, pôrod a popôrodie
Predtým existujúca hypertenzia komplikujúca
tehotenstvo, pôrod a popôrodie
Predtým existujúca hypertenzia komplikujúca
tehotenstvo, pôrod a popôrodie

O10.3

Predtým existujúca hypertenzia komplikujúca
tehotenstvo, pôrod a popôrodie

O10.4

Predtým existujúca hypertenzia komplikujúca
tehotenstvo, pôrod a popôrodie
Predtým existujúca hypertenzia komplikujúca
tehotenstvo, pôrod a popôrodie
Predtým existujúca hypertenzná porucha so
superponovanou proteinúriou
Gestaèný (tehotenstvom vyvolaný) edém
a proteinúria bez hypertenzie
Gestaèný (tehotenstvom vyvolaný) edém
a proteinúria bez hypertenzie
Gestaèný (tehotenstvom vyvolaný) edém
a proteinúria bez hypertenzie
Gestaèný (tehotenstvom vyvolaný) edém
a proteinúria bez hypertenzie

O10.9
O11
O12
O12.0
O12.1
O12.2

Strana 149
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Infekcia pohlavných a panvových orgánov po
potrate a mimomaternicovom a molárnom
tehotenstve
Oneskorené alebo nadmerné krvácanie po
potrate a mimomaternicovom a molárnom
tehotenstve
Embólia po potrate a mimomaternicovom
a molárnom tehotenstve
Šok po potrate a mimomaternicovom
a molárnom tehotenstve
Zlyhanie oblièiek po potrate
a mimomaternicovom a molárnom tehotenstve
Metabolické poruchy po potrate
a mimomaternicovom a molárnom tehotenstve
Poškodenie panvových orgánov a tkanív po
potrate a mimomaternicovom a molárnom
tehotenstve
Iné žilové komplikácie po potrate,
mimomaternicovom a molárnom tehotenstve
Iné komplikácie po potrate, mimomaternicovom
a molárnom tehotenstve
Nešpecifikované komplikácie po potrate,
mimomaternicovom a molárnom tehotenstve

Predtým existujúca esenciálna hypertenzia
komplikujúca tehotenstvo, pôrod a popôrodie
Predtým existujúca hypertenzná choroba srdca
komplikujúca tehotenstvo, pôrod a popôrodie
Predtým existujúca hypertenzná oblièková
choroba komplikujúca tehotenstvo, pôrod
a popôrodie
Predtým existujúca hypertenzná srdcová
a oblièková choroba komplikujúca tehotenstvo,
pôrod a popôrodie
Predtým existujúca sekundárna hypertenzia
komplikujúca tehotenstvo, pôrod a popôrodie
Nešpecifikovaná, predtým existujúca hypertenzia
komplikujúca tehotenstvo, pôrod a popôrodie

Gestaèný edém
Gestaèná proteinúria
Gestaèný edém s proteinúriou
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O13
O14
O14.0
O14.1
O14.9
O15
O15.0
O15.1
O15.2
O15.9
O16
O20
O20.0
O20.8
O20.9
O22
O22.0
O22.1
O22.2
O22.3
O22.4
O22.5
O22.8
O22.9
O23
O23.0
O23.1
O23.2
O23.3
O23.4
O23.5
O23.9
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Gestaèná (tehotenstvom vyvolaná)
hypertenzia bez významnej proteinúrie
Gestaèná (tehotenstvom vyvolaná)
hypertenzia s významnou proteinúriou
Gestaèná (tehotenstvom vyvolaná) hypertenzia
s významnou proteinúriou
Gestaèná (tehotenstvom vyvolaná) hypertenzia
s významnou proteinúriou
Gestaèná (tehotenstvom vyvolaná) hypertenzia
s významnou proteinúriou
Eklampsia
Eklampsia
Eklampsia
Eklampsia
Eklampsia
Nešpecifikovaná hypertenzia matky
Krvácanie vo vèasnom tehotenstve
Krvácanie vo vèasnom tehotenstve
Krvácanie vo vèasnom tehotenstve
Krvácanie vo vèasnom tehotenstve
Žilové komplikácie v tehotenstve
Žilové komplikácie v tehotenstve
Žilové komplikácie v tehotenstve
Žilové komplikácie v tehotenstve
Žilové komplikácie v tehotenstve
Žilové komplikácie v tehotenstve
Žilové komplikácie v tehotenstve
Žilové komplikácie v tehotenstve
Žilové komplikácie v tehotenstve
Infekcie moèovopohlavných orgánov
v tehotenstve
Infekcie moèovopohlavných orgánov
v tehotenstve
Infekcie moèovopohlavných orgánov
v tehotenstve
Infekcie moèovopohlavných orgánov
v tehotenstve
Infekcie moèovopohlavných orgánov
v tehotenstve
Infekcie moèovopohlavných orgánov
v tehotenstve
Infekcie moèovopohlavných orgánov
v tehotenstve
Infekcie moèovopohlavných orgánov
v tehotenstve

O24
O24.0

Diabetes mellitus v tehotenstve
Diabetes mellitus v tehotenstve

O24.1

Diabetes mellitus v tehotenstve

O24.2

Diabetes mellitus v tehotenstve

Mierna preeklampsia
•ažká preeklampsia
Nešpecifikovaná preeklampsia

Eklampsia v tehotenstve
Eklampsia pri pôrode
Eklampsia v popôrodí
Èasovo bližšie neurèená eklampsia

Hroziaci potrat
Iné krvácanie vo vèasnom tehotenstve
Nešpecifikované krvácanie vo vèasnom
tehotenstve
Varikózne žily dolných konèatín v tehotenstve
Varixy genitálu v tehotenstve
Povrchová tromboflebitída v tehotenstve
Hlboká flebotrombóza v tehotenstve
Hemoroidy v tehotenstve
Trombóza mozgových žíl v tehotenstve
Iné žilové komplikácie v tehotenstve
Nešpecifikovaná žilová komplikácia v tehotenstve

Infekcie oblièiek v tehotenstve
Infekcie moèového mechúra v tehotenstve
Infekcie moèovej rúry v tehotenstve
Infekcie iných èastí moèovej sústavy
v tehotenstve
Nešpecifikovaná infekcia moèovej sústavy
v tehotenstve
Infekcie pohlavných orgánov v tehotenstve
Iná a nešpecifikovaná infekcia moèovopohlavnej
sústavy v tehotenstve
Predtým existujúci diabetes mellitus 1. typu
závislý od inzulínu
Predtým existujúci diabetes mellitus 2. typu
nezávislý od inzulínu
Predtým existujúca podvýživa súvisiaca
s diabetes mellitus
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O24.3

Diabetes mellitus v tehotenstve

O24.4
O24.9
O25
O26

O29
O29.0
O29.1
O29.2
O29.3

Diabetes mellitus v tehotenstve
Diabetes mellitus v tehotenstve
Podvýživa v tehotenstve
Starostlivos• o matku pre iné poruchy
súvisiace najmä s tehotenstvom
Starostlivos• o matku pre iné poruchy súvisiace
najmä s tehotenstvom
Starostlivos• o matku pre iné poruchy súvisiace
najmä s tehotenstvom
Starostlivos• o matku pre iné poruchy súvisiace
najmä s tehotenstvom
Starostlivos• o matku pre iné poruchy súvisiace
najmä s tehotenstvom
Starostlivos• o matku pre iné poruchy súvisiace
najmä s tehotenstvom
Starostlivos• o matku pre iné poruchy súvisiace
najmä s tehotenstvom
Starostlivos• o matku pre iné poruchy súvisiace
najmä s tehotenstvom
Starostlivos• o matku pre iné poruchy súvisiace
najmä s tehotenstvom
Starostlivos• o matku pre iné poruchy súvisiace
najmä s tehotenstvom
Starostlivos• o matku pre iné poruchy súvisiace
najmä s tehotenstvom
Abnormálne nálezy pri predpôrodnom
skríningu matky
Abnormálne nálezy pri predpôrodnom skríningu
matky
Abnormálne nálezy pri predpôrodnom skríningu
matky
Abnormálne nálezy pri predpôrodnom skríningu
matky
Abnormálne nálezy pri predpôrodnom skríningu
matky
Abnormálne nálezy pri predpôrodnom skríningu
matky
Abnormálne nálezy pri predpôrodnom skríningu
matky
Abnormálne nálezy pri predpôrodnom skríningu
matky
Abnormálne nálezy pri predpôrodnom skríningu
matky
Komplikácie anestézie v tehotenstve
Komplikácie anestézie v tehotenstve
Komplikácie anestézie v tehotenstve
Komplikácie anestézie v tehotenstve
Komplikácie anestézie v tehotenstve

O29.4

Komplikácie anestézie v tehotenstve

O26.0
O26.1
O26.2
O26.3
O26.4
O26.5
O26.6
O26.7
O26.8
O26.9
O28
O28.0
O28.1
O28.2
O28.3
O28.4
O28.5
O28.8
O28.9
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Nešpecifikovaný, predtým existujúci diabetes
mellitus
Diabetes mellitus vzniknutý v tehotenstve
Nešpecifikovaný diabetes mellitus v tehotenstve

Nadmerný hmotnostný prírastok v tehotenstve
Malý hmotnostný prírastok v tehotenstve
Pôrodnícka starostlivos• pri habituálnom
potrácaní
Zadržané vnútromaternicové antikoncepèné
teliesko v tehotenstve
Herpes gestationis
Hypotenzný syndróm matky
Choroby peèene v tehotenstve, pri pôrode
a v popôrodí
Subluxácia (lonovej) spony v tehotenstve, pri
pôrode a v popôrodí
Iné špecifikované stavy súvisiace s tehotenstvom
Nešpecifikovaný stav súvisiaci s tehotenstvom

Abnormálny hematologický nález v prenatálnom
skríningu matky
Abnormálny biochemický nález v prenatálnom
skríningu matky
Abnormálny cytologický nález v prenatálnom
skríningu matky
Abnormálny ultrazvukový nález v prenatálnom
skríningu matky
Abnormálny rádiologický nález v prenatálnom
skríningu matky
Abnormálny chromozómový a genetický nález
v prenatálnom skríningu matky
Iné abnormálne nálezy v prenatálnom skríningu
matky
Nešpecifikovaný abnormálny nález
v prenatálnom skríningu matky
P¾úcne komplikácie anestézie v tehotenstve
Srdcové komplikácie anestézie v tehotenstve
Mozgové komplikácie pri anestézii v tehotenstve
Toxická reakcia na lokálnu anestéziu
v tehotenstve
Boles• hlavy vyvolaná spinálnou a epidurálnou
anestéziou v tehotenstve
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O29.5

Komplikácie anestézie v tehotenstve

O29.6

Komplikácie anestézie v tehotenstve

O29.8
O29.9

Komplikácie anestézie v tehotenstve
Komplikácie anestézie v tehotenstve

O30
O30.0
O30.1
O30.2
O30.8
O30.9
O31

Viacplodové tehotenstvo
Viacplodové tehotenstvo
Viacplodové tehotenstvo
Viacplodové tehotenstvo
Viacplodové tehotenstvo
Viacplodové tehotenstvo
Komplikácie špecifické pre viacplodové
tehotenstvo
Komplikácie špecifické pre viacplodové
tehotenstvo
Komplikácie špecifické pre viacplodové
tehotenstvo
Komplikácie špecifické pre viacplodové
tehotenstvo
Komplikácie špecifické pre viacplodové
tehotenstvo
Starostlivos• o matku pri zistenom alebo
suspektnom nepravidelnom naliehaní plodu
Starostlivos• o matku pri zistenom alebo
suspektnom nepravidelnom naliehaní plodu
Starostlivos• o matku pri zistenom alebo
suspektnom nepravidelnom naliehaní plodu
Starostlivos• o matku pri zistenom alebo
suspektnom nepravidelnom naliehaní plodu
Starostlivos• o matku pri zistenom alebo
suspektnom nepravidelnom naliehaní plodu
Starostlivos• o matku pri zistenom alebo
suspektnom nepravidelnom naliehaní plodu
Starostlivos• o matku pri zistenom alebo
suspektnom nepravidelnom naliehaní plodu

O31.0
O31.1
O31.2
O31.8
O32
O32.0
O32.1
O32.2
O32.3
O32.4
O32.5

O32.6
O32.8
O32.9
O33
O33.0
O33.1
O33.2
O33.3

Iné komplikácie spinálnej a epidurálnej anestézie
v tehotenstve
Neúspešná alebo s•ažená intubácia
v tehotenstve
Iné komplikácie anestézie v tehotenstve
Nešpecifikovaná komplikácia anestézie
v tehotenstve
Tehotenstvo s dvojèatami
Tehotenstvo s trojèatami
Tehotenstvo so štvorèatami
Iné viacplodové tehotenstvo
Nešpecifikované viacplodové tehotenstvo

Fetus papyraceus
Pokraèujúce tehotenstvo po potrate jedného
plodu alebo viacerých plodov
Pokraèujúce tehotenstvo po vnútromaternicovej
smrti jedného plodu alebo viacerých plodov
Iné špecifické komplikácie viacplodového
tehotenstva

Starostlivos• o matku pri nestabilnej polohe

Starostlivos• o matku pri zistenom alebo
suspektnom nepravidelnom naliehaní plodu
Starostlivos• o matku pri zistenom alebo
suspektnom nepravidelnom naliehaní plodu
Starostlivos• o matku pri zistenom alebo
suspektnom nepravidelnom naliehaní plodu

Starostlivos• o matku pri naliehaní panvovým
koncom
Starostlivos• o matku pri prieènej a šikmej
polohe
Starostlivos• o matku pri tvárovej a èelovej
polohe a pri naliehaní bradou
Starostlivos• o matku pri ve¾kej hlavièke
v termíne
Starostlivos• o matku pri viacplodovom
tehotenstve s nepravidelným naliehaním jedného
plodu alebo viacerých plodov
Starostlivos• o matku pri kombinovanom
naliehaní
Starostlivos• o matku pri inom nepravidelnom
naliehaní plodu
Starostlivos• o matku pri nešpecifikovanom
naliehaní plodu

Starostlivos• o matku pri zistenom alebo
suspektnom nepomere (disproporcii)
Starostlivos• o matku pri zistenom alebo
suspektnom nepomere (disproporcii)
Starostlivos• o matku pri zistenom alebo
suspektnom nepomere (disproporcii)
Starostlivos• o matku pri zistenom alebo
suspektnom nepomere (disproporcii)
Starostlivos• o matku pri zistenom alebo
suspektnom nepomere (disproporcii)

Starostlivos• o matku pre nepomer
deformáciou kostenej panvy
Starostlivos• o matku pre nepomer
celkovo zúženou panvou
Starostlivos• o matku pre nepomer
zúžením panvového vchodu
Starostlivos• o matku pre nepomer
zúžením panvového východu

zavinený
zavinený
zavinený
zavinený
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O33.4
O33.5
O33.6
O33.7
O33.8
O33.9
O34

O34.0

O34.1

O34.2

O34.3

O34.4

O34.5

O34.6

O34.7

O34.8

O34.9

O35
O35.0
O35.1
O35.2
O35.3
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Starostlivos• o matku pri zistenom alebo
suspektnom nepomere (disproporcii)
Starostlivos• o matku pri zistenom alebo
suspektnom nepomere (disproporcii)
Starostlivos• o matku pri zistenom alebo
suspektnom nepomere (disproporcii)
Starostlivos• o matku pri zistenom alebo
suspektnom nepomere (disproporcii)
Starostlivos• o matku pri zistenom alebo
suspektnom nepomere (disproporcii)
Starostlivos• o matku pri zistenom alebo
suspektnom nepomere (disproporcii)
Starostlivos• o matku pri zistenej alebo
suspektnej abnormalite panvových orgánov
matky
Starostlivos• o matku pri zistenej alebo
suspektnej abnormalite panvových orgánov
matky
Starostlivos• o matku pri zistenej alebo
suspektnej abnormalite panvových orgánov
matky
Starostlivos• o matku pri zistenej alebo
suspektnej abnormalite panvových orgánov
matky
Starostlivos• o matku pri zistenej alebo
suspektnej abnormalite panvových orgánov
matky
Starostlivos• o matku pri zistenej alebo
suspektnej abnormalite panvových orgánov
matky
Starostlivos• o matku pri zistenej alebo
suspektnej abnormalite panvových orgánov
matky
Starostlivos• o matku pri zistenej alebo
suspektnej abnormalite panvových orgánov
matky
Starostlivos• o matku pri zistenej alebo
suspektnej abnormalite panvových orgánov
matky
Starostlivos• o matku pri zistenej alebo
suspektnej abnormalite panvových orgánov
matky
Starostlivos• o matku pri zistenej alebo
suspektnej abnormalite panvových orgánov
matky
Starostlivos• o matku pri zistenej alebo
suspektnej abnormalite a poškodení plodu
Starostlivos• o matku pri zistenej alebo
suspektnej abnormalite a poškodení plodu
Starostlivos• o matku pri zistenej alebo
suspektnej abnormalite a poškodení plodu
Starostlivos• o matku pri zistenej alebo
suspektnej abnormalite a poškodení plodu
Starostlivos• o matku pri zistenej alebo
suspektnej abnormalite a poškodení plodu
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Starostlivos• o matku pre nepomer zavinený
rozliènými príèinami zo strany matky a plodu
Starostlivos• o matku pre nepomer zavinený
nezvyèajne ve¾kým plodom
Starostlivos• o matku pre nepomer zavinený
hydrocefalickým plodom
Starostlivos• o matku pre nepomer zavinený
inými abnormalitami plodu
Starostlivos• o matku pre nepomer z iných príèin
Starostlivos• o matku pre nešpecifikovaný
nepomer

Starostlivos• o matku pri vrodených chybách
maternice
Starostlivos• o matku pri nádore tela maternice

Starostlivos• o matku pre jazvu na maternici po
predchádzajúcej operácii
Starostlivos• o matku pri inkompetencii krèka
maternice
Starostlivos• o matku pri iných abnormalitách
krèka maternice
Starostlivos• o matku pre iné abnormality
tehotnej maternice
Starostlivos• o matku pre abnormality pošvy

Starostlivos• o matku pre abnormality vulvy
a hrádze
Starostlivos• o matku pre iné abnormality
panvových orgánov
Starostlivos• o matku pre nešpecifikovanú
abnormalitu panvových orgánov

Starostlivos• o matku pri (suspektnej) vývinovej
chybe centrálneho nervového systému plodu
Starostlivos• o matku pri (suspektnej) anomálii
chromozómov plodu
Starostlivos• o matku pri (suspektnej) dediènej
chorobe plodu
Starostlivos• o matku pri (suspektnom)
poškodení plodu vírusovou chorobou matky
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O35.4

O40
O41
O41.0
O41.1
O41.8

Starostlivos• o matku pri zistenej alebo
suspektnej abnormalite a poškodení plodu
Starostlivos• o matku pri zistenej alebo
suspektnej abnormalite a poškodení plodu
Starostlivos• o matku pri zistenej alebo
suspektnej abnormalite a poškodení plodu
Starostlivos• o matku pri zistenej alebo
suspektnej abnormalite a poškodení plodu
Starostlivos• o matku pri zistenej alebo
suspektnej abnormalite a poškodení plodu
Starostlivos• o matku pri zistenej alebo
suspektnej abnormalite a poškodení plodu
Starostlivos• o matku pri iných zistených
alebo suspektných problémoch s plodom
Starostlivos• o matku pri iných zistených alebo
suspektných problémoch s plodom
Starostlivos• o matku pri iných zistených alebo
suspektných problémoch s plodom
Starostlivos• o matku pri iných zistených alebo
suspektných problémoch s plodom
Starostlivos• o matku pri iných zistených alebo
suspektných problémoch s plodom
Starostlivos• o matku pri iných zistených alebo
suspektných problémoch s plodom
Starostlivos• o matku pri iných zistených alebo
suspektných problémoch s plodom
Starostlivos• o matku pri iných zistených alebo
suspektných problémoch s plodom
Starostlivos• o matku pri iných zistených alebo
suspektných problémoch s plodom
Starostlivos• o matku pri iných zistených alebo
suspektných problémoch s plodom
Starostlivos• o matku pri iných zistených alebo
suspektných problémoch s plodom
Polyhydramnion
Iné nepravidelnosti plodovej vody a blán
Iné nepravidelnosti plodovej vody a blán
Iné nepravidelnosti plodovej vody a blán
Iné nepravidelnosti plodovej vody a blán

O41.9

Iné nepravidelnosti plodovej vody a blán

O42
O42.0

Predèasné puknutie blán
Predèasné puknutie blán

O42.1

Predèasné puknutie blán

O42.2

Predèasné puknutie blán

O42.9
O43
O43.0
O43.1
O43.8

Predèasné puknutie blán
Nepravidelnosti placenty
Nepravidelnosti placenty
Nepravidelnosti placenty
Nepravidelnosti placenty

O35.5
O35.6
O35.7
O35.8
O35.9
O36
O36.0
O36.1
O36.2
O36.3
O36.4
O36.5
O36.6
O36.7
O36.8
O36.9

Starostlivos• o matku pri (suspektnom)
poškodení plodu alkoholom
Starostlivos• o matku pri (suspektnom)
poškodení plodu liekmi
Starostlivos• o matku pri (suspektnom)
poškodení plodu žiarením
Starostlivos• o matku pri (suspektnom)
poškodení plodu inými medicínskymi zásahmi
Starostlivos• o matku pri iných (suspektných)
abnormalitách a poškodeniach plodu
Starostlivos• o matku pri (suspektnej)
nešpecifikovanej abnormalite a poškodení plodu

Starostlivos• o matku pri izoimunizácii v Rh
systéme
Starostlivos• o matku pri inej izoimunizácii
Starostlivos• o matku pri fetálnom hydropse
Starostlivos• o matku pri príznakoch hypoxie
plodu
Starostlivos• o matku pri vnútromaternicovej
smrti plodu
Starostlivos• o matku pri znížení hmotnosti
plodu
Starostlivos• o matku pri nadmernej hmotnosti
plodu
Starostlivos• o matku pri abdominálnom
tehotenstve živým plodom
Starostlivos• o matku pri iných bližšie urèených
problémoch plodu
Starostlivos• o matku pri nešpecifikovaných
problémoch plodu

Oligohydramnion
Infekcia amniového vaku a blán
Iné špecifikované nepravidelnosti plodovej vody
a blán
Nešpecifikovaná nepravidelnos• plodovej vody
a blán
Predèasné puknutie blán, zaèiatok pôrodnej
èinnosti do 24 hodín
Predèasné puknutie blán, zaèiatok pôrodnej
èinnosti po 24 hodinách
Predèasné puknutie blán, oneskorenie pôrodnej
èinnosti zapríèinené lieèením
Nešpecifikované predèasné puknutie blán
Syndrómy placentárnej transfúzie
Malformácia placenty
Iné poruchy placenty
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O43.9
O44
O44.0

Nepravidelnosti placenty
Placenta praevia - vcestná placenta
Placenta praevia - vcestná placenta

O44.1
O45

O46
O46.0
O46.8
O46.9
O47
O47.0

Placenta praevia - vcestná placenta
Predèasné odlupovanie placenty (abruptio
placentae)
Predèasné odlupovanie placenty (abruptio
placentae)
Predèasné odlupovanie placenty (abruptio
placentae)
Predèasné odlupovanie placenty (abruptio
placentae)
Krvácanie pred pôrodom nezatriedené inde
Krvácanie pred pôrodom nezatriedené inde
Krvácanie pred pôrodom nezatriedené inde
Krvácanie pred pôrodom nezatriedené inde
Hroziaci predèasný pôrod
Hroziaci predèasný pôrod

O47.1

Hroziaci predèasný pôrod

O47.9
O48
O60
O61
O61.0
O61.1

Hroziaci predèasný pôrod
Predåžené tehotenstvo
Predèasný pôrod
Neúspešná indukcia pôrodnej èinnosti
Neúspešná indukcia pôrodnej èinnosti
Neúspešná indukcia pôrodnej èinnosti

O61.8
O61.9

Neúspešná indukcia pôrodnej èinnosti
Neúspešná indukcia pôrodnej èinnosti

O62
O62.0
O62.1
O62.2
O62.3
O62.4

Nepravidelnosti pôrodnej èinnosti
Nepravidelnosti pôrodnej èinnosti
Nepravidelnosti pôrodnej èinnosti
Nepravidelnosti pôrodnej èinnosti
Nepravidelnosti pôrodnej èinnosti
Nepravidelnosti pôrodnej èinnosti

O62.8
O62.9

Nepravidelnosti pôrodnej èinnosti
Nepravidelnosti pôrodnej èinnosti

O63
O63.0
O63.1
O63.2

Predåžená pôrodná èinnos•
Predåžená pôrodná èinnos•
Predåžená pôrodná èinnos•
Predåžená pôrodná èinnos•

O63.9
O64

Predåžená pôrodná èinnos•
Komplikácie pôrodu zavinené nepravidelnou
polohou a naliehaním plodu
Komplikácie pôrodu zavinené nepravidelnou
polohou a naliehaním plodu

O45.0
O45.8
O45.9

O64.0
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Nešpecifikované poruchy placenty
Placenta praevia špecifikovaná ako placenta
praevia bez krvácania
Placenta praevia s krvácaním

Predèasné odlupovanie placenty s poruchou
koagulácie
Iné predèasné odlupovanie placenty
Nešpecifikované predèasné odlupovanie placenty

Krvácanie pred pôrodom s poruchou koagulácie
Iné krvácanie pred pôrodom
Nešpecifikované krvácanie pred pôrodom
Hroziaci predèasný pôrod pred ukonèeným
37. týždòom tehotenstva
Hroziaci predèasný pôrod v 37. týždni
tehotenstva alebo po jeho ukonèení
Nešpecifikovaný hroziaci predèasný pôrod

Neúspešná lekárska indukcia pôrodnej èinnosti
Neúspešná inštrumentálna indukcia pôrodnej
èinnosti
Iná neúspešná indukcia pôrodnej èinnosti
Nešpecifikovaná neúspešná indukcia pôrodnej
èinnosti
Primárne slabá pôrodná èinnos•
Sekundárne slabá pôrodná èinnos•
Iná slabá pôrodná èinnos•
Strmý pôrod (partus praecipitatus)
Hypertonické, nekoordinované a pretiahnuté
kontrakcie
Iné nepravidelnosti pôrodnej èinnosti
Nešpecifikované nepravidelnosti pôrodnej
èinnosti
Predåžená prvá pôrodná doba
Predåžená druhá pôrodná doba
Oneskorený pôrod druhého dvojèa•a, trojèa•a
atï.
Nešpecifikovaná predåžená pôrodná èinnos•

Komplikácie pôrodu zapríèinené neúplnou
rotáciou hlavièky
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O64.1
O64.2
O64.3
O64.4
O64.5
O64.8
O64.9

O65
O65.0
O65.1
O65.2
O65.3
O65.4

O65.5

Komplikácie pôrodu zavinené
polohou a naliehaním plodu
Komplikácie pôrodu zavinené
polohou a naliehaním plodu
Komplikácie pôrodu zavinené
polohou a naliehaním plodu
Komplikácie pôrodu zavinené
polohou a naliehaním plodu
Komplikácie pôrodu zavinené
polohou a naliehaním plodu
Komplikácie pôrodu zavinené
polohou a naliehaním plodu
Komplikácie pôrodu zavinené
polohou a naliehaním plodu

nepravidelnou
nepravidelnou
nepravidelnou
nepravidelnou
nepravidelnou
nepravidelnou
nepravidelnou

Komplikácie pôrodu zavinené abnormalitami
panvy matky
Komplikácie pôrodu zavinené abnormalitami
panvy matky
Komplikácie pôrodu zavinené abnormalitami
panvy matky
Komplikácie pôrodu zavinené abnormalitami
panvy matky
Komplikácie pôrodu zavinené abnormalitami
panvy matky
Komplikácie pôrodu zavinené abnormalitami
panvy matky

O66
O66.0

Komplikácie pôrodu zavinené abnormalitami
panvy matky
Komplikácie pôrodu zavinené abnormalitami
panvy matky
Komplikácie pôrodu zavinené abnormalitami
panvy matky
Iné komplikácie pôrodu
Iné komplikácie pôrodu

O66.1
O66.2

Iné komplikácie pôrodu
Iné komplikácie pôrodu

O66.3

Iné komplikácie pôrodu

O66.4
O66.5

Iné komplikácie pôrodu
Iné komplikácie pôrodu

O66.8
O66.9
O67

Iné komplikácie pôrodu
Iné komplikácie pôrodu
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikovaný
krvácaním pri pôrode nezatriedené inde
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikovaný
krvácaním pri pôrode nezatriedené inde
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikovaný
krvácaním pri pôrode nezatriedené inde
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikovaný
krvácaním pri pôrode nezatriedené inde

O65.8
O65.9

O67.0
O67.8
O67.9

Komplikácia pôrodu zapríèinená polohou
panvovým koncom
Komplikácia pôrodu zapríèinená tvárovou
polohou
Komplikácia pôrodu zapríèinená èelovou polohou
Komplikácia pôrodu zapríèinená naliehaním
pliecka
Komplikácia pôrodu zapríèinená kombinovaným
naliehaním
Komplikácia pôrodu zapríèinená inými
nepravidelnos•ami polohy a naliehaním plodu
Komplikácia pôrodu zapríèinená
nešpecifikovanou nepravidelnos•ou polohy
a naliehania plodu

Komplikácia pôrodu zapríèinená deformovanou
panvou
Komplikácia pôrodu zapríèinená celkovo zúženou
panvou
Komplikácia pôrodu zapríèinená zúžením
panvového vchodu
Komplikácia pôrodu zapríèinená zúžením
panvového východu a panvovej hlbiny
Komplikácia pôrodu zapríèinená
nešpecifikovaným nepomerom medzi plodom
a panvou
Komplikácia pôrodu zapríèinená abnormalitou
panvových orgánov matky
Komplikácia pôrodu zapríèinená inými
abnormalitami panvy matky
Komplikácia pôrodu zapríèinená
nešpecifikovanou abnormalitou panvy matky
Komplikácia pôrodu zapríèinená plieckovou
dystokiou
Komplikácia pôrodu zapríèinená kolíziou dvojèiat
Komplikácia pôrodu zapríèinená nezvyèajne
ve¾kým plodom
Komplikácia pôrodu zapríèinená inými
abnormalitami plodu
Nešpecifikovaný neúspešný pokus o pôrod
Nešpecifikované neúspešné použitie
vákuumextraktora a klieští
Iné špecifikované komplikácie pôrodu
Nešpecifikovaná komplikácia pôrodu

Krvácanie pri pôrode s poruchou koagulácie
Iné krvácanie pri pôrode
Nešpecifikované krvácanie pri pôrode

577/2004 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zbierka zákonov è. 577/2004

Èiastka 244

O68
O68.0
O68.1
O68.2

O68.3
O68.8
O68.9
O69
O69.0
O69.1

O69.2
O69.3
O69.4
O69.5
O69.8
O69.9

Pôrodná èinnos• a pôrod komplikovaný
fetálnym distresom
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikovaný
fetálnym distresom
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikovaný
fetálnym distresom
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikovaný
fetálnym distresom
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikovaný
fetálnym distresom
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikovaný
fetálnym distresom
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikovaný
fetálnym distresom
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikovaný
nepravidelnos•ami pupkovej šnúry
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikovaný
nepravidelnos•ami pupkovej šnúry
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikovaný
nepravidelnos•ami pupkovej šnúry
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikovaný
nepravidelnos•ami pupkovej šnúry
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikovaný
nepravidelnos•ami pupkovej šnúry
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikovaný
nepravidelnos•ami pupkovej šnúry
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikovaný
nepravidelnos•ami pupkovej šnúry
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikovaný
nepravidelnos•ami pupkovej šnúry
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikovaný
nepravidelnos•ami pupkovej šnúry

O70
O70.0
O70.1
O70.2
O70.3
O70.9
O71
O71.0

Poranenie hrádze pri pôrode
Poranenie hrádze pri pôrode
Poranenie hrádze pri pôrode
Poranenie hrádze pri pôrode
Poranenie hrádze pri pôrode
Poranenie hrádze pri pôrode
Iné pôrodné poranenie
Iné pôrodné poranenie

O71.1
O71.2
O71.3
O71.4
O71.5
O71.6
O71.7
O71.8
O71.9

Iné
Iné
Iné
Iné
Iné
Iné
Iné
Iné
Iné

pôrodné
pôrodné
pôrodné
pôrodné
pôrodné
pôrodné
pôrodné
pôrodné
pôrodné

poranenie
poranenie
poranenie
poranenie
poranenie
poranenie
poranenie
poranenie
poranenie
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Pôrodná èinnos• a pôrod komplikovaný
odchýlkami srdcovej frekvencie a rytmu plodu
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikované
prítomnos•ou mekónia v plodovej vode
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikované
prítomnos•ou mekónia v plodovej vode pri
odchýlkach srdcovej frekvencie a rytmu plodu
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikované
biochemickým dôkazom fetálneho stresu
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikované inými
dôkazmi fetálneho stresu
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikované
nešpecifikovaným fetálnym stresom

Pôrodná èinnos• a pôrod komplikované
vykåznutím (prolapsom) pupkovej šnúry
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikované
okrútením pupkovej šnúry okolo krku
s kompresiou
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikované iným
zapletením pupkovej šnúry
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikované krátkou
pupkovou šnúrou
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikované
vcestnými cievami (vasa praevia)
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikované
poškodením ciev pupkovej šnúry
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikované inými
nepravidelnos•ami pupkovej šnúry
Pôrodná èinnos• a pôrod komplikované
nešpecifikovanými nepravidelnos•ami pupkovej
šnúry
Trhlina hrádze prvého stupòa pri pôrode
Trhlina hrádze druhého stupòa pri pôrode
Trhlina hrádze tretieho stupòa pri pôrode
Trhlina hrádze štvrtého stupòa pri pôrode
Nešpecifikovaná trhlina hrádze pri pôrode
Ruptúra maternice pred zaèiatkom pôrodnej
èinnosti
Ruptúra maternice poèas pôrodnej èinnosti
Inverzia maternice po pôrode
Pôrodná trhlina krèka maternice
Izolovaná pôrodná vysoká trhlina pošvy
Iné pôrodné poranenie panvových orgánov
Poškodenie panvových kåbov a väzov
Pôrodný hematóm panvy
Iné špecifikované pôrodné poranenie
Nešpecifikované pôrodné poranenie
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O72
O72.0
O72.1
O72.2
O72.3
O73
O73.0
O73.1
O74
O74.0
O74.1
O74.2
O74.3
O74.4
O74.5

O74.6
O74.7
O74.8
O74.9
O75
O75.0
O75.1
O75.2
O75.3
O75.4
O75.5
O75.6
O75.7
O75.8
O75.9
O80
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Krvácanie po pôrode
Krvácanie po pôrode
Krvácanie po pôrode
Krvácanie po pôrode
Krvácanie po pôrode
Zadržanie placenty a blán bez krvácania
Zadržanie placenty a blán bez krvácania
Zadržanie placenty a blán bez krvácania
Komplikácie anestézie poèas pôrodnej
èinnosti a pri pôrode
Komplikácie anestézie poèas pôrodnej èinnosti
a pri pôrode
Komplikácie anestézie poèas pôrodnej èinnosti
a pri pôrode
Komplikácie anestézie poèas pôrodnej èinnosti
a pri pôrode
Komplikácie anestézie poèas pôrodnej èinnosti
a pri pôrode
Komplikácie anestézie poèas pôrodnej èinnosti
a pri pôrode
Komplikácie anestézie poèas pôrodnej èinnosti
a pri pôrode
Komplikácie anestézie poèas pôrodnej èinnosti
a pri pôrode
Komplikácie anestézie poèas pôrodnej èinnosti
a pri pôrode
Komplikácie anestézie poèas pôrodnej èinnosti
a pri pôrode
Komplikácie anestézie poèas pôrodnej èinnosti
a pri pôrode
Iné komplikácie pôrodnej èinnosti a pôrodu
nezatriedené inde
Iné komplikácie pôrodnej èinnosti a pôrodu
nezatriedené inde
Iné komplikácie pôrodnej èinnosti a pôrodu
nezatriedené inde
Iné komplikácie pôrodnej èinnosti a pôrodu
nezatriedené inde
Iné komplikácie pôrodnej èinnosti a pôrodu
nezatriedené inde
Iné komplikácie pôrodnej èinnosti a pôrodu
nezatriedené inde
Iné komplikácie pôrodnej èinnosti a pôrodu
nezatriedené inde
Iné komplikácie pôrodnej èinnosti a pôrodu
nezatriedené inde
Iné komplikácie pôrodnej èinnosti a pôrodu
nezatriedené inde
Iné komplikácie pôrodnej èinnosti a pôrodu
nezatriedené inde
Iné komplikácie pôrodnej èinnosti a pôrodu
nezatriedené inde
Spontánny pôrod jedného plodu

Krvácanie v tretej pôrodnej dobe
Iné krvácanie bezprostredne po pôrode
Oneskorené a sekundárne krvácanie po pôrode
Poruchy koagulácie po pôrode
Zadržanie placenty bez krvácania
Zadržanie èastí placenty a blán bez krvácania

Aspiraèná pneumónia zapríèinená anestéziou
poèas pôrodnej èinnosti a pôrodu
Iné p¾úcne komplikácie anestézie poèas pôrodnej
èinnosti a pôrodu
Srdcové komplikácie anestézie poèas pôrodnej
èinnosti a pôrodu
Mozgové komplikácie pri anestézii poèas pôrodnej
èinnosti a pôrodu
Toxická reakcia na lokálnu anestéziu poèas
pôrodnej èinnosti a pôrodu
Boles• hlavy zapríèinená spinálnou
a epidurálnou anestéziou poèas pôrodnej
èinnosti a pôrodu
Iné komplikácie spinálnej a epidurálnej anestézie
poèas pôrodnej èinnosti a pôrodu
Neúspešná alebo s•ažená intubácia poèas
pôrodnej èinnosti a pôrodu
Iné komplikácie anestézie poèas pôrodnej
èinnosti a pôrodu
Nešpecifikovaná komplikácia anestézie poèas
pôrodnej èinnosti a pôrodu

Distres matky poèas pôrodnej èinnosti a pri
pôrode
Šok poèas pôrodnej èinnosti a pôrodu alebo po
nich
Horúèka poèas pôrodu nezatriedená inde
Iná infekcia poèas pôrodnej èinnosti
Iné komplikácie pôrodníckych operácií a výkonov
Oneskorený pôrod po arteficiálnom pretrhnutí
vaku blán
Oneskorený pôrod po spontánnej alebo
nešpecifikovanej ruptúre vaku blán
Vaginálny pôrod po predchádzajúcom cisárskom
reze
Iné špecifikované komplikácie pôrodnej èinnosti
a pôrodu
Nešpecifikovaná komplikácia pôrodnej èinnosti
a pôrodu
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O80.0
O80.1
O80.8
O80.9

Spontánny
Spontánny
Spontánny
Spontánny

O81

Pôrod jedného plodu klieš•ami alebo
vákuumextraktorom
Pôrod jedného plodu klieš•ami alebo
vákuumextraktorom
Pôrod jedného plodu klieš•ami alebo
vákuumextraktorom
Pôrod jedného plodu klieš•ami alebo
vákuumextraktorom
Pôrod jedného plodu klieš•ami alebo
vákuumextraktorom
Pôrod jedného plodu klieš•ami alebo
vákuumextraktorom
Pôrod jedného plodu klieš•ami alebo
vákuumextraktorom

O81.0
O81.1
O81.2
O81.3
O81.4
O81.5

pôrod
pôrod
pôrod
pôrod

jedného
jedného
jedného
jedného

plodu
plodu
plodu
plodu

O82
O82.0
O82.1
0O82.2
O82.8
O82.9
O83
O83.0
O83.1
O83.2
O83.3

Pôrod jedného plodu cisárskym rezom
Pôrod jedného plodu cisárskym rezom
Pôrod jedného plodu cisárskym rezom
Pôrod jedného plodu cisárskym rezom
Pôrod jedného plodu cisárskym rezom
Pôrod jedného plodu cisárskym rezom
Iné vedenie pôrodu jedného plodu
Iné vedenie pôrodu jedného plodu
Iné vedenie pôrodu jedného plodu
Iné vedenie pôrodu jedného plodu
Iné vedenie pôrodu jedného plodu

O83.4
O83.8
O83.9
O84
O84.0

Iné vedenie pôrodu jedného plodu
Iné vedenie pôrodu jedného plodu
Iné vedenie pôrodu jedného plodu
Pôrody pri viacplodovom tehotenstve
Pôrody pri viacplodovom tehotenstve

O84.1

Pôrody pri viacplodovom tehotenstve

O84.2

Pôrody pri viacplodovom tehotenstve

O84.8
O84.9

Pôrody pri viacplodovom tehotenstve
Pôrody pri viacplodovom tehotenstve

O85
O86
O86.0
O86.1
O86.2
O86.3
O86.4
O86.8
O87

Puerperálna sepsa - popôrodná sepsa
Iné puerperálne infekcie
Iné puerperálne infekcie
Iné puerperálne infekcie
Iné puerperálne infekcie
Iné puerperálne infekcie
Iné puerperálne infekcie
Iné puerperálne infekcie
Žilové komplikácie v popôrodí
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Spontánny pôrod záhlavím
Spontánny pôrod panvovým koncom
Iný spontánny pôrod jedného plodu
Nešpecifikovaný spontánny pôrod jedného plodu

Pôrod východovými klieš•ami
Pôrod klieš•ami z roviny panvovej hlbiny
Pôrod klieš•ami z roviny panvovej hlbiny
s rotáciou hlavièky
Iný a nešpecifikovaný klieš•ový pôrod
Pôrod vákuumextraktorom
Pôrod s použitím klieští a vákuumextraktora

Pôrod cisárskym rezom (elektívny)
Pôrod súrnym cisárskym rezom
Pôrod cisárskym rezom hysterektómiou
Iný pôrod jedného plodu cisárskym rezom
Nešpecifikovaný pôrod cisárskym rezom
Extrakcia plodu pri polohe panvovým koncom
Iné vedenie pôrodu pri polohe panvovým koncom
Iné aktívne vedenie pôrodu
Pôrod živého plodu pri abdominálnom
tehotenstve
Zmenšovacie pôrodnícke operácie
Iné špecifikované vedenie pôrodu jedného plodu
Nešpecifikované vedenie pôrodu jedného plodu
Pôrody pri viacplodovom tehotenstve, všetky
spontánne
Pôrody pri viacplodovom tehotenstve, všetky
klieš•ami a vákuumextraktorom
Pôrody pri viacplodovom tehotenstve, všetky
cisárskym rezom
Iné pôrody pri viacplodovom tehotenstve
Nešpecifikované pôrody pri viacplodovom
tehotenstve

Infekcia rany po pôrodníckej operácii
Iné infekcie pohlavných orgánov po pôrode
Infekcie moèových orgánov po pôrode
Iné infekcie urogenitálnej sústavy po pôrode
Horúèka neznámeho pôvodu po pôrode
Iné špecifikované puerperálne infekcie
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O87.0
O87.1
O87.2
O87.3
O87.8
O87.9
O88
O88.0
O88.1
O88.2
O88.3
O88.8
O89
O89.0
O89.1
O89.2
O89.3
O89.4

Žilové komplikácie v popôrodí
Žilové komplikácie v popôrodí
Žilové komplikácie v popôrodí
Žilové komplikácie v popôrodí
Žilové komplikácie v popôrodí
Žilové komplikácie v popôrodí
Pôrodnícka embólia
Pôrodnícka embólia
Pôrodnícka embólia
Pôrodnícka embólia
Pôrodnícka embólia
Pôrodnícka embólia
Komplikácie anestézie v popôrodí
Komplikácie anestézie v popôrodí
Komplikácie anestézie v popôrodí
Komplikácie anestézie v popôrodí
Komplikácie anestézie v popôrodí
Komplikácie anestézie v popôrodí

O89.5

Komplikácie anestézie v popôrodí

O89.6
O89.8
O89.9

Komplikácie anestézie v popôrodí
Komplikácie anestézie v popôrodí
Komplikácie anestézie v popôrodí

O90
O90.0
O90.1
O90.2
O90.3
O90.4
O90.5
O90.8
O90.9
O91
O91.0
O91.1
O91.2

Komplikácie popôrodia nezatriedené inde
Komplikácie popôrodia nezatriedené inde
Komplikácie popôrodia nezatriedené inde
Komplikácie popôrodia nezatriedené inde
Komplikácie popôrodia nezatriedené inde
Komplikácie popôrodia nezatriedené inde
Komplikácie popôrodia nezatriedené inde
Komplikácie popôrodia nezatriedené inde
Komplikácie popôrodia nezatriedené inde
Infekcie prsníka spojené s pôrodom
Infekcie prsníka spojené s pôrodom
Infekcie prsníka spojené s pôrodom
Infekcie prsníka spojené s pôrodom

O92

Iné choroby prsníka a poruchy laktácie
spojené s pôrodom
Iné choroby prsníka a poruchy laktácie spojené
s pôrodom
Iné choroby prsníka a poruchy laktácie spojené
s pôrodom
Iné choroby prsníka a poruchy laktácie spojené
s pôrodom
Iné choroby prsníka a poruchy laktácie spojené
s pôrodom
Iné choroby prsníka a poruchy laktácie spojené
s pôrodom

O92.0
O92.1
O92.2
O92.3
O92.4

Povrchová tromboflebitída v popôrodí
Hlboká flebotrombóza v popôrodí
Hemoroidy v popôrodí
Trombóza mozgových žíl v popôrodí
Iné žilové komplikácie v popôrodí
Nešpecifikované žilové komplikácie v popôrodí
Pôrodnícka vzduchová embólia
Embólia plodovou vodou
Pôrodnícka embólia krvnou zrazeninou
Pôrodnícka pyemická a septická embólia
Iná pôrodnícka embólia
P¾úcne komplikácie anestézie v popôrodí
Srdcové komplikácie anestézie v popôrodí
Mozgové komplikácie anestézie v popôrodí
Toxická reakcia na lokálnu anestéziu v popôrodí
Boles• hlavy zapríèinená spinálnou
a epidurálnou anestéziou v popôrodí
Iné komplikácie spinálnej a epidurálnej anestézie
v popôrodí
Neúspešná alebo s•ažená intubácia v popôrodí
Iné komplikácie anestézie v popôrodí
Nešpecifikované komplikácie anestézie
v popôrodí
Rozpad rany po cisárskom reze
Rozpad pôrodníckej rany hrádze
Hematóm pôrodníckej rany
Kardiomyopatia v popôrodí
Akútne zlyhanie oblièiek po pôrode
Zápal štítnej ž¾azy po pôrode
Iné puerperálne komplikácie nezatriedené inde
Nešpecifikovaná puerperálna komplikácia
Infekcia bradavky spojená s pôrodom
Absces prsníka spojený s pôrodom
Nehnisavá mastitída spojená s pôrodom

Retrakcia bradavky spojená s pôrodom
Popukaná bradavka spojená s pôrodom
Iné a nešpecifikované choroby prsníka spojené
s pôrodom
Agalakcia
Hypogalakcia

577/2004 Z. z.

Èiastka 244

O92.5
O92.6
O92.7
O95
O96

O97
O98

O98.0
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O98.8

O98.9

O99
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Iné choroby prsníka a poruchy laktácie spojené
s pôrodom
Iné choroby prsníka a poruchy laktácie spojené
s pôrodom
Iné choroby prsníka a poruchy laktácie spojené
s pôrodom
Pôrodnícka smr• z nešpecifikovanej príèiny
Smr• z akejko¾vek pôrodníckej príèiny po
vyše 42 dòoch, ale menej ako po roku po
pôrode
Smr• následkom priamych pôrodníckych
príèin
Infekèné a parazitárne choroby matky, ktoré
sa môžu zatriedi• inde, ale komplikujú
tehotenstvo, pôrod a popôrodie
Infekèné a parazitárne choroby matky, ktoré sa
môžu zatriedi• inde, ale komplikujú
tehotenstvo, pôrod a popôrodie
Infekèné a parazitárne choroby matky, ktoré sa
môžu zatriedi• inde, ale komplikujú
tehotenstvo, pôrod a popôrodie
Infekèné a parazitárne choroby matky, ktoré sa
môžu zatriedi• inde, ale komplikujú
tehotenstvo, pôrod a popôrodie
Infekèné a parazitárne choroby matky, ktoré sa
môžu zatriedi• inde, ale komplikujú
tehotenstvo, pôrod a popôrodie
Infekèné a parazitárne choroby matky, ktoré sa
môžu zatriedi• inde, ale komplikujú
tehotenstvo, pôrod a popôrodie
Infekèné a parazitárne choroby matky, ktoré sa
môžu zatriedi• inde, ale komplikujú
tehotenstvo, pôrod a popôrodie
Infekèné a parazitárne choroby matky, ktoré sa
môžu zatriedi• inde, ale komplikujú
tehotenstvo, pôrod a popôrodie
Infekèné a parazitárne choroby matky, ktoré sa
môžu zatriedi• inde, ale komplikujú
tehotenstvo, pôrod a popôrodie
Infekèné a parazitárne choroby matky, ktoré sa
môžu zatriedi• inde, ale komplikujú
tehotenstvo, pôrod a popôrodie
Iné choroby matky, ktoré sa môžu zatriedi•
inde, ale komplikujú tehotenstvo, pôrod
a popôrodie
Iné choroby matky, ktoré sa môžu zatriedi•
inde, ale komplikujú tehotenstvo, pôrod
a popôrodie
Iné choroby matky, ktoré sa môžu zatriedi•
inde, ale komplikujú tehotenstvo, pôrod
a popôrodie
Iné choroby matky, ktoré sa môžu zatriedi•
inde, ale komplikujú tehotenstvo, pôrod
a popôrodie
Iné choroby matky, ktoré sa môžu zatriedi•
inde, ale komplikujú tehotenstvo, pôrod
a popôrodie
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Zastavenie laktácie
Galaktorea
Iné a nešpecifikované poruchy laktácie

Tuberkulóza komplikujúca tehotenstvo, pôrod
a popôrodie
Syfilis komplikujúci tehotenstvo, pôrod
a popôrodie
Kvapavka komplikujúca tehotenstvo, pôrod
a popôrodie
Iné infekcie s prevažne sexuálnym spôsobom
prenášania komplikujúce tehotenstvo, pôrod
a popôrodie
Vírusová hepatitída komplikujúca tehotenstvo,
pôrod a popôrodie
Iné vírusové choroby komplikujúce tehotenstvo,
pôrod a popôrodie
Protozoálne choroby komplikujúce tehotenstvo,
pôrod a popôrodie
Iné infekèné a parazitárne choroby matky
komplikujúce tehotenstvo, pôrod a popôrodie
Nešpecifikované infekèné a parazitárne choroby
matky komplikujúce tehotenstvo, pôrod
a popôrodie

Málokrvnos• komplikujúca tehotenstvo, pôrod
a popôrodie
Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov
a daktoré poruchy imunitnej sústavy
komplikujúce tehotenstvo, pôrod a popôrodie
Endokrinné, nutrièné a metabolické choroby
komplikujúce tehotenstvo, pôrod a popôrodie
Duševné poruchy a choroby nervového systému
komplikujúce tehotenstvo, pôrod a popôrodie
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Iné choroby matky, ktoré sa môžu zatriedi• inde,
ale komplikujú tehotenstvo, pôrod a popôrodie
Iné choroby matky, ktoré sa môžu zatriedi• inde,
ale komplikujú tehotenstvo, pôrod a popôrodie
Iné choroby matky, ktoré sa môžu zatriedi• inde,
ale komplikujú tehotenstvo, pôrod a popôrodie
Iné choroby matky, ktoré sa môžu zatriedi• inde,
ale komplikujú tehotenstvo, pôrod a popôrodie
Iné choroby matky, ktoré sa môžu zatriedi• inde,
ale komplikujú tehotenstvo, pôrod a popôrodie
Ohrozenie plodu a novorodenca chorobami
matky, ktoré nemusia súvisie• s terajším
tehotenstvom
Ohrozenie plodu a novorodenca chorobami
matky, ktoré nemusia súvisie• s terajším
tehotenstvom
Ohrozenie plodu a novorodenca chorobami
matky, ktoré nemusia súvisie• s terajším
tehotenstvom
Ohrozenie plodu a novorodenca chorobami
matky, ktoré nemusia súvisie• s terajším
tehotenstvom
Ohrozenie plodu a novorodenca chorobami
matky, ktoré nemusia súvisie• s terajším
tehotenstvom
Ohrozenie plodu a novorodenca chorobami
matky, ktoré nemusia súvisie• s terajším
tehotenstvom
Ohrozenie plodu a novorodenca chorobami
matky, ktoré nemusia súvisie• s terajším
tehotenstvom
Ohrozenie plodu a novorodenca chorobami
matky, ktoré nemusia súvisie• s terajším
tehotenstvom
Ohrozenie plodu a novorodenca chorobami
matky, ktoré nemusia súvisie• s terajším
tehotenstvom
Ohrozenie plodu a novorodenca chorobami
matky, ktoré nemusia súvisie• s terajším
tehotenstvom
Ohrozenie plodu a novorodenca chorobami
matky, ktoré nemusia súvisie• s terajším
tehotenstvom
Ohrozenie plodu a novorodenca
komplikáciami tehotenstva matky
Ohrozenie plodu a novorodenca komplikáciami
tehotenstva matky
Ohrozenie plodu a novorodenca komplikáciami
tehotenstva matky
Ohrozenie plodu a novorodenca komplikáciami
tehotenstva matky
Ohrozenie plodu a novorodenca komplikáciami
tehotenstva matky
Ohrozenie plodu a novorodenca komplikáciami
tehotenstva matky

Choroby obehovej sústavy komplikujúce
tehotenstvo, pôrod a popôrodie
Choroby dýchacej sústavy komplikujúce
tehotenstvo, pôrod a popôrodie
Choroby tráviacej sústavy komplikujúce
tehotenstvo, pôrod a popôrodie
Choroby kože a podkožného tkaniva
komplikujúce tehotenstvo, pôrod a popôrodie
Iné špecifikované choroby a stavy komplikujúce
tehotenstvo, pôrod a popôrodie

Ohrozenie plodu a novorodenca hypertenznými
chorobami matky
Ohrozenie plodu a novorodenca chorobou
oblièiek a moèových ciest matky
Ohrozenie plodu a novorodenca infekènými
a parazitárnymi chorobami matky
Ohrozenie plodu a novorodenca inými
cirkulaènými a respiraènými chorobami
Ohrozenie plodu a novorodenca poruchami výživy
matky
Ohrozenie plodu a novorodenca poranením
matky
Ohrozenie plodu a novorodenca chirurgickým
výkonom na matke
Ohrozenie plodu a novorodenca lekárskymi
zákrokmi na matke nezatriedenými inde
Ohrozenie plodu a novorodenca inými stavmi
matky
Ohrozenie plodu a novorodenca
nešpecifikovanými stavmi matky

Ohrozenie plodu a novorodenca cervikoistmickou
insuficienciou
Ohrozenie plodu a novorodenca predèasným
puknutím blán
Ohrozenie plodu a novorodenca
oligohydramniónom
Ohrozenie plodu a novorodenca
polyhydramniónom
Ohrozenie plodu a novorodenca ektopickým
tehotenstvom
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Ohrozenie plodu a novorodenca
tehotenstva matky
Ohrozenie plodu a novorodenca
tehotenstva matky
Ohrozenie plodu a novorodenca
tehotenstva matky
Ohrozenie plodu a novorodenca
tehotenstva matky
Ohrozenie plodu a novorodenca
tehotenstva matky

komplikáciami
komplikáciami
komplikáciami
komplikáciami
komplikáciami

Ohrozenie plodu a novorodenca
komplikáciami placenty, pupkovej šnúry
a blán
Ohrozenie plodu a novorodenca komplikáciami
placenty, pupkovej šnúry a blán
Ohrozenie plodu a novorodenca komplikáciami
placenty, pupkovej šnúry a blán
Ohrozenie plodu a novorodenca komplikáciami
placenty, pupkovej šnúry a blán
Ohrozenie plodu a novorodenca komplikáciami
placenty, pupkovej šnúry a blán
Ohrozenie plodu a novorodenca komplikáciami
placenty, pupkovej šnúry a blán
Ohrozenie plodu a novorodenca komplikáciami
placenty, pupkovej šnúry a blán
Ohrozenie plodu a novorodenca komplikáciami
placenty, pupkovej šnúry a blán
Ohrozenie plodu a novorodenca komplikáciami
placenty, pupkovej šnúry a blán
Ohrozenie plodu a novorodenca komplikáciami
placenty, pupkovej šnúry a blán
Ohrozenie plodu a novorodenca komplikáciami
placenty, pupkovej šnúry a blán
Ohrozenie plodu a novorodenca inými
komplikáciami pôrodnej èinnosti a pôrodu
Ohrozenie plodu a novorodenca inými
komplikáciami pôrodnej èinnosti a pôrodu
Ohrozenie plodu a novorodenca inými
komplikáciami pôrodnej èinnosti a pôrodu
Ohrozenie plodu a novorodenca inými
komplikáciami pôrodnej èinnosti a pôrodu
Ohrozenie plodu a novorodenca inými
komplikáciami pôrodnej èinnosti a pôrodu
Ohrozenie plodu a novorodenca inými
komplikáciami pôrodnej èinnosti a pôrodu
Ohrozenie plodu a novorodenca inými
komplikáciami pôrodnej èinnosti a pôrodu
Ohrozenie plodu a novorodenca inými
komplikáciami pôrodnej èinnosti a pôrodu
Ohrozenie plodu a novorodenca inými
komplikáciami pôrodnej èinnosti a pôrodu
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Ohrozenie plodu a novorodenca viacpoèetným
tehotenstvom
Ohrozenie plodu a novorodenca smr•ou matky
Ohrozenie plodu a novorodenca nepravidelným
naliehaním
Ohrozenie plodu a novorodenca inými
komplikáciami tehotenstva matky
Ohrozenie plodu a novorodenca
nešpecifikovanou komplikáciou tehotenstva
matky

Ohrozenie plodu a novorodenca vcestnou
placentou
Ohrozenie plodu a novorodenca inými formami
odlúpenia placenty a krvácaním
Ohrozenie plodu a novorodenca inými
a nešpecifikovanými morfologickými
a funkènými abnormalitami placenty
Ohrozenie plodu a novorodenca placentárnymi
transfúznymi syndrómami
Ohrozenie plodu a novorodenca vykåznutou
pupkovou šnúrou
Ohrozenie plodu a novorodenca iným stlaèením
pupkovej šnúry
Ohrozenie plodu a novorodenca inými
a nešpecifikovanými stavmi pupkovej šnúry
Ohrozenie plodu a novorodenca
chorioamnionitídou
Ohrozenie plodu a novorodenca inými
abnormalitami membrán
Ohrozenie plodu a novorodenca
nešpecifikovanými abnormalitami membrán

Ohrozenie plodu a novorodenca pôrodom
panvovým koncom a extrakciou
Ohrozenie plodu a novorodenca inou
nepravidelnos•ou naliehania, polohy
a disproporciou poèas pôrodu
Ohrozenie plodu a novorodenca klieš•ovým
pôrodom
Ohrozenie plodu a novorodenca pôrodom
vákuovým extraktorom
Ohrozenie plodu a novorodenca pôrodom
cisárskym rezom
Ohrozenie plodu a novorodenca strmým
pôrodom
Ohrozenie plodu a novorodenca abnormálnymi
maternicovými kontrakciami
Ohrozenie plodu a novorodenca inými
špecifikovanými komplikáciami pôrodnej
èinnosti a pôrodu
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P04.0

P04.1
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P04.5
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P04.9

P05
P05.0
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P07
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Ohrozenie plodu a novorodenca inými
komplikáciami pôrodnej èinnosti a pôrodu
Ohrozenie plodu a novorodenca škodlivými
vplyvmi prenesenými cez placentu alebo
materské mlieko
Ohrozenie plodu a novorodenca škodlivými
vplyvmi prenesenými cez placentu alebo
materské mlieko
Ohrozenie plodu a novorodenca škodlivými
vplyvmi prenesenými cez placentu alebo
materské mlieko
Ohrozenie plodu a novorodenca škodlivými
vplyvmi prenesenými cez placentu alebo
materské mlieko
Ohrozenie plodu a novorodenca škodlivými
vplyvmi prenesenými cez placentu alebo
materské mlieko
Ohrozenie plodu a novorodenca škodlivými
vplyvmi prenesenými cez placentu alebo
materské mlieko
Ohrozenie plodu a novorodenca škodlivými
vplyvmi prenesenými cez placentu alebo
materské mlieko
Ohrozenie plodu a novorodenca škodlivými
vplyvmi prenesenými cez placentu alebo
materské mlieko
Ohrozenie plodu a novorodenca škodlivými
vplyvmi prenesenými cez placentu alebo
materské mlieko
Ohrozenie plodu a novorodenca škodlivými
vplyvmi prenesenými cez placentu alebo
materské mlieko
Nízka hmotnos• a podvýživa plodu
Nízka hmotnos• a podvýživa plodu
Nízka hmotnos• a podvýživa plodu
Nízka hmotnos• a podvýživa plodu
Nízka hmotnos• a podvýživa plodu
Poruchy súvisiace so skráteným
tehotenstvom a nízkou pôrodnou
hmotnos•ou nezatriedené inde
Poruchy súvisiace so skráteným tehotenstvom
a nízkou pôrodnou hmotnos•ou nezatriedené
inde
Poruchy súvisiace so skráteným tehotenstvom
a nízkou pôrodnou hmotnos•ou nezatriedené
inde
Poruchy súvisiace so skráteným tehotenstvom
a nízkou pôrodnou hmotnos•ou nezatriedené
inde
Poruchy súvisiace so skráteným tehotenstvom
a nízkou pôrodnou hmotnos•ou nezatriedené
inde
Poruchy súvisiace s predåženým
tehotenstvom a vysokou pôrodnou
hmotnos•ou

Ohrozenie plodu a novorodenca nešpecifikovanou
komplikáciou pôrodnej èinnosti a pôrodu

Ohrozenie plodu a novorodenca anestéziou
a analgéziou matky v tehotenstve a poèas pôrodu
Ohrozenie plodu a novorodenca inou medikáciou
matky
Ohrozenie plodu a novorodenca fajèením matky

Ohrozenie plodu a novorodenca matky
požívajúcej alkohol
Ohrozenie plodu a novorodenca matky užívajúcej
návykové lieky
Ohrozenie plodu a novorodenca matky
požívajúcej chemické látky v potrave
Ohrozenie plodu a novorodenca matky vystavenej
chemickým látkam zo životného prostredia
Ohrozenie plodu a novorodenca matky vystavenej
iným škodlivým vplyvom
Ohrozenie plodu a novorodenca matky vystavenej
nešpecifikovaným škodlivým vplyvom

Plod príliš ¾ahký na svoj gestaèný vek
Plod príliš malý na svoj gestaèný vek
Fetálna podvýživa bez uvedenia, èi ide o ¾ahký
alebo malý plod na gestaèný vek
Nešpecifikovaný pomalý fetálny rast

Extrémne nízka pôrodná hmotnos•

Iná nízka pôrodná hmotnos•

Extrémna nezrelos•

Iné predèasne narodené deti
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P12
P12.0
P12.1

Poruchy súvisiace s predåženým tehotenstvom
a vysokou pôrodnou hmotnos•ou
Poruchy súvisiace s predåženým tehotenstvom
a vysokou pôrodnou hmotnos•ou
Poruchy súvisiace s predåženým tehotenstvom
a vysokou pôrodnou hmotnos•ou
Intrakraniálne natrhnutie a krvácanie
zapríèinené poranením pri pôrode
Intrakraniálne natrhnutie a krvácanie
zapríèinené poranením pri pôrode
Intrakraniálne natrhnutie a krvácanie
zapríèinené poranením pri pôrode
Intrakraniálne natrhnutie a krvácanie
zapríèinené poranením pri pôrode
Intrakraniálne natrhnutie a krvácanie
zapríèinené poranením pri pôrode
Intrakraniálne natrhnutie a krvácanie
zapríèinené poranením pri pôrode
Intrakraniálne natrhnutie a krvácanie
zapríèinené poranením pri pôrode
Intrakraniálne natrhnutie a krvácanie
zapríèinené poranením pri pôrode
Iné pôrodné poranenia ústredného
nervového systému
Iné pôrodné poranenia ústredného nervového
systému
Iné pôrodné poranenia ústredného nervového
systému
Iné pôrodné poranenia ústredného nervového
systému
Iné pôrodné poranenia ústredného nervového
systému
Iné pôrodné poranenia ústredného nervového
systému
Iné pôrodné poranenia ústredného nervového
systému
Iné pôrodné poranenia ústredného nervového
systému
Pôrodné poranenie vlasovej èasti hlavy
Pôrodné poranenie vlasovej èasti hlavy
Pôrodné poranenie vlasovej èasti hlavy

P12.2

Pôrodné poranenie vlasovej èasti hlavy

P12.3

Pôrodné poranenie vlasovej èasti hlavy

P12.4

Pôrodné poranenie vlasovej èasti hlavy

P12.8
P12.9

Pôrodné poranenie vlasovej èasti hlavy
Pôrodné poranenie vlasovej èasti hlavy

P13
P13.0
P13.1

Pôrodné poranenie kostry
Pôrodné poranenie kostry
Pôrodné poranenie kostry

P08.1
P08.2
P10
P10.0
P10.1
P10.2
P10.3
P10.4
P10.8
P10.9
P11
P11.0
P11.1
P11.2
P11.3
P11.4
P11.5
P11.9
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Výnimoène ve¾ké die•a
Iné deti •ažké na dåžku tehotenstva
Prenášané die•a, ktoré nie je •ažké na dåžku
tehotenstva

Subdurálne krvácanie zavinené pôrodným
poranením
Mozgové krvácanie zavinené pôrodným
poranením
Vnútrokomorové krvácanie zavinené pôrodným
poranením
Subarachnoidálne krvácanie zavinené pôrodným
poranením
Roztrhnutie tentória zavinené pôrodným
poranením
Iné vnútrolebkové natrhnutia a krvácania
zavinené pôrodným poranením
Nešpecifikované vnútrolebkové natrhnutia
a krvácania zavinené pôrodným poranením

Mozgový opuch zavinený poranením pri pôrode
Iné špecifikované mozgové poškodenie zavinené
pôrodným poranením
Nešpecifikované mozgové poškodenie zavinené
poranením pri pôrode
Pôrodné poranenie tvárového nervu
Pôrodné poranenie iných hlavových nervov
Pôrodné poranenie chrbtice a miechy
Nešpecifikované pôrodné poranenie centrálneho
nervového systému
Kefalhematóm zavinený pôrodným poranením
„Kont“ (na záhlaví) zavinený pôrodným
poranením
Epikraniálne subaponeurotické krvácanie pri
pôrodnom poranení
Podliatina vlasovej èasti hlavy pri pôrodnom
poranení
Poranenie vlasovej èasti hlavy novorodenca pri
monitorovaní
Iné pôrodné poranenia vlasovej èasti hlavy
Nešpecifikované pôrodné poranenia vlasovej
èasti hlavy
Zlomenina lebky zavinená poranením pri pôrode
Iné pôrodné poranenia lebky
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P13.2
P13.3
P13.4
P13.8
P13.9
P14

P15
P15.0
P15.1
P15.2
P15.3
P15.4
P15.5
P15.6

Pôrodné poranenie kostry
Pôrodné poranenie kostry
Pôrodné poranenie kostry
Pôrodné poranenie kostry
Pôrodné poranenie kostry
Pôrodné poranenie periférneho nervového
systému
Pôrodné poranenie periférneho nervového
systému
Pôrodné poranenie periférneho nervového
systému
Pôrodné poranenie periférneho nervového
systému
Pôrodné poranenie periférneho nervového
systému
Pôrodné poranenie periférneho nervového
systému
Pôrodné poranenie periférneho nervového
systému
Iné poranenia pri pôrode
Iné poranenia pri pôrode
Iné poranenia pri pôrode
Iné poranenia pri pôrode
Iné poranenia pri pôrode
Iné poranenia pri pôrode
Iné poranenia pri pôrode
Iné poranenia pri pôrode

P15.8
P15.9
P20
P20.0

Iné poranenia pri pôrode
Iné poranenia pri pôrode
Vnútromaternicová hypoxia
Vnútromaternicová hypoxia

P20.1

Vnútromaternicová hypoxia

P20.9
P21
P21.0
P21.1
P21.9

Vnútromaternicová hypoxia
Pôrodná asfyxia
Pôrodná asfyxia
Pôrodná asfyxia
Pôrodná asfyxia

P22
P22.0
P22.1
P22.8
P22.9
P23
P23.0
P23.1
P23.2
P23.3

Syndróm respiraènej tvàdze novorodenca
Syndróm respiraènej tvàdze novorodenca
Syndróm respiraènej tvàdze novorodenca
Syndróm respiraènej tvàdze novorodenca
Syndróm respiraènej tvàdze novorodenca
Kongenitálna pneumónia
Kongenitálna pneumónia
Kongenitálna pneumónia
Kongenitálna pneumónia
Kongenitálna pneumónia

P14.0
P14.1
P14.2
P14.3
P14.8
P14.9

Pôrodné poranenie stehnovej kosti
Pôrodné poranenie iných dlhých kostí
Zlomenina k¾úènej kosti pri pôrode
Pôrodné poranenia iných èastí kostry
Nešpecifikované pôrodné poranenia kostry

Erbovo ochrnutie pri pôrodnom poranení
Klumpkeovej ochrnutie pri pôrodnom poranení
Ochrnutie bránicového nervu pri pôrodnom
poranení
Iné poranenie plecovej spleti pri pôrode
Pôrodné poranenie iných èastí periférneho
nervového systému
Nešpecifikované pôrodné poranenie periférneho
nervového systému
Pôrodné poranenie peèene
Pôrodné poranenie sleziny
Poranenie kývaèa hlavy pri pôrode
Pôrodné poranenie oka
Pôrodné poranenie tváre
Pôrodné poranenie vonkajších genitálií
Nekróza podkožného tuku zavinená poranením
pri pôrode
Iné špecifikované pôrodné poranenia
Nešpecifikované pôrodné poranenie
Intrauterinná hypoxia zaznamenaná prvý raz
pred zaèatím pôrodu
Intrauterinná hypoxia zaznamenaná prvý raz
poèas pôrodu
Nešpecifikovaná intrauterinná hypoxia
•ažká pôrodná asfyxia
¼ahká a stredná pôrodná asfyxia
Nešpecifikovaná pôrodná asfyxia
Syndróm respiraènej tvàdze novorodenca
Prechodná tachypnea novorodenca
Iná respiraèná tvàdza novorodenca
Nešpecifikovaná respiraèná tvàdza novorodenca
Kongenitálna
Kongenitálna
Kongenitálna
Kongenitálna
skupiny B

pneumónia
pneumónia
pneumónia
pneumónia

vyvolaná
vyvolaná
vyvolaná
vyvolaná

vírusom
chlamýdiami
stafylokokom
streptokokom
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P23.4

Kongenitálna pneumónia

P23.5

Kongenitálna pneumónia

P23.6

Kongenitálna pneumónia

P23.8

Kongenitálna pneumónia

P23.9
P24
P24.0
P24.1
P24.2
P24.3

Kongenitálna pneumónia
Novorodenecké syndrómy z aspirácie
Novorodenecké syndrómy z aspirácie
Novorodenecké syndrómy z aspirácie
Novorodenecké syndrómy z aspirácie
Novorodenecké syndrómy z aspirácie

P24.8
P24.9

Novorodenecké syndrómy z aspirácie
Novorodenecké syndrómy z aspirácie

P25

Intersticiálny emfyzém a podobné poruchy
vznikajúce v perinatálnej perióde
Intersticiálny emfyzém a podobné poruchy
vznikajúce v perinatálnej perióde
Intersticiálny emfyzém a podobné poruchy
vznikajúce v perinatálnej perióde
Intersticiálny emfyzém a podobné poruchy
vznikajúce v perinatálnej perióde
Intersticiálny emfyzém a podobné poruchy
vznikajúce v perinatálnej perióde
Intersticiálny emfyzém a podobné poruchy
vznikajúce v perinatálnej perióde
P¾úcne krvácanie vznikajúce v perinatálnej
perióde
P¾úcne krvácanie vznikajúce v perinatálnej
perióde
P¾úcne krvácanie vznikajúce v perinatálnej
perióde
P¾úcne krvácanie vznikajúce v perinatálnej
perióde
P¾úcne krvácanie vznikajúce v perinatálnej
perióde
Chronická respiraèná choroba vznikajúca
v perinatálnej perióde
Chronická respiraèná choroba vznikajúca
v perinatálnej perióde
Chronická respiraèná choroba vznikajúca
v perinatálnej perióde
Chronická respiraèná choroba vznikajúca
v perinatálnej perióde
Chronická respiraèná choroba vznikajúca
v perinatálnej perióde
Iné respiraèné poruchy vznikajúce
v perinatálnej perióde
Iné respiraèné poruchy vznikajúce
v perinatálnej perióde

P25.0
P25.1
P25.2
P25.3
P25.8
P26
P26.0
P26.1
P26.8
P26.9
P27
P27.0
P27.1
P27.8
P27.9
P28
P28.0

Strana 167

Strana 5587

Kongenitálna pneumónia vyvolaná Escherichia
coli
Kongenitálna pneumónia vyvolaná
Pseudomonasom
Kongenitálna pneumónia vyvolaná inými
baktériami
Kongenitálna pneumónia vyvolaná inými
organizmami
Nešpecifikovaná kongenitálna pneumónia
Novorodenecká aspirácia mekónia
Novorodenecká aspirácia plodovej vody a hlienu
Novorodenecká aspirácia krvi
Novorodenecká aspirácia mlieka a regurgitovanej
potravy
Iné novorodenecké syndrómy z aspirácie
Nešpecifikovaný novorodenecký syndróm
z aspirácie

Intersticiálny emfyzém vznikajúci v perinatálnej
perióde
Pneumotorax vznikajúci v perinatálnej perióde
Pneumomediastinum vznikajúce v perinatálnej
perióde
Pneumoperikard vznikajúci v perinatálnej
perióde
Iné poruchy súvisiace s intersticiálnym
emfyzémom vznikajúce v perinatálnej perióde

Tracheobronchiálne krvácanie vznikajúce
v perinatálnej perióde
Masívne p¾úcne krvácanie vznikajúce
v perinatálnej perióde
Iné p¾úcne krvácania vznikajúce v perinatálnej
perióde
Nešpecifikované p¾úcne krvácanie vznikajúce
v perinatálnej perióde

Wilsonov-Mikityov syndróm
Bronchopulmonálna dysplázia vznikajúca
v perinatálnej perióde
Iné zdåhavé respiraèné choroby vznikajúce
v perinatálnej perióde
Nešpecifikovaná zdåhavá respiraèná choroba
vznikajúca v perinatálnej perióde

Primárna atelektáza novorodenca
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P35
P35.0
P35.1
P35.2

Iné respiraèné poruchy vznikajúce v perinatálnej
perióde
Iné respiraèné poruchy vznikajúce v perinatálnej
perióde
Iné respiraèné poruchy vznikajúce v perinatálnej
perióde
Iné respiraèné poruchy vznikajúce v perinatálnej
perióde
Iné respiraèné poruchy vznikajúce v perinatálnej
perióde
Iné respiraèné poruchy vznikajúce v perinatálnej
perióde
Iné respiraèné poruchy vznikajúce v perinatálnej
perióde
Kardiovaskulárne poruchy vznikajúce
v perinatálnej perióde
Kardiovaskulárne poruchy vznikajúce
v perinatálnej perióde
Kardiovaskulárne poruchy vznikajúce
v perinatálnej perióde
Kardiovaskulárne poruchy vznikajúce
v perinatálnej perióde
Kardiovaskulárne poruchy vznikajúce
v perinatálnej perióde
Kardiovaskulárne poruchy vznikajúce
v perinatálnej perióde
Kardiovaskulárne poruchy vznikajúce
v perinatálnej perióde
Kardiovaskulárne poruchy vznikajúce
v perinatálnej perióde
Kongenitálne vírusové choroby
Kongenitálne vírusové choroby
Kongenitálne vírusové choroby
Kongenitálne vírusové choroby

P35.3
P35.8
P35.9
P36
P36.0

Kongenitálne vírusové choroby
Kongenitálne vírusové choroby
Kongenitálne vírusové choroby
Bakteriálna sepsa novorodenca
Bakteriálna sepsa novorodenca

P36.1

Bakteriálna sepsa novorodenca

P36.2

Bakteriálna sepsa novorodenca

P36.3

Bakteriálna sepsa novorodenca

P36.4
P36.5
P36.8
P36.9
P37

Bakteriálna sepsa novorodenca
Bakteriálna sepsa novorodenca
Bakteriálna sepsa novorodenca
Bakteriálna sepsa novorodenca
Iné kongenitálne infekèné a parazitárne
choroby
Iné kongenitálne infekèné a parazitárne choroby

P28.2
P28.3
P28.4
P28.5
P28.8
P28.9
P29
P29.0
P29.1
P29.2
P29.3
P29.4
P29.8
P29.9

P37.0

Iná a nešpecifikovaná atelektáza novorodenca
Cyanotické nápory novorodenca
Primárne spánkové apnoe u novorodenca
Iné apnoe novorodenca
Respiraèné zlyhanie novorodenca
Iné špecifikované dýchacie poruchy novorodenca
Nešpecifikovaná dýchacia porucha novorodenca

Novorodenecké srdcové zlyhanie
Novorodenecká srdcová dysrytmia
Novorodenecká hypertenzia
Pretrvávajúca fetálna cirkulácia
Prechodná ischémia myokardu novorodenca
Iné kardiovaskulárne poruchy vznikajúce
v perinatálnej perióde
Nešpecifikovaná kardiovaskulárna porucha
vznikajúca v perinatálnej perióde
Kongenitálny rubeolový syndróm
Kongenitálna infekcia cytomegalovírusom
Kongenitálna infekcia herpetickým vírusom
(herpes simplex)
Kongenitálna vírusová hepatitída
Iné kongenitálne vírusové choroby
Nešpecifikovaná kongenitálna vírusová choroba
Sepsa novorodenca vyvolaná streptokokom zo
skupiny B
Sepsa novorodenca vyvolaná inými
a nešpecifikovanými streptokokmi
Sepsa novorodenca vyvolaná Staphylococcus
aureus
Sepsa novorodenca vyvolaná inými
a nešpecifikovanými stafylokokmi
Sepsa novorodenca vyvolaná Escherichia coli
Sepsa novorodenca vyvolaná anaeróbmi
Iná bakteriálna sepsa novorodenca
Nešpecifikovaná bakteriálna sepsa novorodenca

Kongenitálna tuberkulóza
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P37.1

P39.0
P39.1
P39.2

Iné kongenitálne infekèné a parazitárne
choroby
Iné kongenitálne infekèné a parazitárne
choroby
Iné kongenitálne infekèné a parazitárne
choroby
Iné kongenitálne infekèné a parazitárne
choroby
Iné kongenitálne infekèné a parazitárne
choroby
Iné kongenitálne infekèné a parazitárne
choroby
Iné kongenitálne infekèné a parazitárne
choroby
Omfalitída novorodenca s miernym
krvácaním alebo bez neho
Iné infekcie špecifické pre perinatálnu
periódu
Iné infekcie špecifické pre perinatálnu periódu
Iné infekcie špecifické pre perinatálnu periódu
Iné infekcie špecifické pre perinatálnu periódu

P39.3
P39.4
P39.8

Iné infekcie špecifické pre perinatálnu periódu
Iné infekcie špecifické pre perinatálnu periódu
Iné infekcie špecifické pre perinatálnu periódu

P39.9

Iné infekcie špecifické pre perinatálnu periódu

P50
P50.0

Fetálna strata krvi
Fetálna strata krvi

P50.1

Fetálna strata krvi

P50.2
P50.3
P50.4
P50.5

Fetálna
Fetálna
Fetálna
Fetálna

P50.8
P50.9
P51
P51.0

Fetálna strata krvi
Fetálna strata krvi
Krvácanie z pupka u novorodenca
Krvácanie z pupka u novorodenca

P51.8
P51.9

Krvácanie z pupka u novorodenca
Krvácanie z pupka u novorodenca

P52

Vnútrolebkové netraumatické krvácanie
plodu a novorodenca
Vnútrolebkové netraumatické krvácanie plodu
a novorodenca
Vnútrolebkové netraumatické krvácanie plodu
a novorodenca

P37.2
P37.3
P37.4
P37.5
P37.8
P37.9
P38
P39

P52.0
P52.1

strata
strata
strata
strata

krvi
krvi
krvi
krvi
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Kongenitálna toxoplazmóza
Novorodenecká (diseminovaná) listerióza
Kongenitálna malária Plasmodium falciparum
Iná kongenitálna malária
Kandidóza novorodenca
Iné špecifikované kongenitálne infekèné
a parazitárne choroby
Nešpecifikované kongenitálne infekèné alebo
parazitárne choroby

Novorodenecká infekèná mastitída
Novorodenecká konjunktivitída a dakryocystitída
Intraamniotická infekcia plodu nezatriedená
inde
Novorodenecká infekcia moèovej sústavy
Novorodenecká kožná infekcia
Iné špecifikované infekcie typické pre
perinatálnu periódu
Nešpecifikované infekcie typické pre perinatálnu
periódu
Fetálna strata krvi pri vasa praevia (vcestných
cievach)
Fetálna strata krvi pri pretrhnutí pupkovej
šnúry
Fetálna strata krvi z placenty
Krvácanie do dvojèa•a
Krvácanie do obehu matky
Fetálna strata krvi z prerezanej pupkovej šnúry
dvojèa•a
Iná fetálna strata krvi
Nešpecifikovaná fetálna strata krvi
Masívne krvácanie z pupkovej šnúry
novorodenca
Iné krvácanie z pupkovej šnúry novorodenca
Nešpecifikované krvácanie z pupkovej šnúry
novorodenca

Intraventrikulárne (netraumatické) krvácanie
plodu a novorodenca prvého stupòa
Intraventrikulárne (netraumatické) krvácanie
plodu a novorodenca druhého stupòa
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P52.2
P52.3
P52.4
P52.5
P52.6
P52.8
P52.9
P53
P54
P54.0
P54.1
P54.2
P54.3
P54.4
P54.5
P54.6
P54.8
P54.9
P55
P55.0
P55.1
P55.8
P55.9
P56
P56.0
P56.9
P57
P57.0
P57.8
P57.9
P58
P58.0
P58.1
P58.2
P58.3
P58.4

Vnútrolebkové netraumatické krvácanie plodu
a novorodenca
Vnútrolebkové netraumatické krvácanie plodu
a novorodenca
Vnútrolebkové netraumatické krvácanie plodu
a novorodenca
Vnútrolebkové netraumatické krvácanie plodu
a novorodenca
Vnútrolebkové netraumatické krvácanie plodu
a novorodenca
Vnútrolebkové netraumatické krvácanie plodu
a novorodenca
Vnútrolebkové netraumatické krvácanie plodu
a novorodenca
Hemoragická choroba plodu a novorodenca
Iné krvácania novorodenca
Iné krvácania novorodenca
Iné krvácania novorodenca
Iné krvácania novorodenca
Iné krvácania novorodenca
Iné krvácania novorodenca
Iné krvácania novorodenca
Iné krvácania novorodenca
Iné krvácania novorodenca
Iné krvácania novorodenca
Hemolytická choroba plodu a novorodenca
Hemolytická choroba plodu a novorodenca
Hemolytická choroba plodu a novorodenca
Hemolytická choroba plodu a novorodenca
Hemolytická choroba plodu a novorodenca
Hydrops fetalis v dôsledku hemolytickej
choroby
Hydrops fetalis v dôsledku hemolytickej choroby
Hydrops fetalis v dôsledku hemolytickej choroby
Kernikterus
Kernikterus
Kernikterus
Kernikterus
Novorodenecká žltaèka
hemolýzy
Novorodenecká žltaèka z
hemolýzy
Novorodenecká žltaèka z
hemolýzy
Novorodenecká žltaèka z
hemolýzy
Novorodenecká žltaèka z
hemolýzy
Novorodenecká žltaèka z
hemolýzy

Intraventrikulárne (netraumatické) krvácanie
plodu a novorodenca tretieho stupòa
Nešpecifikované intraventrikulárne
(netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca
Intracerebrálne (netraumatické) krvácanie plodu
a novorodenca
Subarachnoidálne (netraumatické) krvácanie
plodu a novorodenca
Cerebelárne (netraumatické) krvácanie
a krvácanie do zadnej jamy plodu a novorodenca
Iné intrakraniálne (netraumatické) krvácania
plodu a novorodenca
Nešpecifikované intrakraniálne (netraumatické)
krvácanie plodu a novorodenca

Novorodenecká hemateméza
Novorodenecká meléna
Novorodenecké rektálne krvácanie
Iné novorodenecké gastrointestinálne krvácanie
Novorodenecké krvácanie do nadoblièky
Novorodenecké kožné krvácanie
Novorodenecké pošvové krvácanie
Iné špecifikované krvácania novorodenca
Nešpecifikované krvácanie novorodenca
Rh izoimunizácia plodu a novorodenca
ABO izoimunizácia plodu a novorodenca
Iné hemolytické choroby plodu a novorodenca
Nešpecifikovaná hemolytická choroba plodu
a novorodenca

Hydrops fetalis v dôsledku izoimunizácie
Hydrops fetalis v dôsledku inej
a nešpecifikovanej hemolytickej choroby
Kernikterus v dôsledku izoimunizácie
Iný špecifikovaný kernikterus
Nešpecifikovaný kernikterus

z inej nadmernej
inej nadmernej

Novorodenecká žltaèka z podliatin

inej nadmernej

Novorodenecká žltaèka v dôsledku krvácania

inej nadmernej

Novorodenecká žltaèka v dôsledku infekcie

inej nadmernej

Novorodenecká žltaèka z polycytémie

inej nadmernej

Novorodenecká žltaèka zavinená liekmi alebo
toxínmi prenesenými z matky alebo podanými
novorodencovi
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P58.5
P58.8
P58.9
P59
P59.0
P59.1
P59.2
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Novorodenecká žltaèka z inej nadmernej
hemolýzy
Novorodenecká žltaèka z inej nadmernej
hemolýzy
Novorodenecká žltaèka z inej nadmernej
hemolýzy
Novorodenecká žltaèka z iných
a nešpecifikovaných príèin
Novorodenecká žltaèka z iných
a nešpecifikovaných príèin
Novorodenecká žltaèka z iných
a nešpecifikovaných príèin
Novorodenecká žltaèka z iných
a nešpecifikovaných príèin

P61
P61.0
P61.1
P61.2
P61.3
P61.4
P61.5
P61.6
P61.8

Novorodenecká žltaèka z iných
a nešpecifikovaných príèin
Novorodenecká žltaèka z iných
a nešpecifikovaných príèin
Novorodenecká žltaèka z iných
a nešpecifikovaných príèin
Diseminovaná intravaskulárna koagulácia
plodu a novorodenca
Iné perinatálne hematologické poruchy
Iné perinatálne hematologické poruchy
Iné perinatálne hematologické poruchy
Iné perinatálne hematologické poruchy
Iné perinatálne hematologické poruchy
Iné perinatálne hematologické poruchy
Iné perinatálne hematologické poruchy
Iné perinatálne hematologické poruchy
Iné perinatálne hematologické poruchy

P61.9

Iné perinatálne hematologické poruchy

P70

Prechodné poruchy metabolizmu sacharidov
špecifické pre plod a novorodenca
Prechodné poruchy metabolizmu sacharidov
špecifické pre plod a novorodenca
Prechodné poruchy metabolizmu sacharidov
špecifické pre plod a novorodenca
Prechodné poruchy metabolizmu sacharidov
špecifické pre plod a novorodenca
Prechodné poruchy metabolizmu sacharidov
špecifické pre plod a novorodenca
Prechodné poruchy metabolizmu sacharidov
špecifické pre plod a novorodenca
Prechodné poruchy metabolizmu sacharidov
špecifické pre plod a novorodenca
Prechodné poruchy metabolizmu sacharidov
špecifické pre plod a novorodenca

P59.8
P59.9
P60

P70.0
P70.1
P70.2
P70.3
P70.4
P70.8
P70.9

P71

Prechodné novorodenecké poruchy
metabolizmu kalcia a magnézia
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Novorodenecká žltaèka po prehltnutí krvi matky
Novorodenecká žltaèka pri inej špecifikovanej
nadmernej hemolýze
Novorodenecká žltaèka pri nešpecifikovanej
nadmernej hemolýze

Novorodenecká žltaèka súvisiaca s predèasným
pôrodom
Syndróm zhustenej žlèe
Novorodenecká žltaèka z iného
a nešpecifikovaného poškodenia peèeòových
buniek
Novorodenecká žltaèka z inhibítorov
materinského mlieka (P59.3)
Novorodenecká žltaèka z iných špecifikovaných
príèin
Nešpecifikovaná novorodenecká žltaèka

Prechodná novorodenecká trombocytopénia
Novorodenecká polycytémia
Anémia nedonosených
Kongenitálna anémia z fetálnej straty krvi
Iné kongenitálne anémie nezatriedené inde
Prechodná novorodenecká neutropénia
Iné prechodné novorodenecké poruchy zrážania
Iné špecifikované perinatálne hematologické
poruchy
Nešpecifikované perinatálne hematologické
poruchy

Syndróm die•a•a matky s tehotenským diabetom
Syndróm die•a•a diabetickej matky
Novorodenecký diabetes mellitus
Iatrogénna novorodenecká hypoglykémia
Iná novorodenecká hypoglykémia
Iné prechodné poruchy sacharidového
metabolizmu plodu a novorodenca
Nešpecifikovaná prechodná porucha
sacharidového metabolizmu plodu
a novorodenca
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P71.0
P71.1
P71.2
P71.3
P71.4
P71.8
P71.9
P72
P72.0
P72.1
P72.2
P72.8
P72.9
P74
P74.0
P74.1
P74.2
P74.3
P74.4
P74.5
P74.8
P74.9
P75
P76
P76.0
P76.1
P76.2
P76.8
P76.9
P77
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Prechodné novorodenecké poruchy metabolizmu
kalcia a magnézia
Prechodné novorodenecké poruchy metabolizmu
kalcia a magnézia
Prechodné novorodenecké poruchy metabolizmu
kalcia a magnézia
Prechodné novorodenecké poruchy metabolizmu
kalcia a magnézia
Prechodné novorodenecké poruchy metabolizmu
kalcia a magnézia
Prechodné novorodenecké poruchy metabolizmu
kalcia a magnézia
Prechodné novorodenecké poruchy metabolizmu
kalcia a magnézia
Iné prechodné novorodenecké endokrinné
poruchy
Iné prechodné novorodenecké endokrinné
poruchy
Iné prechodné novorodenecké endokrinné
poruchy
Iné prechodné novorodenecké endokrinné
poruchy
Iné prechodné novorodenecké endokrinné
poruchy
Iné prechodné novorodenecké endokrinné
poruchy
Iné prechodné novorodenecké poruchy
elektrolytov a metabolizmu
Iné prechodné novorodenecké poruchy
elektrolytov a metabolizmu
Iné prechodné novorodenecké poruchy
elektrolytov a metabolizmu
Iné prechodné novorodenecké poruchy
elektrolytov a metabolizmu
Iné prechodné novorodenecké poruchy
elektrolytov a metabolizmu
Iné prechodné novorodenecké poruchy
elektrolytov a metabolizmu
Iné prechodné novorodenecké poruchy
elektrolytov a metabolizmu
Iné prechodné novorodenecké poruchy
elektrolytov a metabolizmu
Iné prechodné novorodenecké poruchy
elektrolytov a metabolizmu
Mekóniový ileus
Iné èrevné obštrukcie novorodenca
Iné èrevné obštrukcie novorodenca
Iné èrevné obštrukcie novorodenca
Iné èrevné obštrukcie novorodenca
Iné èrevné obštrukcie novorodenca
Iné èrevné obštrukcie novorodenca
Nekrotizujúca enterokolitída plodu
a novorodenca

Hypokalciémia z kravského mlieka
u novorodenca
Iná novorodenecká hypokalciémia
Novorodenecká hypomagneziémia
Novorodenecká tetánia bez deficitu magnézia
a kalcia
Prechodná novorodenecká hypoparatyreóza
Iné prechodné novorodenecké poruchy
metabolizmu magnézia a kalcia
Nešpecifikovaná prechodná novorodenecká
porucha metabolizmu magnézia a kalcia

Novorodenecká struma nezatriedená inde
Prechodná novorodenecká hypertyreóza
Iné prechodné novorodenecké poruchy
tyreoidálnej funkcie nezatriedené inde
Iné špecifikované prechodné novorodenecké
endokrinné poruchy
Nešpecifikovaná prechodná novorodenecká
endokrinná porucha

Neskorá metabolická acidóza u novorodenca
Dehydratácia novorodenca
Poruchy rovnováhy nátria u novorodenca
Porucha rovnováhy kália u novorodenca
Iné prechodné elektrolytové poruchy
u novorodenca
Prechodná tyrozinémia u novorodenca
Iné prechodné metabolické poruchy
u novorodenca
Nešpecifikovaná prechodná metabolická porucha
u novorodenca

Syndróm mekóniovej zátky
Prechodný ileus novorodenca
Èrevná obštrukcia zavinená zhustnutým
mliekom
Iné špecifikované èrevné obštrukcie novorodenca
Nešpecifikovaná èrevná obštrukcia novorodenca
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P78
P78.0
P78.1
P78.2

Iné perinatálne choroby tráviacich orgánov
Iné perinatálne choroby tráviacich orgánov
Iné perinatálne choroby tráviacich orgánov
Iné perinatálne choroby tráviacich orgánov

P78.3
P78.8

Iné perinatálne choroby tráviacich orgánov
Iné perinatálne choroby tráviacich orgánov

P78.9

Iné perinatálne choroby tráviacich orgánov

P80
P80.0
P80.8
P80.9
P81
P81.0

Hypotermia novorodenca
Hypotermia novorodenca
Hypotermia novorodenca
Hypotermia novorodenca
Iné poruchy regulácie teploty novorodenca
Iné poruchy regulácie teploty novorodenca

P81.8

Iné poruchy regulácie teploty novorodenca

P81.9

Iné poruchy regulácie teploty novorodenca

P83.0

P90
P91
P91.0
P91.1
P91.2
P91.3
P91.4
P91.5
P91.8

Iné poruchy kože špecifické pre plod
a novorodenca
Iné poruchy kože špecifické pre plod
a novorodenca
Iné poruchy kože špecifické pre plod
a novorodenca
Iné poruchy kože špecifické pre plod
a novorodenca
Kàèe novorodenca
Iné poruchy mozgovej funkcie novorodenca
Iné poruchy mozgovej funkcie novorodenca
Iné poruchy mozgovej funkcie novorodenca
Iné poruchy mozgovej funkcie novorodenca
Iné poruchy mozgovej funkcie novorodenca
Iné poruchy mozgovej funkcie novorodenca
Iné poruchy mozgovej funkcie novorodenca
Iné poruchy mozgovej funkcie novorodenca

P91.9

Iné poruchy mozgovej funkcie novorodenca

P92

Problémy s chovaním („kàmením“)
novorodenca
Problémy s chovaním („kàmením“) novorodenca
Problémy s chovaním („kàmením“) novorodenca
Problémy s chovaním („kàmením“) novorodenca
Problémy s chovaním („kàmením“) novorodenca
Problémy s chovaním („kàmením“) novorodenca
Problémy s chovaním („kàmením“) novorodenca
Problémy s chovaním („kàmením“) novorodenca
Problémy s chovaním („kàmením“) novorodenca

P83.1
P83.2
P83.6

P92.0
P92.1
P92.2
P92.3
P92.4
P92.5
P92.8
P92.9
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Perinatálna perforácia èriev
Iná novorodenecká peritonitída
Novorodenecká hemateméza a meléna po
prehltnutí materinskej krvi
Neinfekèná novorodenecká hnaèka
Iné špecifikované perinatálne choroby tráviacej
sústavy
Nešpecifikovaná perinatálna choroba tráviacej
sústavy
Syndróm poškodenia chladom
Iná hypotermia novorodenca
Nešpecifikovaná hypotermia novorodenca
Hypertermia novorodenca z prehriateho
prostredia
Iné špecifikované poruchy regulácie telesnej
teploty novorodenca
Nešpecifikovaná porucha termoregulácie
novorodenca
Sclerema neonatorum
Novorodenecký toxický erytém
Hydrops fetalis nezavinený hemolytickou
chorobou
Pupkový polyp novorodenca

Novorodenecká mozgová ischémia
Získané periventrikulárne cysty novorodenca
Novorodenecká mozgová leukomalácia
Novorodenecká mozgová dráždivos•
Novorodenecký mozgový útlm
Novorodenecká kóma
Iné špecifikované poruchy mozgovej funkcie
novorodenca
Nešpecifikovaná porucha mozgovej funkcie
novorodenca

Dávenie novorodenca
Regurgitácia a ruminácia novorodenca
Pomalé prijímanie potravy novorodenca
Podvýživa novorodenca
Nadmerná výživa novorodenca
Novorodenecké problémy s dojèením
Iné problémy s chovaním novorodenca
Nešpecifikované problémy s chovaním
novorodenca
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P93
P94
P94.0
P94.1
P94.2
P94.8
P94.9

Reakcie na lieky a intoxikácie liekmi
podávanými plodu a novorodencovi
Poruchy svalového tonusu novorodenca
Poruchy svalového tonusu novorodenca
Poruchy svalového tonusu novorodenca
Poruchy svalového tonusu novorodenca
Poruchy svalového tonusu novorodenca
Poruchy svalového tonusu novorodenca

P96

Iné choroby vznikajúce v perinatálnej perióde

P96.0
P96.1

Iné choroby vznikajúce v perinatálnej perióde
Iné choroby vznikajúce v perinatálnej perióde

P96.2

Iné choroby vznikajúce v perinatálnej perióde

P96.3
P96.4
P96.5

Iné choroby vznikajúce v perinatálnej perióde
Iné choroby vznikajúce v perinatálnej perióde
Iné choroby vznikajúce v perinatálnej perióde

P96.8

Iné choroby vznikajúce v perinatálnej perióde

P96.9

Iné choroby vznikajúce v perinatálnej perióde

Q01
Q01.0
Q01.1
Q01.2
Q01.8
Q01.9
Q02
Q03
Q03.0
Q03.1

Encefalokéla
Encefalokéla
Encefalokéla
Encefalokéla
Encefalokéla
Encefalokéla
Mikrocefália
Kongenitálny hydrocefalus
Kongenitálny hydrocefalus
Kongenitálny hydrocefalus

Q03.8
Q03.9
Q04
Q04.0
Q04.1
Q04.2
Q04.3
Q04.4
Q04.5
Q04.6
Q04.8
Q04.9
Q05
Q05.0
Q05.1
Q05.2

Kongenitálny hydrocefalus
Kongenitálny hydrocefalus
Iné vrodené chyby mozgu
Iné vrodené chyby mozgu
Iné vrodené chyby mozgu
Iné vrodené chyby mozgu
Iné vrodené chyby mozgu
Iné vrodené chyby mozgu
Iné vrodené chyby mozgu
Iné vrodené chyby mozgu
Iné vrodené chyby mozgu
Iné vrodené chyby mozgu
Spina bifida
Spina bifida
Spina bifida
Spina bifida

Prechodná novorodenecká myasthenia gravis
Vrodená hypertónia
Vrodená hypotónia
Iné poruchy svalového tonusu novorodencov
Nešpecifikovaná porucha svalového tonusu
novorodencov

Kongenitálne zlyhanie oblièiek
Abstinenèný syndróm novorodenca matky
užívajúcej návykové lieky
Abstinenèný syndróm pri terapeutickom
podávaní liekov novorodencom
Široké kraniálne švy novorodenca
Ukonèenie tehotenstva, plod a novorodenec
Komplikácie vnútromaternicových výkonov
nezatriedené inde
Iné špecifikované choroby vznikajúce
v perinatálnej perióde
Nešpecifikovaná choroba vznikajúca
v perinatálnej perióde
Frontálna encefalokéla
Nazofrontálna encefalokéla
Okcipitálna encefalokéla
Encefalokéla inej lokalizácie
Nešpecifikovaná encefalokéla

Chyby mozgového mokovodu
Atrézia pristredného (Magendieho) a boèného
(Luschkovho) otvoru štvrtej komory
Iné typy vrodeného hydrocefalu
Nešpecifikovaný vrodený hydrocefalus
Vrodené chyby corpus callosum
Arinencefália
Holoprozencefália
Iné redukèné deformácie mozgu
Septooptická dysplázia
Megaencefália
Vrodené cysty mozgu
Iné špecifikované vrodené chyby mozgu
Nešpecifikovaná vrodená chyba mozgu
Cervikálna spina bifida s hydrocefalom
Hrudníková spina bifida s hydrocefalom
Drieková spina bifida s hydrocefalom
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Q05.3
Q05.4
Q05.5
Q05.6
Q05.7
Q05.8
Q05.9
Q06
Q06.0
Q06.1
Q06.2
Q06.3
Q06.4
Q06.8
Q06.9
Q07
Q07.0
Q07.8

Spina bifida
Spina bifida
Spina bifida
Spina bifida
Spina bifida
Spina bifida
Spina bifida
Iné vrodené chyby miechy
Iné vrodené chyby miechy
Iné vrodené chyby miechy
Iné vrodené chyby miechy
Iné vrodené chyby miechy
Iné vrodené chyby miechy
Iné vrodené chyby miechy
Iné vrodené chyby miechy
Iné vrodené chyby nervového systému
Iné vrodené chyby nervového systému
Iné vrodené chyby nervového systému

Q07.9

Iné vrodené chyby nervového systému

Q10

Vrodené chyby mihalnice, slzných orgánov
a oènice
Vrodené chyby mihalnice, slzných orgánov
a oènice
Vrodené chyby mihalnice, slzných orgánov
a oènice
Vrodené chyby mihalnice, slzných orgánov
a oènice
Vrodené chyby mihalnice, slzných orgánov
a oènice
Vrodené chyby mihalnice, slzných orgánov
a oènice
Vrodené chyby mihalnice, slzných orgánov
a oènice
Vrodené chyby mihalnice, slzných orgánov
a oènice
Vrodené chyby mihalnice, slzných orgánov
a oènice
Anoftalmus, mikroftalmus, makroftalmus
Anoftalmus, mikroftalmus, makroftalmus
Anoftalmus, mikroftalmus, makroftalmus
Anoftalmus, mikroftalmus, makroftalmus
Anoftalmus, mikroftalmus, makroftalmus
Vrodené chyby šošovky
Vrodené chyby šošovky
Vrodené chyby šošovky
Vrodené chyby šošovky
Vrodené chyby šošovky
Vrodené chyby šošovky
Vrodené chyby šošovky

Q10.0
Q10.1
Q10.2
Q10.3
Q10.4
Q10.5
Q10.6
Q10.7
Q11
Q11.0
Q11.1
Q11.2
Q11.3
Q12
Q12.0
Q12.1
Q12.2
Q12.3
Q12.4
Q12.8
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Sakrálna spina bifida s hydrocefalom
Nešpecifikovaná spina bifida s hydrocefalom
Krèná spina bifida bez hydrocefalu
Hrudníková spina bifida bez hydrocefalu
Drieková spina bifida bez hydrocefalu
Sakrálna spina bifida bez hydrocefalu
Nešpecifikovaná spina bifida
Amyélia
Hypoplázia a dysplázia miechy
Diastematomyélia
Iné vrodené chyby konského chvosta
Hydromyélia
Iné špecifikované vrodené chyby miechy
Nešpecifikovaná vrodená chyba miechy
Arnoldov-Chiariho syndróm
Iné špecifikované vrodené chyby nervového
systému
Nešpecifikovaná vrodená chyba nervového
systému

Vrodená ptóza
Vrodené ektrópium
Vrodené entrópium
Iné vrodené chyby mihalnice
Absencia alebo agenéza slzných orgánov
Vrodené zúženie (stenóza) a zúženina (striktúra)
slzovodu
Iné vrodené chyby slzných orgánov
Vrodená chyba oènice

Cystická oèná gu¾a
Iný anoftalmus
Mikroftalmus
Makroftalmus
Vrodený zákal
Vrodená dislokácia šošovky
Kolobóm šošovky
Vrodená afakia
Sférofakia
Iné vrodené chyby šošovky
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Q12.9
Q13
Q13.0
Q13.1
Q13.2
Q13.3
Q13.4
Q13.5
Q13.8
Q13.9

Vrodené chyby šošovky
Vrodené chyby predného segmentu oka
Vrodené chyby predného segmentu oka
Vrodené chyby predného segmentu oka
Vrodené chyby predného segmentu oka
Vrodené chyby predného segmentu oka
Vrodené chyby predného segmentu oka
Vrodené chyby predného segmentu oka
Vrodené chyby predného segmentu oka
Vrodené chyby predného segmentu oka

Q14
Q14.0
Q14.1
Q14.2
Q14.3
Q14.8
Q14.9

Vrodené chyby zadného segmentu oka
Vrodené chyby zadného segmentu oka
Vrodené chyby zadného segmentu oka
Vrodené chyby zadného segmentu oka
Vrodené chyby zadného segmentu oka
Vrodené chyby zadného segmentu oka
Vrodené chyby zadného segmentu oka

Q15
Q15.0
Q15.8
Q15.9
Q16

Iné vrodené chyby oka
Iné vrodené chyby oka
Iné vrodené chyby oka
Iné vrodené chyby oka
Vrodené chyby ucha zapríèiòujúce zhoršenie
poèutia
Vrodené chyby ucha zapríèiòujúce zhoršenie
poèutia
Vrodené chyby ucha zapríèiòujúce zhoršenie
poèutia
Vrodené chyby ucha zapríèiòujúce zhoršenie
poèutia
Vrodené chyby ucha zapríèiòujúce zhoršenie
poèutia
Vrodené chyby ucha zapríèiòujúce zhoršenie
poèutia
Vrodené chyby ucha zapríèiòujúce zhoršenie
poèutia
Vrodené chyby ucha zapríèiòujúce zhoršenie
poèutia
Iné vrodené chyby ucha
Iné vrodené chyby ucha
Iné vrodené chyby ucha
Iné vrodené chyby ucha
Iné vrodené chyby ucha
Iné vrodené chyby ucha
Iné vrodené chyby ucha
Iné vrodené chyby ucha
Iné vrodené chyby ucha
Iné vrodené chyby tváre a krku
Vrodené chyby srdcových dutín a ich
spojenia

Q16.0
Q16.1
Q16.2
Q16.3
Q16.4
Q16.5
Q16.9
Q17
Q17.0
Q17.1
Q17.2
Q17.3
Q17.4
Q17.5
Q17.8
Q17.9
Q18.4
Q20

Nešpecifikovaná vrodená chyba šošovky
Kolobóm dúhovky
Chýbanie dúhovky
Iné vrodené chyby dúhovky
Vrodený zákal rohovky
Iné vrodené chyby rohovky
Belasá skléra
Iné vrodené chyby predného segmentu oka
Nešpecifikovaná vrodená chyba predného
segmentu oka
Vrodená chyba sklovca
Vrodená chyba sietnice
Vrodená chyba papily zrakového nervu
Vrodená chyba cievovky
Iné vrodené chyby zadného segmentu oka
Nešpecifikovaná vrodená chyba zadného
segmentu oka
Vrodený glaukóm
Iné špecifikované vrodené chyby oka
Nešpecifikovaná vrodená chyba oka

Vrodené chýbanie ušnice
Vrodené chýbanie, bezústie (atrézia) a zúženina
(strikútra) zvukovodu (vonkajšieho)
Chýbanie sluchovej trubice
Vrodená chyba ušných kostièiek
Iné vrodené chyby stredného ucha
Vrodená chyba vnútorného ucha
Nešpecifikovaná vrodená chyba ucha zaviòujúca
poškodenie sluchu
Prídavná ušnica
Makrotia
Mikrotia
Iné znetvorenie ucha
Chyba uloženia ucha
Odstávajúce ucho
Iné špecifikované vrodené chyby ucha
Nešpecifikovaná vrodená chyba ucha
Makrostómia
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Q20.0

Vrodené chyby srdcových dutín a ich spojenia

Q20.1
Q20.2
Q20.3

Vrodené chyby srdcových dutín a ich spojenia
Vrodené chyby srdcových dutín a ich spojenia
Vrodené chyby srdcových dutín a ich spojenia

Q20.4
Q20.5

Vrodené chyby srdcových dutín a ich spojenia
Vrodené chyby srdcových dutín a ich spojenia

Q20.6
Q20.8
Q20.9

Vrodené chyby srdcových dutín a ich spojenia
Vrodené chyby srdcových dutín a ich spojenia
Vrodené chyby srdcových dutín a ich spojenia

Q21
Q21.0
Q21.1
Q21.2
Q21.3
Q21.4
Q21.8
Q21.9

Vrodené chyby srdcových priehradiek
Vrodené chyby srdcových priehradiek
Vrodené chyby srdcových priehradiek
Vrodené chyby srdcových priehradiek
Vrodené chyby srdcových priehradiek
Vrodené chyby srdcových priehradiek
Vrodené chyby srdcových priehradiek
Vrodené chyby srdcových priehradiek

Q22

Q23
Q23.0
Q23.1
Q23.2
Q23.3
Q23.4
Q23.8
Q23.9

Vrodené chyby pulmonálnej a trikuspidálnej
chlopne
Vrodené chyby pulmonálnej a trikuspidálnej
chlopne
Vrodené chyby pulmonálnej a trikuspidálnej
chlopne
Vrodené chyby pulmonálnej a trikuspidálnej
chlopne
Vrodené chyby pulmonálnej a trikuspidálnej
chlopne
Vrodené chyby pulmonálnej a trikuspidálnej
chlopne
Vrodené chyby pulmonálnej a trikuspidálnej
chlopne
Vrodené chyby pulmonálnej a trikuspidálnej
chlopne
Vrodené chyby pulmonálnej a trikuspidálnej
chlopne
Vrodené chyby pulmonálnej a trikuspidálnej
chlopne
Vrodené chyby aortálnej a mitrálnej chlopne
Vrodené chyby aortálnej a mitrálnej chlopne
Vrodené chyby aortálnej a mitrálnej chlopne
Vrodené chyby aortálnej a mitrálnej chlopne
Vrodené chyby aortálnej a mitrálnej chlopne
Vrodené chyby aortálnej a mitrálnej chlopne
Vrodené chyby aortálnej a mitrálnej chlopne
Vrodené chyby aortálnej a mitrálnej chlopne

Q24

Iné vrodené chyby srdca

Q22.0
Q22.1
Q22.2
Q22.3
Q22.4
Q22.5
Q22.6
Q22.8
Q22.9
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Spoloèný arteriálny trunkus - Truncus
arteriosus communis
Dvojvýtoková pravá komora
Dvojvýtoková ¾avá komora
Nezhodné (diskordantné) ventrikuloarteriálne
spojenie
Dvojvýtoková komora
Nezhodné (diskordantné) atrioventrikulárne
spojenie
Izomerizmus predsieòových ušiek
Iné vrodené chyby srdcových dutín a ich spojení
Nešpecifikované vrodené chyby srdcových dutín
a ich spojení
Defekt medzikomorovej priehradky
Defekt medzipredsieòovej priehradky
Defekt predsieòovo-komorovej priehradky
Fallotova tetralógia
Defekt aortopulmonálnej priehradky
Iné vrodené chyby srdcových priehradok
Nešpecifikovaná vrodená chyba srdcovej
priehradky

Atrézia p¾úcnicového kmeòa
Vrodené zúženie chlopne p¾úcnicového kmeòa
Vrodená nedovieravos• chlopne p¾úcnicového
kmeòa
Iné vrodené chyby chlopne p¾úcnicového kmeòa
Vrodená stenóza trojcípej chlopne
Ebsteinova anomália
Hypoplastický pravokomorový syndróm
Iné vrodené chyby trojcípej chlopne
Nešpecifikovaná vrodená chyba trojcípej chlopne

Vrodené zúženie aortálnej chlopne
Vrodená nedovieravos• aortálnej chlopne
Vrodená mitrálna stenóza
Vrodená mitrálna nedovieravos•
Hypoplastický ¾avokomorový syndróm
Iné vrodené chyby aortálnej a mitrálnej chlopne
Nešpecifikované vrodené chyby aortálnej chlopne
a mitrálnej chlopne
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Q24.0
Q24.1
Q24.2
Q24.3
Q24.4
Q24.5
Q24.6
Q24.8
Q24.9
Q25
Q25.0
Q25.1
Q25.2
Q25.3
Q25.4
Q25.5
Q25.6
Q25.7
Q25.8
Q25.9
Q26
Q26.0
Q26.1
Q26.2
Q26.3
Q26.4
Q26.5
Q26.6
Q26.8
Q26.9
Q27
Q27.0
Q27.1
Q27.2
Q27.3
Q27.4
Q27.8

Iné vrodené chyby srdca
Iné vrodené chyby srdca
Iné vrodené chyby srdca
Iné vrodené chyby srdca
Iné vrodené chyby srdca
Iné vrodené chyby srdca
Iné vrodené chyby srdca
Iné vrodené chyby srdca
Iné vrodené chyby srdca
Vrodené chyby ve¾kých artérií
Vrodené chyby ve¾kých artérií
Vrodené chyby ve¾kých artérií
Vrodené chyby ve¾kých artérií
Vrodené chyby ve¾kých artérií
Vrodené chyby ve¾kých artérií
Vrodené chyby ve¾kých artérií
Vrodené chyby ve¾kých artérií
Vrodené chyby ve¾kých artérií
Vrodené chyby ve¾kých artérií
Vrodené chyby ve¾kých artérií
Vrodené chyby ve¾kých žíl
Vrodené chyby ve¾kých žíl
Vrodené chyby ve¾kých žíl
Vrodené chyby ve¾kých žíl
Vrodené chyby ve¾kých žíl
Vrodené chyby ve¾kých žíl
Vrodené chyby ve¾kých žíl
Vrodené chyby ve¾kých žíl
Vrodené chyby ve¾kých žíl
Vrodené chyby ve¾kých žíl
Iné vrodené chyby periférnej cievnej sústavy
Iné vrodené chyby periférnej cievnej sústavy
Iné vrodené chyby periférnej cievnej sústavy
Iné vrodené chyby periférnej cievnej sústavy
Iné vrodené chyby periférnej cievnej sústavy
Iné vrodené chyby periférnej cievnej sústavy
Iné vrodené chyby periférnej cievnej sústavy

Q27.9

Iné vrodené chyby periférnej cievnej sústavy

Q28
Q28.0

Iné vrodené chyby obehovej sústavy
Iné vrodené chyby obehovej sústavy

Q28.1
Q28.2
Q28.3
Q28.8
Q28.9
Q30.0
Q30.1

Iné vrodené chyby obehovej
Iné vrodené chyby obehovej
Iné vrodené chyby obehovej
Iné vrodené chyby obehovej
Iné vrodené chyby obehovej
Vrodené chyby nosa
Vrodené chyby nosa

sústavy
sústavy
sústavy
sústavy
sústavy

Dextrokardia
Levokardia
Cor triatriatum
Infundibulárna stenóza p¾úcnicového kmeòa
Vrodená subaortálna stenóza
Vrodená chyba koronárnych ciev
Vrodená srdcová blokáda
Iné bližšie urèené vrodené chyby srdca
Nešpecifikovaná vrodená chyba srdca
Otvorený tepnový spoj (Ductus arteriosus patens)
Koarktácia aorty
Atrézia aorty
Stenóza aorty
Iné vrodené chyby aorty
Atrézia p¾úcnice
Stenóza p¾úcnice
Iné vrodené chyby p¾úcnice
Iné vrodené chyby ve¾kých artérií
Nešpecifikované vrodené chyby ve¾kých artérií
Vrodená stenóza dutej žily
Pretrvávajúca ¾avá horná dutá žila
Úplný anomálny návrat p¾úcnych žíl
Èiastoèný anomálny návrat p¾úcnych žíl
Nešpecifikovaný anomálny návrat p¾úcnych žíl
Anomálny návrat vena portae
Fistula medzi vena portae a arteria hepatica
Iné vrodené chyby ve¾kých žíl
Nešpecifikovaná vrodená chyba ve¾kej žily
Vrodené chýbanie a hypoplázia pupkovej artérie
Vrodená stenóza oblièkovej artérie
Iné vrodené chyby oblièkovej artérie
Periférna artériovenózna vrodená chyba
Vrodená flebektázia
Iné špecifikované vrodené chyby periférnej
cievnej sústavy
Nešpecifikovaná vrodená chyba periférnej cievnej
sústavy
Artériovenózna vrodená chyba precerebrálnych
ciev
Iné vrodené chyby precerebrálnych ciev
Artériovenózna vrodená chyba cerebrálnych ciev
Iné vrodené chyby mozgových ciev
Iné špecifické vrodené chyby obehovej sústavy
Nešpecifikovaná vrodená chyba obehovej sústavy
Atrézia choán
Vrodené chýbanie nosa
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Q30.2
Q30.3
Q31
Q31.0
Q31.1
Q31.2
Q31.3
Q31.4
Q31.8
Q31.9
Q32
Q32.0
Q32.1
Q32.2
Q32.3
Q32.4
Q33
Q33.0
Q33.1
Q33.2
Q33.3
Q33.4

Vrodené chyby nosa
Vrodené chyby nosa
Vrodené chyby hrtana
Vrodené chyby hrtana
Vrodené chyby hrtana
Vrodené chyby hrtana
Vrodené chyby hrtana
Vrodené chyby hrtana
Vrodené chyby hrtana
Vrodené chyby hrtana
Vrodené chyby priedušnice a priedušiek
Vrodené chyby priedušnice a priedušiek
Vrodené chyby priedušnice a priedušiek
Vrodené chyby priedušnice a priedušiek
Vrodené chyby priedušnice a priedušiek
Vrodené chyby priedušnice a priedušiek
Vrodené chyby p¾úc
Vrodené chyby p¾úc
Vrodené chyby p¾úc
Vrodené chyby p¾úc
Vrodené chyby p¾úc
Vrodené chyby p¾úc

Q33.5
Q33.6
Q33.8
Q33.9
Q34
Q34.0
Q34.1
Q34.8

Vrodené chyby p¾úc
Vrodené chyby p¾úc
Vrodené chyby p¾úc
Vrodené chyby p¾úc
Iné vrodené chyby dýchacích orgánov
Iné vrodené chyby dýchacích orgánov
Iné vrodené chyby dýchacích orgánov
Iné vrodené chyby dýchacích orgánov

Q34.9

Iné vrodené chyby dýchacích orgánov

Q35
Q35.0
Q35.1
Q35.2
Q35.3
Q35.4

Rázštep podnebia
Rázštep podnebia
Rázštep podnebia
Rázštep podnebia
Rázštep podnebia
Rázštep podnebia

Q35.5

Rázštep podnebia

Q35.6
Q35.7
Q35.8
Q35.9

Rázštep
Rázštep
Rázštep
Rázštep

Q36
Q36.0
Q36.1

Rázštep pery
Rázštep pery
Rázštep pery

podnebia
podnebia
podnebia
podnebia
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Škára, zárez a rázštep nosa
Vrodené prederavenie nosovej priehradky
Krkva hrtana
Vrodená subglotická stenóza
Hypoplázia hrtana
Laryngokéla
Vrodený stridor (hvizdot) hrtana
Iné vrodené chyby hrtana
Nešpecifikovaná vrodená chyba hrtana
Vrodená tracheomalácia
Iné vrodené chyby priedušnice
Vrodená malácia priedušky
Vrodené zúženie priedušky
Iné vrodené chyby priedušky
Vrodené cystické p¾úca
Prídavný lalok p¾úc
Sekvestrácia (odíverenie) p¾úc
Agenéza p¾úc
Vrodené rozšírenie priedušky - bronchiectasia
congenita
Ektopické tkanivo v p¾úcach
Hypoplázia a dysplázia p¾úc
Iné vrodené chyby p¾úc
Nešpecifikovaná vrodená chyba p¾úc
Anomália pop¾úcnice
Vrodená cysta medzip¾úcia
Iné špecifikované vrodené chyby dýchacích
orgánov
Nešpecifikovaná vrodená chyba dýchacích
orgánov
Obojstranný rázštep tvrdého podnebia
Jednostranný rázštep tvrdého podnebia
Obojstranný rázštep mäkkého podnebia
Jednostranný rázštep mäkkého podnebia
Obojstranný rázštep tvrdého podnebia
s rázštepom mäkkého podnebia
Jednostranný rázštep tvrdého podnebia
s rázštepom mäkkého podnebia
Stredový rázštep podnebia
Rázštep èapíka
Obojstranný nešpecifikovaný rázštep podnebia
Jednostranný nešpecifikovaný rázštep podnebia
Obojstranný rázštep pery
Stredový rázštep pery
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Q36.9
Q37
Q37.0

Rázštep pery
Rázštep podnebia s rázštepom pery
Rázštep podnebia s rázštepom pery

Q37.1

Rázštep podnebia s rázštepom pery

Q37.2

Rázštep podnebia s rázštepom pery

Q37.3

Rázštep podnebia s rázštepom pery

Q37.4

Rázštep podnebia s rázštepom pery

Q37.5

Rázštep podnebia s rázštepom pery

Q37.8

Rázštep podnebia s rázštepom pery

Q37.9

Rázštep podnebia s rázštepom pery

Q38.0
Q38.2
Q38.3
Q38.4
Q38.5
Q38.6
Q38.7
Q38.8
Q39
Q39.0
Q39.1

Iné vrodené chyby jazyka, úst
Iné vrodené chyby jazyka, úst
Iné vrodené chyby jazyka, úst
Iné vrodené chyby jazyka, úst
Iné vrodené chyby jazyka, úst
Iné vrodené chyby jazyka, úst
Iné vrodené chyby jazyka, úst
Iné vrodené chyby jazyka, úst
Vrodené chyby pažeráka
Vrodené chyby pažeráka
Vrodené chyby pažeráka

Q39.2

Vrodené chyby pažeráka

Q39.3

Vrodené chyby pažeráka

Q39.4
Q39.5
Q39.6
Q39.8
Q39.9

Vrodené
Vrodené
Vrodené
Vrodené
Vrodené

Q40
Q40.0
Q40.1
Q40.2
Q40.3
Q40.8

Iné vrodené chyby hornej tráviacej rúry
Iné vrodené chyby hornej tráviacej rúry
Iné vrodené chyby hornej tráviacej rúry
Iné vrodené chyby hornej tráviacej rúry
Iné vrodené chyby hornej tráviacej rúry
Iné vrodené chyby hornej tráviacej rúry

Q40.9

Iné vrodené chyby hornej tráviacej rúry

Q41

Vrodené chýbanie, bezústie (atrézia)
a zúženie tenkého èreva
Vrodené chýbanie, bezústie (atrézia) a zúženie
tenkého èreva

Q41.0

chyby
chyby
chyby
chyby
chyby

a
a
a
a
a
a
a
a

hltana
hltana
hltana
hltana
hltana
hltana
hltana
hltana

pažeráka
pažeráka
pažeráka
pažeráka
pažeráka

Jednostranný rázštep pery
Obojstranný rázštep tvrdého podnebia
s rázštepom pery
Jednostranný rázštep tvrdého podnebia
s rázštepom pery
Obojstranný rázštep mäkkého podnebia
s rázštepom pery
Jednostranný rázštep mäkkého podnebia
s rázštepom pery
Obojstranný rázštep tvrdého a mäkkého
podnebia s rázštepom pery
Jednostranný rázštep tvrdého a mäkkého
podnebia s rázštepom pery
Obojstranný nešpecifikovaný rázštep podnebia
s rázštepom pery
Jednostranný nešpecifikovaný rázštep podnebia
s rázštepom pery
Vrodené chyby pier nezatriedené inde
Makroglosia
Iné vrodené chyby jazyka
Vrodené chyby slinných žliaz a vývodov
Vrodené chyby podnebia nezatriedené inde
Iné vrodené chyby úst
Vaèok hltana
Iné vrodené chyby hltana
Atrézia (bezústie) pažeráka bez fistuly
Atrézia pažeráka s fistulou medzi priedušnicou
a pažerákom
Vrodená fistula medzi priedušnicou a pažerákom
bez atrézie
Vrodené zúženie (stenóza) a zúženina (striktúra)
pažeráka
Krkva pažeráka
Vrodené rozšírenie pažeráka
Divertikul pažeráka
Iné vrodené chyby pažeráka
Nešpecifikovaná vrodená chyba pažeráka
Vrodené hypertrofické zúženie vrátnika
Vrodená hiátová prietrž
Iné špecifikované vrodené chyby žalúdka
Nešpecifikovaná vrodená chyba žalúdka
Iné špecifikované vrodené chyby hornej tráviacej
rúry
Nešpecifikovaná vrodená chyba hornej tráviacej
rúry

Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza dvanástnika
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Q41.1
Q41.2
Q41.8
Q41.9
Q42
Q42.0
Q42.1
Q42.2
Q42.3
Q42.8
Q42.9
Q43
Q43.0
Q43.1
Q43.2
Q43.3
Q43.4
Q43.5
Q43.6
Q43.7
Q43.8
Q43.9
Q44
Q44.0
Q44.1
Q44.2
Q44.3
Q44.4
Q44.5
Q44.6
Q44.7
Q45
Q45.0
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Vrodené chýbanie, bezústie (atrézia) a zúženie
tenkého èreva
Vrodené chýbanie, bezústie (atrézia) a zúženie
tenkého èreva
Vrodené chýbanie, bezústie (atrézia) a zúženie
tenkého èreva
Vrodené chýbanie, bezústie (atrézia) a zúženie
tenkého èreva
Vrodené chýbanie, bezústie (atrézia)
a zúženie hrubého èreva
Vrodené chýbanie, bezústie (atrézia) a zúženie
hrubého èreva
Vrodené chýbanie, bezústie (atrézia) a zúženie
hrubého èreva
Vrodené chýbanie, bezústie (atrézia) a zúženie
hrubého èreva
Vrodené chýbanie, bezústie (atrézia) a zúženie
hrubého èreva
Vrodené chýbanie, bezústie (atrézia) a zúženie
hrubého èreva
Vrodené chýbanie, bezústie (atrézia) a zúženie
hrubého èreva
Iné vrodené chyby èreva
Iné vrodené chyby èreva
Iné vrodené chyby èreva
Iné vrodené chyby èreva
Iné vrodené chyby èreva
Iné vrodené chyby èreva
Iné vrodené chyby èreva
Iné vrodené chyby èreva
Iné vrodené chyby èreva
Iné vrodené chyby èreva
Iné vrodené chyby èreva
Vrodené chyby žlèníka, žlèových vývodov
a peèene
Vrodené chyby žlèníka, žlèových vývodov
a peèene
Vrodené chyby žlèníka, žlèových vývodov
a peèene
Vrodené chyby žlèníka, žlèových vývodov
a peèene
Vrodené chyby žlèníka, žlèových vývodov
a peèene
Vrodené chyby žlèníka, žlèových vývodov
a peèene
Vrodené chyby žlèníka, žlèových vývodov
a peèene
Vrodené chyby žlèníka, žlèových vývodov
a peèene
Vrodené chyby žlèníka, žlèových vývodov
a peèene
Iné vrodené chyby tráviacej sústavy
Iné vrodené chyby tráviacej sústavy
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Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza jejuna
Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza ilea
Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza iných
špecifikovaných èastí tenkého èreva
Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza tenkého
èreva, nešpecifikovanej èasti

Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza koneèníka
s píš•alou
Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza koneèníka
bez píš•ale
Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza anusu
s píš•alou
Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza anusu bez
píš•aly
Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza iných èastí
hrubého èreva
Vrodené chýbanie, atrézia a stenóza
nešpecifikovanej èasti hrubého èreva
Meckelov divertikul
Hirschprungova choroba
Iné vrodené funkèné poruchy hrubého èreva
Vrodené chyby fixácie èriev
Zdvojenie èreva
Ektopický anus
Vrodená fistula rekta a anusu
Pretrvávajúca kloaka
Iné špecifikované vrodené chyby èreva
Nešpecifikovaná vrodená chyba èreva

Agenéza, aplázia a hypoplázia žlèníka
Iné vrodené chyby žlèníka
Atrézia žlèových ciest
Vrodené zúženie (stenóza) a zúženina (striktúra)
žlèových ciest
Cysta žlèovodu
Iné vrodené chyby žlèových ciest
Cystická choroba peèene
Iné vrodené chyby peèene

Agenéza, aplázia a hypoplázia podžalúdkovej
ž¾azy

Strana 182

Strana 5602

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

577/2004 Z. z.

Zbierka zákonov è. 577/2004

Èiastka 244

Q45.1
Q45.2
Q45.3

Iné vrodené chyby tráviacej sústavy
Iné vrodené chyby tráviacej sústavy
Iné vrodené chyby tráviacej sústavy

Q45.8
Q45.9
Q50

Iné vrodené chyby tráviacej sústavy
Iné vrodené chyby tráviacej sústavy
Vrodené chyby vajeèníkov, vajíèkovodov
a širokých väzov maternice
Vrodené chyby vajeèníkov, vajíèkovodov
a širokých väzov maternice
Vrodené chyby vajeèníkov, vajíèkovodov
a širokých väzov maternice
Vrodené chyby vajeèníkov, vajíèkovodov
a širokých väzov maternice
Vrodené chyby vajeèníkov, vajíèkovodov
a širokých väzov maternice
Vrodené chyby vajeèníkov, vajíèkovodov
a širokých väzov maternice
Vrodené chyby vajeèníkov, vajíèkovodov
a širokých väzov maternice
Vrodené chyby vajeèníkov, vajíèkovodov
a širokých väzov maternice
Nezostúpený semenník
Nezostúpený semenník
Nezostúpený semenník
Nezostúpený semenník
Nezostúpený semenník
Hypospádia
Hypospádia
Hypospádia
Hypospádia
Hypospádia
Hypospádia
Hypospádia
Hypospádia
Iné vrodené chyby mužských pohlavných
orgánov
Iné vrodené chyby mužských pohlavných
orgánov
Iné vrodené chyby mužských pohlavných
orgánov
Iné vrodené chyby mužských pohlavných
orgánov
Iné vrodené chyby mužských pohlavných
orgánov
Iné vrodené chyby mužských pohlavných
orgánov
Iné vrodené chyby mužských pohlavných
orgánov
Iné vrodené chyby mužských pohlavných
orgánov
Neurèité pohlavie a pseudohermafroditizmus
Neurèité pohlavie a pseudohermafroditizmus

Q50.0
Q50.1
Q50.2
Q50.3
Q50.4
Q50.5
Q50.6
Q53
Q53.0
Q53.1
Q53.2
Q53.9
Q54
Q54.0
Q54.1
Q54.2
Q54.3
Q54.4
Q54.8
Q54.9
Q55.0
Q55.1
Q55.2
Q55.3
Q55.4
Q55.5
Q55.6
Q55.8
Q56
Q56.0

Prsteòovitá podžalúdková ž¾aza
Vrodená cysta podžalúdkovej ž¾azy
Iné vrodené chyby podžalúdkovej ž¾azy a jej
vývodu
Iné špecifikované vrodené chyby tráviacej sústavy
Nešpecifikovaná vrodená chyba tráviacej sústavy

Vrodené chýbanie vajeèníka
Vývinová cysta vajeèníka
Vrodená torzia vajeèníka
Iné vrodené chyby vajeèníka
Embryonálna cysta vajíèkovodu
Embryonálna cysta širokého väzu
Iné vrodené chyby vajíèkovodu a širokého väzu

Ektopický semenník
Jednostranný nezostúpený semenník
Obojstranný nezostúpený semenník
Nešpecifikovaný nezostúpený semenník
Hypospádia žaluïa
Hypospádia penisu
Hypospádia penisu a skróta
Perineálna hypospádia
Vrodené zohnutie penisu nadol (chordee)
Iná hypospádia
Nešpecifikovaná hypospádia
Chýbanie a aplázia semenníka
Hypoplázia semenníka a mieška
Iné vrodené chyby semenníka a mieška
Atrézia (bezústie) semenovodu
Iné vrodené chyby semenovodu, nadsemenníkov,
semenných vaèkov a predstojnice
Vrodené chýbanie a aplázia penisu
Iné vrodené chyby penisu
Iné špecifikované vrodené chyby mužských
pohlavných orgánov
Hermafroditizmus nezatriedený inde
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Q56.1

Neurèité pohlavie a pseudohermafroditizmus

Q56.2

Neurèité pohlavie a pseudohermafroditizmus

Q56.3
Q56.4
Q60
Q60.0
Q60.1
Q60.2
Q60.3
Q60.4
Q60.5
Q60.6
Q61
Q61.0
Q61.1
Q61.2
Q61.3
Q61.4
Q61.5
Q61.8
Q61.9
Q62

Neurèité pohlavie a pseudohermafroditizmus
Neurèité pohlavie a pseudohermafroditizmus
Agenéza a iné redukèné defekty oblièiek
Agenéza a iné redukèné defekty oblièiek
Agenéza a iné redukèné defekty oblièiek
Agenéza a iné redukèné defekty oblièiek
Agenéza a iné redukèné defekty oblièiek
Agenéza a iné redukèné defekty oblièiek
Agenéza a iné redukèné defekty oblièiek
Agenéza a iné redukèné defekty oblièiek
Cystická choroba oblièiek
Cystická choroba oblièiek
Cystická choroba oblièiek
Cystická choroba oblièiek
Cystická choroba oblièiek
Cystická choroba oblièiek
Cystická choroba oblièiek
Cystická choroba oblièiek
Cystická choroba oblièiek
Vrodené obštrukèné chyby oblièkovej
panvièky a vrodené chyby moèovodu
Vrodené obštrukèné chyby oblièkovej panvièky
a vrodené chyby moèovodu
Vrodené obštrukèné chyby oblièkovej panvièky
a vrodené chyby moèovodu
Vrodené obštrukèné chyby oblièkovej panvièky
a vrodené chyby moèovodu
Vrodené obštrukèné chyby oblièkovej panvièky
a vrodené chyby moèovodu
Vrodené obštrukèné chyby oblièkovej panvièky
a vrodené chyby moèovodu
Vrodené obštrukèné chyby oblièkovej panvièky
a vrodené chyby moèovodu
Vrodené obštrukèné chyby oblièkovej panvièky
a vrodené chyby moèovodu
Vrodené obštrukèné chyby oblièkovej panvièky
a vrodené chyby moèovodu
Vrodené obštrukèné chyby oblièkovej panvièky
a vrodené chyby moèovodu
Iné vrodené chyby oblièiek
Iné vrodené chyby oblièiek
Iné vrodené chyby oblièiek
Iné vrodené chyby oblièiek
Iné vrodené chyby oblièiek
Iné vrodené chyby oblièiek
Iné vrodené chyby oblièiek
Iné vrodené chyby moèovej sústavy
Iné vrodené chyby moèovej sústavy

Q62.0
Q62.1
Q62.2
Q62.3
Q62.4
Q62.5
Q62.6
Q62.7
Q62.8
Q63
Q63.0
Q63.1
Q63.2
Q63.3
Q63.8
Q63.9
Q64
Q64.0
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Mužský pseudohermafroditizmus nezatriedený
inde
Ženský pseudohermafroditizmus nezatriedený
inde
Nešpecifikovaný pseudohermafroditizmus
Nešpecifikované neurèité pohlavie
Jednostranná agenéza oblièiek
Obojstranná agenéza oblièiek
Nešpecifikovaná agenéza oblièiek
Jednostranná hypoplázia oblièiek
Obojstranná hypoplázia oblièiek
Nešpecifikovaná hypoplázia oblièiek
Syndróm Potterovej
Vrodená jednotlivá renálna cysta
Polycystické oblièky, infantilný typ
Polycystické oblièky, typ dospelosti
Nešpecifikované polycystické oblièky
Dysplázia oblièiek
Medulárna cystická oblièka
Iné cystické choroby oblièiek
Nešpecifikovaná cystická choroba oblièiek

Vrodená hydronefróza
Atrézia a stenóza moèovodu
Vrodený megaloureter
Iné obštrukèné chyby uzáveru oblièkovej
panvièky a moèovodu
Agenéza moèovodu
Zdvojenie moèovodu
Malpozícia (chybná poloha) moèovodu
Vrodený veziko-uretero-renálny reflux
Iné vrodené chyby moèovodu

Prídavná oblièka
Lalokovitá, spojená a podkovovitá oblièka
Ektopická oblièka
Hyperplastická a obrovská oblièka
Iné špecifikované vrodené chyby oblièiek
Nešpecifikovaná vrodená chyba oblièky
Epispádia
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Q64.1
Q64.2
Q64.3

Iné vrodené chyby moèovej sústavy
Iné vrodené chyby moèovej sústavy
Iné vrodené chyby moèovej sústavy

Q64.4
Q64.5
Q64.6
Q64.7
Q64.8
Q64.9
Q65
Q65.0
Q65.1
Q65.2
Q65.3
Q65.4
Q65.5
Q65.6
Q65.8
Q65.9
Q66
Q66.0
Q66.1
Q66.2
Q66.3
Q66.4
Q66.5
Q66.6
Q66.7
Q66.8
Q66.9
Q67.4

Q68
Q68.0
Q68.1
Q68.2
Q68.3
Q68.4
Q68.5

Iné vrodené chyby moèovej sústavy
Iné vrodené chyby moèovej sústavy
Iné vrodené chyby moèovej sústavy
Iné vrodené chyby moèovej sústavy
Iné vrodené chyby moèovej sústavy
Iné vrodené chyby moèovej sústavy
Vrodené deformácie bedier
Vrodené deformácie bedier
Vrodené deformácie bedier
Vrodené deformácie bedier
Vrodené deformácie bedier
Vrodené deformácie bedier
Vrodené deformácie bedier
Vrodené deformácie bedier
Vrodené deformácie bedier
Vrodené deformácie bedier
Vrodené deformácie nôh
Vrodené deformácie nôh
Vrodené deformácie nôh
Vrodené deformácie nôh
Vrodené deformácie nôh
Vrodené deformácie nôh
Vrodené deformácie nôh
Vrodené deformácie nôh
Vrodené deformácie nôh
Vrodené deformácie nôh
Vrodené deformácie nôh
Vrodené deformácie svalov a kostí hlavy,
chrbtice a hrudníka
Vrodené deformácie svalov a kostí hlavy,
chrbtice a hrudníka
Vrodené deformácie svalov a kostí hlavy,
chrbtice a hrudníka
Vrodené deformácie svalov a kostí hlavy,
chrbtice a hrudníka
Vrodené deformácie svalov a kostí hlavy,
chrbtice a hrudníka
Iné vrodené deformácie svalov a kostí
Iné vrodené deformácie svalov a kostí
Iné vrodené deformácie svalov a kostí
Iné vrodené deformácie svalov a kostí
Iné vrodené deformácie svalov a kostí
Iné vrodené deformácie svalov a kostí
Iné vrodené deformácie svalov a kostí

Q68.8

Iné vrodené deformácie svalov a kostí

Q67.5
Q67.6
Q67.7
Q67.8

Extrofia (vyvrátenie) moèového mechúra
Vrodená zadná chlopòa moèovej rúry
Iná atrézia a stenóza moèovej rúry a krèka
mechúra
Chyba urachu (prvomoèovodu)
Vrodené chýbanie mechúra a moèovej rúry
Vrodený divertikul mechúra
Iné vrodené chyby mechúra a moèovej rúry
Iné špecifikované vrodené chyby moèovej rúry
Nešpecifikovaná vrodená chyba moèovej sústavy
Jednostranné vrodené vykåbenie bedier
Obojstranné vrodené vykåbenie bedier
Nešpecifikované vrodené vykåbenie bedier
Jednostranná vrodená subluxácia bedier
Obojstranná vrodená subluxácia bedier
Nešpecifikovaná vrodená subluxácia bedier
Nestabilné bedrá
Iné vrodené deformácie bedier
Nešpecifikovaná vrodená deformita bedra

tváre,

Talipes equinovarus
Talipes calcaneovarus
Metatarsus varus
Iné rodené varózne deformácie nohy
Talipes calcaneovalgus
Vrodená plochá noha
Iné vrodené valgózne deformity nohy
Pes cavus
Iné vrodené deformácie nohy
Nešpecifikovaná vrodená deformácia nohy
Iné vrodené deformácie lebky, tváre a èe¾uste

tváre,

Vrodená deformácia chrbtice

tváre,

Pectus excavatum

tváre,

Pectus carinatum

tváre,

Iné vrodené deformácie hrudníka

Vrodená deformácia kývaèa hlavy
Vrodená deformácia ruky
Vrodená deformácia kolena
Vrodené zohnutie stehnovej kosti
Vrodené zohnutie píš•aly a ihlice
Nešpecifikované vrodené zohnutie dlhých kostí
dolnej konèatiny
Iné špecifikované vrodené deformácie svalov
a kostí
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Q70.0
Q70.1
Q71
Q71.0

Syndaktýlia
Syndaktýlia
Redukèné defekty hornej konèatiny
Redukèné defekty hornej konèatiny

Q71.1

Redukèné defekty hornej konèatiny

Q71.2
Q71.3
Q71.4
Q71.5
Q71.6
Q71.8

Redukèné
Redukèné
Redukèné
Redukèné
Redukèné
Redukèné

Q71.9

Redukèné defekty hornej konèatiny

Q72
Q72.0

Redukèné defekty dolnej konèatiny
Redukèné defekty dolnej konèatiny

Q72.1

Redukèné defekty dolnej konèatiny

Q72.2
Q72.3
Q72.4
Q72.5
Q72.6
Q72.7
Q72.8
Q72.9

Redukèné
Redukèné
Redukèné
Redukèné
Redukèné
Redukèné
Redukèné
Redukèné

Q73
Q73.0

Redukèné defekty nešpecifikovanej
konèatiny
Redukèné defekty nešpecifikovanej konèatiny

Q73.1

Redukèné defekty nešpecifikovanej konèatiny

Q73.8

Redukèné defekty nešpecifikovanej konèatiny

Q74
Q74.0

Iné vrodené chyby konèatiny (konèatín)
Iné vrodené chyby konèatiny (konèatín)

Q74.1
Q74.2

Iné vrodené chyby konèatiny (konèatín)
Iné vrodené chyby konèatiny (konèatín)

Q74.3
Q74.8

Iné vrodené chyby konèatiny (konèatín)
Iné vrodené chyby konèatiny (konèatín)

Q74.9

Iné vrodené chyby konèatiny (konèatín)

Q75
Q75.0
Q75.1

Iné vrodené chyby kostí lebky a tváre
Iné vrodené chyby kostí lebky a tváre
Iné vrodené chyby kostí lebky a tváre

defekty
defekty
defekty
defekty
defekty
defekty

defekty
defekty
defekty
defekty
defekty
defekty
defekty
defekty

hornej
hornej
hornej
hornej
hornej
hornej

dolnej
dolnej
dolnej
dolnej
dolnej
dolnej
dolnej
dolnej

konèatiny
konèatiny
konèatiny
konèatiny
konèatiny
konèatiny

konèatiny
konèatiny
konèatiny
konèatiny
konèatiny
konèatiny
konèatiny
konèatiny
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Fúzia prstov (ruky)
Blany medzi prstami (ruky)
Vrodené úplné chýbanie hornej konèatiny
(konèatín)
Vrodené chýbanie ramena a predlaktia
s prítomnos•ou ruky
Vrodené chýbanie predlaktia a ruky
Vrodené chýbanie ruky a prsta (prstov)
Skrátenie vretennej kosti (radius)
Skrátenie lak•ovej kosti
Klepetovitá ruka
Iné redukèné defekty hornej konèatiny
(konèatín)
Nešpecifikovaný vrodený redukèný defekt hornej
konèatiny
Vrodené úplné chýbanie dolnej konèatiny
(konèatín)
Vrodené chýbanie stehna a predkolenia
s prítomnou nohou
Vrodené chýbanie predkolenia a nohy
Vrodené chýbanie nohy a palca (palcov)
Skrátenie stehnovej kosti
Skrátenie píš•aly
Skrátenie ihlice
Rázštep nohy
Iné redukèné defekty dolnej konèatiny (konèatín)
Nešpecifikovaný redukèný defekt dolnej
konèatiny

Vrodené chýbanie nešpecifikovanej konèatiny
(konèatín)
Fokomélia, nešpecifikovaná konèatina
(konèatiny)
Iné redukèné defekty nešpecifikovanej konèatiny
(konèatín)
Iné vrodené chyby hornej konèatiny (konèatín)
vrátane plecového pletenca
Vrodená chyba kolena
Iné vrodené chyby dolnej konèatiny (konèatín)
vrátane panvového pletenca
Arthrogryposis multiplex congenita
Iné špecifikované vrodené chyby konèatiny
(konèatín)
Nešpecifikovaná vrodená chyba konèatiny
(konèatín)
Kraniosynostóza
Dysostosis craniofacialis
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Q75.2
Q75.3
Q75.4
Q75.5
Q75.8

Iné
Iné
Iné
Iné
Iné

vrodené
vrodené
vrodené
vrodené
vrodené

chyby
chyby
chyby
chyby
chyby

kostí
kostí
kostí
kostí
kostí

lebky
lebky
lebky
lebky
lebky

a
a
a
a
a

tváre
tváre
tváre
tváre
tváre

Hypertelorizmus
Makrocefália
Dysostosis mandibulofacialis
Dysostosis oculomandibularis
Iné špecifikované vrodené chyby kostí lebky
a tváre
Nešpecifikovaná vrodená chyba kostí lebky
a tváre

Q75.9

Iné vrodené chyby kostí lebky a tváre

Q76
Q76.0
Q76.1
Q76.2
Q76.3

Vrodené chyby chrbtice a kostí hrudníka
Vrodené chyby chrbtice a kostí hrudníka
Vrodené chyby chrbtice a kostí hrudníka
Vrodené chyby chrbtice a kostí hrudníka
Vrodené chyby chrbtice a kostí hrudníka

Q76.4
Q76.5
Q76.6
Q76.7
Q76.8
Q76.9
Q78
Q78.0
Q78.1
Q78.2
Q78.3
Q78.4
Q78.5
Q78.6
Q78.8
Q78.9
Q79.0
Q79.1
Q79.2
Q79.3
Q79.4

Vrodené chyby chrbtice a kostí hrudníka
Vrodené chyby chrbtice a kostí hrudníka
Vrodené chyby chrbtice a kostí hrudníka
Vrodené chyby chrbtice a kostí hrudníka
Vrodené chyby chrbtice a kostí hrudníka
Vrodené chyby chrbtice a kostí hrudníka
Iné osteochondrodysplázie
Iné osteochondrodysplázie
Iné osteochondrodysplázie
Iné osteochondrodysplázie
Iné osteochondrodysplázie
Iné osteochondrodysplázie
Iné osteochondrodysplázie
Iné osteochondrodysplázie
Iné osteochondrodysplázie
Iné osteochondrodysplázie
Vrodené chyby svalov a kostí nezatriedené
Vrodené chyby svalov a kostí nezatriedené
Vrodené chyby svalov a kostí nezatriedené
Vrodené chyby svalov a kostí nezatriedené
Vrodené chyby svalov a kostí nezatriedené

Q79.5
Q79.6
Q80
Q80.0
Q80.1
Q80.2
Q80.3
Q80.4
Q80.8
Q80.9

Vrodené chyby svalov a kostí nezatriedené inde
Vrodené chyby svalov a kostí nezatriedené inde
Vrodená ichtyóza
Vrodená ichtyóza
Vrodená ichtyóza
Vrodená ichtyóza
Vrodená ichtyóza
Vrodená ichtyóza
Vrodená ichtyóza
Vrodená ichtyóza

Q81
Q81.0
Q81.1

Epidermolysis bullosa
Epidermolysis bullosa
Epidermolysis bullosa

inde
inde
inde
inde
inde

Spina bifida occulta
Klippelov-Feilov syndróm
Vrodená spondylolistéza
Vrodená skolióza podmienená vrodenou chybou
kosti
Iné vrodené chyby chrbtice bez skoliózy
Krèné rebro
Iné vrodené chyby rebier
Vrodená chyba mostíka
Iné vrodené chyby kostí hrudníka
Nešpecifikovaná vrodená chyba kostí hrudníka
Osteogenesis imperfecta
Polyostotická fibrózna dysplázia
Osteopetróza
Progresívna diafýzová dysplázia
Enchondromatóza
Metafýzová dysplázia
Viacnásobné vrodené exostózy
Iné špecifikované osteochondrodysplázie
Nešpecifikovaná osteochondrodysplázia
Vrodená bránicová prietrž
Iné vrodené chyby bránice
Exomfalus
Gastroschisis
Syndróm brucha podoby sušenej slivky (prune
belly)
Iné vrodené chyby brušnej steny
Ehlersov-Danlosov syndróm
Ichthyosis vulgaris
Ichtyóza viazaná na chromozóm X
Lamelárna ichtyóza
Erythrodermia ichthyosiformis bullosa congenita
Plod harlekýn
Iná vrodená ichtyóza
Nešpecifikovaná vrodená ichtyóza
Epidermolysis bullosa simplex
Epidermolysis bullosa letalis
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Q81.2
Q81.8
Q81.9
Q83
Q83.0

Epidermolysis bullosa
Epidermolysis bullosa
Epidermolysis bullosa
Vrodené chyby prsníka
Vrodené chyby prsníka

Q83.1
Q83.2
Q83.3
Q83.8
Q83.9
Q85
Q85.0
Q85.1
Q85.8
Q85.9
Q86

Q89
Q89.0
Q89.1
Q89.2

Vrodené chyby prsníka
Vrodené chyby prsníka
Vrodené chyby prsníka
Vrodené chyby prsníka
Vrodené chyby prsníka
Fakomatózy nezatriedené inde
Fakomatózy nezatriedené inde
Fakomatózy nezatriedené inde
Fakomatózy nezatriedené inde
Fakomatózy nezatriedené inde
Syndrómy vrodených chýb zavinených
známymi vonkajšími príèinami nezatriedené
inde
Syndrómy vrodených chýb zavinených známymi
vonkajšími príèinami nezatriedené inde
Syndrómy vrodených chýb zavinených známymi
vonkajšími príèinami nezatriedené inde
Syndrómy vrodených chýb zavinených známymi
vonkajšími príèinami nezatriedené inde
Syndrómy vrodených chýb zavinených známymi
vonkajšími príèinami nezatriedené inde
Syndrómy iných špecifikovaných vrodených
chýb postihujúce viaceré sústavy
Syndrómy iných špecifikovaných vrodených
chýb postihujúce viaceré sústavy
Syndrómy iných špecifikovaných vrodených
chýb postihujúce viaceré sústavy
Syndrómy iných špecifikovaných vrodených
chýb postihujúce viaceré sústavy
Syndrómy iných špecifikovaných vrodených
chýb postihujúce viaceré sústavy
Syndrómy iných špecifikovaných vrodených
chýb postihujúce viaceré sústavy
Syndrómy iných špecifikovaných vrodených
chýb postihujúce viaceré sústavy
Syndrómy iných špecifikovaných vrodených
chýb postihujúce viaceré sústavy
Iné vrodené chyby nezatriedené inde
Iné vrodené chyby nezatriedené inde
Iné vrodené chyby nezatriedené inde
Iné vrodené chyby nezatriedené inde

Q89.3
Q89.4
Q89.7
Q89.8

Iné
Iné
Iné
Iné

Q86.0
Q86.1
Q86.2
Q86.8
Q87
Q87.0
Q87.1
Q87.2
Q87.3
Q87.4
Q87.5
Q87.8

vrodené
vrodené
vrodené
vrodené

chyby
chyby
chyby
chyby

nezatriedené
nezatriedené
nezatriedené
nezatriedené
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Epidermolysis bullosa dystrophica
Iná epidermolysis bullosa
Nešpecifikovaná epidermolysis bullosa

inde
inde
inde
inde

Vrodené chýbanie prsníka s chýbajúcou
bradavkou
Prídavný prsník
Chýbajúca bradavka
Prídavná bradavka
Iné vrodené chyby prsníka
Nešpecifikovaná vrodená chyba prsníka
Neurofibromatóza (benígna)
Tuberkulózna skleróza
Iné fakomatózy nezatriedené inde
Nešpecifikovaná fakomatóza

Fetálny alkoholový syndróm (dysmorfický)
Fetálny hydantoinový syndróm
Dysmorfia zavinená Warfarinom (protizrážavý
liek)
Iné syndrómy vrodených chýb zavinené známymi
vonkajšími príèinami

Syndrómy vrodených chýb spojených najmä
s postihnutím výzoru tváre
Syndrómy vrodených chýb spojených najmä
s nízkym vzrastom
Syndrómy vrodených chýb zahàòajúcich najmä
konèatiny
Syndrómy vrodených chýb zahàòajúce skorý
nadmerný rast
Marfanov syndróm
Iné syndrómy vrodených chýb s inými zmenami
kostí
Iné špecifikované syndrómy vrodených chýb
nezatriedené inde
Vrodené chyby sleziny
Vrodené chyby nadoblièiek
Vrodené chyby iných žliaz s vnútorným
vyluèovaním
Situs inversus
Spojené dvojèatá
Viacnásobné vrodené chyby nezatriedené inde
Iné špecifikované vrodené chyby
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Q89.9
Q90
Q90.0
Q90.1

Iné vrodené chyby nezatriedené inde
Downov syndróm
Downov syndróm
Downov syndróm

Q90.2
Q90.9
Q91
Q91.0
Q91.1

Downov syndróm
Downov syndróm
Edwardsov syndróm a Patauov syndróm
Edwardsov syndróm a Patauov syndróm
Edwardsov syndróm a Patauov syndróm

Q91.2
Q91.3
Q91.4
Q91.5

Edwardsov
Edwardsov
Edwardsov
Edwardsov

Q91.6
Q91.7
Q92

Edwardsov syndróm a Patauov syndróm
Edwardsov syndróm a Patauov syndróm
Iné trizómie a parciálne trizómie autozómov
nezatriedené inde
Iné trizómie a parciálne trizómie autozómov
nezatriedené inde
Iné trizómie a parciálne trizómie autozómov
nezatriedené inde
Iné trizómie a parciálne trizómie autozómov
nezatriedené inde
Iné trizómie a parciálne trizómie autozómov
nezatriedené inde
Iné trizómie a parciálne trizómie autozómov
nezatriedené inde
Iné trizómie a parciálne trizómie autozómov
nezatriedené inde
Iné trizómie a parciálne trizómie autozómov
nezatriedené inde
Iné trizómie a parciálne trizómie autozómov
nezatriedené inde
Iné trizómie a parciálne trizómie autozómov
nezatriedené inde
Iné trizómie a parciálne trizómie autozómov
nezatriedené inde
Monozómie a delécie z autozómov
nezatriedené inde
Monozómie a delécie z autozómov nezatriedené
inde
Monozómie a delécie z autozómov nezatriedené
inde
Monozómie a delécie z autozómov nezatriedené
inde
Monozómie a delécie z autozómov nezatriedené
inde
Monozómie a delécie z autozómov nezatriedené
inde
Monozómie a delécie z autozómov nezatriedené
inde

Q92.0
Q92.1
Q92.2
Q92.3
Q92.4
Q92.5
Q92.6
Q92.7
Q92.8
Q92.9
Q93
Q93.0
Q93.1
Q93.2
Q93.3
Q93.4
Q93.5

syndróm
syndróm
syndróm
syndróm

a
a
a
a

Patauov
Patauov
Patauov
Patauov

syndróm
syndróm
syndróm
syndróm

Nešpecifikovaná vrodená chyba
Trizómia 21, meiotická nondisjunkcia
Trizómia 21, mozaicizmus (mitotická
nondisjunkcia)
Trizómia 21, translokácia
Nešpecifikovaný Downov syndróm
Trizómia 18, meiotická nondisjunkcia
Trizómia 18, mozaicizmus (mitotická
nondisjunkcia)
Trizómia 18, translokácia
Nešpecifikovaný Edwardsov syndróm
Trizómia 13, meiotická nondisjunkcia
Trizómia 13, mozaicizmus (mitotická
nondisjunkcia)
Trizómia 13, translokácia
Nešpecifikovaný Patauov syndróm

Kompletná chromozómová trizómia, meiotická
nondisjunkcia
Kompletná chromozómová trizómia, mozaicizmus
(mitotická nondisjunkcia)
Ve¾ká parciálna trizómia
Malá parciálna trizómia
Duplikácie vidite¾né iba v prometafáze
Duplikácie s inou komplexnou prestavbou
Extra marker chromozómy
Triploídia a polyploídia
Iné špecifikované trizómie a parciálne trizómie
autozómov
Nešpecifikovaná trizómia a parciálna trizómia
autozómov

Kompletná chromozómová monozómia, meiotická
nondisjunkcia
Kompletná chromozómová monozómia,
mozaicizmus (mitotická nondisjunkcia)
Prsteòovitý alebo dicentrický chromozóm
Delécia krátkeho ramena chromozómu 4
Delécia krátkeho ramena chromozómu 5
Iné delécie èasti chromozómu
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Q93.6
Q93.7
Q93.8
Q93.9
Q95
Q95.0
Q95.1
Q95.2
Q95.3

Q95.4
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Monozómie a delécie z autozómov nezatriedené
inde
Monozómie a delécie z autozómov nezatriedené
inde
Monozómie a delécie z autozómov nezatriedené
inde
Monozómie a delécie z autozómov nezatriedené
inde
Vyvážená prestavba a štruktúrne markery
nezatriedené inde
Vyvážená prestavba a štruktúrne markery
nezatriedené inde
Vyvážená prestavba a štruktúrne markery
nezatriedené inde
Vyvážená prestavba a štruktúrne markery
nezatriedené inde
Vyvážená prestavba a štruktúrne markery
nezatriedené inde

Q97.3
Q97.8
Q97.9
Q98

Vyvážená translokácia a inzercia u normálneho
indivídua
Chromozómová inverzia u normálneho indivídua

Iné vyvážené prestavby a štruktúrne markery

a štruktúrne markery

Nešpecifikovaná vyvážená prestavba
a štruktúrna prestavba

Turnerov syndróm
Turnerov syndróm
Iné anomálie pohlavných chromozómov,
ženský fenotyp, nezatriedené inde
Iné anomálie pohlavných chromozómov, ženský
fenotyp, nezatriedené inde
Iné anomálie pohlavných chromozómov, ženský
fenotyp, nezatriedené inde
Iné anomálie pohlavných chromozómov, ženský
fenotyp, nezatriedené inde
Iné anomálie pohlavných chromozómov, ženský
fenotyp, nezatriedené inde
Iné anomálie pohlavných chromozómov, ženský
fenotyp, nezatriedené inde
Iné anomálie pohlavných chromozómov, ženský
fenotyp, nezatriedené inde
Iné anomálie pohlavných chromozómov,
mužský fenotyp, nezatriedené inde

Q97.2

Nešpecifikovaná delécia autozómov

a štruktúrne markery

Q96.8
Q96.9
Q97

Q97.1

Iné delécie z autozómov

Jednotlivci s fragilitou autozómov

Turnerov syndróm
Turnerov syndróm

Q97.0

Delécie s inou komplexnou prestavbou

a štruktúrne markery

Q96.3
Q96.4

Q95.9

Delécie vidite¾né iba v prometafáze

a štruktúrne markery

Q96
Q96.0
Q96.1
Q96.2

Q95.8
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Vyvážená autozomálna prestavba
u abnormálneho indivídua
Vyvážená prestavba medzi pohlavnými
a nepohlavnými chromozómami u abnormálneho
indivídua
Jednotlivci s markerovým heterochromatínom

Vyvážená prestavba
nezatriedené inde
Vyvážená prestavba
nezatriedené inde
Vyvážená prestavba
nezatriedené inde
Vyvážená prestavba
nezatriedené inde
Turnerov syndróm
Turnerov syndróm
Turnerov syndróm
Turnerov syndróm

Q95.5
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Karyotyp 45,X
Karyotyp 46,X izo (Xq)
Karyotyp 46,X s patologickým pohlavným
chromozómom s výnimkou izo (Xq)
Mozaicizmus, 45,X/46,XX alebo XY
Mozaicizmus, 45,X (iná bunková línia (e)
s patologickým pohlavným chromozómom
Iné varianty Turnerovho syndrómu
Nešpecifikovaný Turnerov syndróm

Karyotyp 47,XXX
Žena s viac ako troma X chromozómami
Mozaicizmus, línie s rozlièným poètom X
chromozómov
Žena s karyotypom 46,XY karyotyp
Iné špecifikované anomálie pohlavných
chromozómov, ženský fenotyp
Nešpecifikovaná anomália pohlavného
chromozómu, ženský fenotyp
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Q99.0
Q99.1
Q99.2
Q99.8
Q99.9
S01
S01.0
S01.1
S01.2
S01.3
S01.4

Iné anomálie pohlavných chromozómov, mužský
fenotyp, nezatriedené inde
Iné anomálie pohlavných chromozómov, mužský
fenotyp, nezatriedené inde
Iné anomálie pohlavných chromozómov, mužský
fenotyp, nezatriedené inde
Iné anomálie pohlavných chromozómov, mužský
fenotyp, nezatriedené inde
Iné anomálie pohlavných chromozómov, mužský
fenotyp, nezatriedené inde
Iné anomálie pohlavných chromozómov, mužský
fenotyp, nezatriedené inde
Iné anomálie pohlavných chromozómov, mužský
fenotyp, nezatriedené inde
Iné anomálie pohlavných chromozómov, mužský
fenotyp, nezatriedené inde
Iné anomálie pohlavných chromozómov, mužský
fenotyp, nezatriedené inde
Iné anomálie pohlavných chromozómov, mužský
fenotyp, nezatriedené inde
Iné chromozómové anomálie nezatriedené
inde
Iné chromozómové anomálie nezatriedené inde
Iné chromozómové anomálie nezatriedené inde
Iné chromozómové anomálie nezatriedené inde
Iné chromozómové anomálie nezatriedené inde
Iné chromozómové anomálie nezatriedené inde
Otvorená rana hlavy
Otvorená rana hlavy
Otvorená rana hlavy
Otvorená rana hlavy
Otvorená rana hlavy
Otvorená rana hlavy

S01.5
S01.7
S01.8
S01.9
S02
S02.0
S02.1
S02.2
S02.3
S02.4
S02.5
S02.6
S02.7

Otvorená rana hlavy
Otvorená rana hlavy
Otvorená rana hlavy
Otvorená rana hlavy
Zlomenina lebky a tvárových kostí
Zlomenina lebky a tvárových kostí
Zlomenina lebky a tvárových kostí
Zlomenina lebky a tvárových kostí
Zlomenina lebky a tvárových kostí
Zlomenina lebky a tvárových kostí
Zlomenina lebky a tvárových kostí
Zlomenina lebky a tvárových kostí
Zlomenina lebky a tvárových kostí

S02.8

Zlomenina lebky a tvárových kostí

Q98.1
Q98.2
Q98.3
Q98.4
Q98.5
Q98.6
Q98.7
Q98.8
Q98.9
Q99

Klinefelterov syndróm karyotyp 47,XXY
Klinefelterov syndróm, muž s viac ako dvoma X
chromozómami
Klinefelterov syndróm, muž s karyotypom 46,XX
Iní muži s karyotypom 46,XX
Nešpecifikovaný Klinefelterov syndróm
Karyotyp 47,XYY
Muž so štruktúrnou anomáliou pohlavných
chromozómov
Muž s mozaicizmom pohlavných chromozómov
Iné špecifikované zmeny pohlavných
chromozómov, mužský fenotyp
Nešpecifikovaná anomália pohlavných
chromozómov

Chiméra 46,XX/46,XY
Pravý hermafrodit 46,XX
Syndróm fragilného X chromozómu
Iné špecifikované chromozómové aberácie
Nešpecifikovaná chromozómová anomália
Otvorená rana vlasatej èasti hlavy
Otvorená rana mihalnice a okolooènej oblasti
Otvorená rana nosa
Otvorená rana ucha
Otvorená rana líca a temporomandibulárnej
oblasti
Otvorená rana pery a ústnej dutiny
Viacnásobné otvorené rany hlavy
Otvorená rana iných èastí hlavy
Otvorená rana hlavy bližšie neurèenej èasti
Zlomenina lebkovej klenby
Zlomenina spodiny lebky
Zlomenina nosových kostí
Zlomenina spodiny oènice
Zlomenina jarmovej kosti a èe¾uste
Zlomenina zuba
Zlomenina sánky
Viacnásobné zlomeniny zahàòajúce lebku a kosti
tváre
Zlomeniny iných kostí lebky a tváre
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S02.9

Zlomenina lebky a tvárových kostí

S03

S04
S04.0
S04.1

Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov hlavy
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov hlavy
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov hlavy
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov hlavy
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov hlavy
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov hlavy
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov hlavy
Poranenie hlavových nervov
Poranenie hlavových nervov
Poranenie hlavových nervov

S04.2
S04.3
S04.4

Poranenie hlavových nervov
Poranenie hlavových nervov
Poranenie hlavových nervov

S04.5
S04.6
S04.7
S04.8
S04.9
S05
S05.0

Poranenie hlavových nervov
Poranenie hlavových nervov
Poranenie hlavových nervov
Poranenie hlavových nervov
Poranenie hlavových nervov
Poranenie oka a oènice
Poranenie oka a oènice

S05.1

Poranenie oka a oènice

S05.2

Poranenie oka a oènice

S05.3

Poranenie oka a oènice

S05.4

Poranenie oka a oènice

S05.5
S05.6
S05.7
S05.8
S05.9
S06
S06.0
S06.1
S06.2
S06.3
S06.4
S06.5

Poranenie oka a oènice
Poranenie oka a oènice
Poranenie oka a oènice
Poranenie oka a oènice
Poranenie oka a oènice
Vnútrolebkové poranenie
Vnútrolebkové poranenie
Vnútrolebkové poranenie
Vnútrolebkové poranenie
Vnútrolebkové poranenie
Vnútrolebkové poranenie
Vnútrolebkové poranenie

S03.0
S03.1
S03.2
S03.3
S03.4
S03.5
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Zlomenina kostí lebky alebo tváre bližšie
neurèenej èasti

Vykåbenie sánky
Dislokácia chrupkovej nosovej priehradky
Dislokácia
Dislokácia iných a nešpecifikovaných èastí hlavy
Vyvrtnutie a natiahnutie sánky
Vyvrtnutie a natiahnutie kåbov a väzov iných
a nešpecifikovaných èastí hlavy
Poranenie zrakového nervu a zrakových ciest
Poranenie okohybného nervu - nervi
oculomotorii
Poranenie kladkového nervu - nervi trochlearis
Poranenie trojklaného nervu - nervi trigemini
Poranenie od•ahujúceho nervu - nervi
abducentis
Poranenie tvárového nervu - nervi facialis
Poranenie sluchového nervu - nervi acustici
Poranenie ved¾ajšieho nervu - nervi accessorii
Poranenie iných hlavových nervov
Poranenie nešpecifikovaného hlavového nervu
Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez
zmienky o cudzom telese
Zmliaždenie oènej gule a vnútrooènicových
tkanív
Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo
stratou vnútrooèného tkaniva
Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty
vnútrooèného tkaniva
Penetrujúca rana oènice s cudzím telesom alebo
bez neho
Penetrujúca rana oènej gule s cudzím telesom
Penetrujúca rana oènej gule bez cudzieho telesa
Vytrhnutie oka
Iné poranenie oka a oènice
Poranenie oka a oènice, bližšie neurèená èas•
Otras mozgu
Poúrazový opuch mozgu
Difúzne poranenie mozgu
Ložiskové poranenie mozgu
Epidurálne krvácanie
Subdurálne krvácanie po úraze
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S06.6
S06.7
S06.8
S06.9

Vnútrolebkové
Vnútrolebkové
Vnútrolebkové
Vnútrolebkové

S07
S07.0
S07.1
S07.8
S07.9
S08
S08.0
S08.1
S08.8
S08.9

Drvivé poranenie hlavy
Drvivé poranenie hlavy
Drvivé poranenie hlavy
Drvivé poranenie hlavy
Drvivé poranenie hlavy
Traumatická amputácia èasti hlavy
Traumatická amputácia èasti hlavy
Traumatická amputácia èasti hlavy
Traumatická amputácia èasti hlavy
Traumatická amputácia èasti hlavy

S09
S09.0
S09.1
S09.2
S09.7
S09.8
S09.9
S11
S11.0
S11.1
S11.2
S11.7
S11.8
S11.9

Iné a nepresne urèené poranenia hlavy
Iné a nepresne urèené poranenia hlavy
Iné a nepresne urèené poranenia hlavy
Iné a nepresne urèené poranenia hlavy
Iné a nepresne urèené poranenia hlavy
Iné a nepresne urèené poranenia hlavy
Iné a nepresne urèené poranenia hlavy
Otvorená rana krku
Otvorená rana krku
Otvorená rana krku
Otvorená rana krku
Otvorená rana krku
Otvorená rana krku
Otvorená rana krku

S12
S12.0
S12.1
S12.2
S12.7
S12.8
S12.9
S13.0

Zlomenina krènej chrbtice
Zlomenina krènej chrbtice
Zlomenina krènej chrbtice
Zlomenina krènej chrbtice
Zlomenina krènej chrbtice
Zlomenina krènej chrbtice
Zlomenina krènej chrbtice
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie
a väzov krku
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie
a väzov krku
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie
a väzov krku
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie
a väzov krku
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie
a väzov krku

S13.1
S13.2
S13.3
S13.5
S14
S14.0
S14.1
S14.2

poranenie
poranenie
poranenie
poranenie

Poúrazové subarachnoidálne krvácanie
Vnútrolebkové poranenie s predåženou kómou
Iné vnútrolebkové poranenia
Vnútrolebkové poranenie bližšie neurèené
Drvivé
Drvivé
Drvivé
Drvivé

poranenie
poranenie
poranenie
poranenie

tváre
lebky
iných èastí hlavy
nepresne urèených èastí hlavy

Odtrhnutie vlasatej èasti hlavy
Traumatická amputácia ucha
Traumatická amputácia iných èastí hlavy
Traumatická amputácia bližšie neurèenej èasti
hlavy
Poranenia ciev hlavy nezatriedené inde
Poranenie svalu a š¾achy hlavy
Traumatické roztrhnutie bubníka
Viacnásobné poranenia hlavy
Iné bližšie urèené poranenia hlavy
Bližšie neurèené poranenie hlavy
Otvorené poranenie hrtana a priedušnice
Otvorená rana štítnej ž¾azy
Otvorená rana hltana a krèného pažeráka
Viacnásobné otvorené rany v krku
Otvorená rana iných èastí krku
Otvorená rana bližšie neurèenej èasti krku

kåbov

Zlomenina prvého krèného stavca
Zlomenina druhého krèného stavca
Zlomenina iného špecifikovaného krèného stavca
Viacnásobné zlomeniny krènej chrbtice
Zlomenina iných èastí krku
Zlomenina krku bližšie neurèenej èasti
Úrazové puknutie krènej medzistavcovej
platnièky
Premiestnenie (vykåbenie) krèného stavca

kåbov

Premiestnenie inej a bližšie neurèenej èasti krku

kåbov

Viacnásobná dislokácia krku

kåbov

Vyvrtnutie a natiahnutie štítnej oblasti

kåbov

Poranenie krèných nervov a krènej miechy
Poranenie krèných nervov a krènej miechy
Poranenie krèných nervov a krènej miechy
Poranenie krèných nervov a krènej miechy

Otras a opuch krènej miechy
Iné a bližšie neurèené poranenia krènej miechy
Poranenie krèného nervového koreòa
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S14.3
S14.4
S14.5
S14.6

Poranenie
Poranenie
Poranenie
Poranenie

S15
S15.0
S15.1
S15.2
S15.3
S15.7
S15.8
S15.9
S17
S17.0
S17.8
S17.9
S18
S21
S21.0
S21.1
S21.2
S21.7
S21.8
S21.9
S22.0

S24.0
S24.1

Poranenie ciev krku
Poranenie ciev krku
Poranenie ciev krku
Poranenie ciev krku
Poranenie ciev krku
Poranenie ciev krku
Poranenie ciev krku
Poranenie ciev krku
Drvivé poranenie krku
Drvivé poranenie krku
Drvivé poranenie krku
Drvivé poranenie krku
Traumatická amputácia na krènej úrovni
Otvorená rana hrudníka
Otvorená rana hrudníka
Otvorená rana hrudníka
Otvorená rana hrudníka
Otvorená rana hrudníka
Otvorená rana hrudníka
Otvorená rana hrudníka
Zlomenina rebra (rebier), mostíka a hrudníkovej
chrbtice
Zlomenina rebra (rebier), mostíka a hrudníkovej
chrbtice
Zlomenina rebra (rebier), mostíka a hrudníkovej
chrbtice
Zlomenina rebra (rebier), mostíka a hrudníkovej
chrbtice
Zlomenina rebra (rebier), mostíka a hrudníkovej
chrbtice
Zlomenina rebra (rebier), mostíka a hrudníkovej
chrbtice
Zlomenina rebra (rebier), mostíka a hrudníkovej
chrbtice
Zlomenina rebra (rebier), mostíka a hrudníkovej
chrbtice
Zlomenina rebra (rebier), mostíka a hrudníkovej
chrbtice
Poranenie nervov a miechy na úrovni hrudníka
Poranenie nervov a miechy na úrovni hrudníka

S24.2

Poranenie nervov a miechy na úrovni hrudníka

S25
S25.0
S25.1

Poranenie ciev hrudníka
Poranenie ciev hrudníka
Poranenie ciev hrudníka

S22.1
S22.21
S22.31
S22.40
S22.41
S22.5
S22.81
S22.91

krèných
krèných
krèných
krèných

nervov
nervov
nervov
nervov

a
a
a
a

krènej
krènej
krènej
krènej

miechy
miechy
miechy
miechy

Poranenie
Poranenie
Poranenie
Poranenie
nervov
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plecovej spleti
periférnych krèných nervov
krènej sympatikovej spleti
iných a bližšie neurèených krèných

Poranenie krènice
Poranenie chrbticovej tepny
Poranenie vonkajšej hrdlovej žily
Poranenie vnútornej hrdlovej žily
Viacnásobné poranenie krèných ciev
Poranenie iných krèných ciev
Poranenie bližšie neurèených krèných ciev
Drvivé poranenie hrtana a priedušnice
Drvivé poranenie iných èastí krku
Drvivé poranenie bližšie neurèenej èasti krku

Otvorená rana prsníka
Otvorená rana prednej hrudníkovej steny
Otvorená rana zadnej hrudníkovej steny
Viacnásobné otvorené rany hrudníkovej steny
Otvorená rana iných èastí hrudníka
Otvorená rana bližšie neurèenej èasti hrudníka
Zlomenina hrudníkového stavca
Viacnásobné zlomeniny hrudníkovej chrbtice
Zlomenina mostíka
Zlomenina rebra
Viacnásobné zlomeniny rebier
Odvísavý hrudník (flail chest) (poranenie
hrudníka s viacnásobnými zlomeninami)
Zlomenina inej èasti kostného hrudníka
Zlomenina bližšie neurèenej èasti kostného
hrudníka
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov hrudníka
Otras a opuch hrudníkovej miechy
Iné a bližšie neurèené poranenia hrudníkovej
miechy
Poranenie nervového koreòa hrudníkovej miechy

Poranenie hrudníkovej aorty
Poranenie arteria innominata alebo arteria
subclavia
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S25.2
S25.3
S25.4
S25.5
S25.7
S25.8
S25.9
S26
S26.0

Poranenie ciev hrudníka
Poranenie ciev hrudníka
Poranenie ciev hrudníka
Poranenie ciev hrudníka
Poranenie ciev hrudníka
Poranenie ciev hrudníka
Poranenie ciev hrudníka
Poranenie srdca
Poranenie srdca

S26.8
S26.9
S27

S31
S31.0
S31.1
S31.2
S31.3
S31.4
S31.5

Poranenie srdca
Poranenie srdca
Poranenie iných a bližšie neurèených
vnútrohrudníkových orgánov
Poranenie iných a bližšie neurèených
vnútrohrudníkových orgánov
Poranenie iných a bližšie neurèených
vnútrohrudníkových orgánov
Poranenie iných a bližšie neurèených
vnútrohrudníkových orgánov
Poranenie iných a bližšie neurèených
vnútrohrudníkových orgánov
Poranenie iných a bližšie neurèených
vnútrohrudníkových orgánov
Poranenie iných a bližšie neurèených
vnútrohrudníkových orgánov
Poranenie iných a bližšie neurèených
vnútrohrudníkových orgánov
Poranenie iných a bližšie neurèených
vnútrohrudníkových orgánov
Poranenie iných a bližšie neurèených
vnútrohrudníkových orgánov
Poranenie iných a bližšie neurèených
vnútrohrudníkových orgánov
Drvivé poranenie hrudníka a traumatická
amputácia èasti hrudníka
Drvivé poranenie hrudníka a traumatická
amputácia èasti hrudníka
Drvivé poranenie hrudníka a traumatická
amputácia èasti hrudníka
Otvorená rana brucha, drieku a panvy
Otvorená rana brucha, drieku a panvy
Otvorená rana brucha, drieku a panvy
Otvorená rana brucha, drieku a panvy
Otvorená rana brucha, drieku a panvy
Otvorená rana brucha, drieku a panvy
Otvorená rana brucha, drieku a panvy

S31.7

Otvorená rana brucha, drieku a panvy

S31.8

Otvorená rana brucha, drieku a panvy

S32

Zlomenina driekovej chrbtice a panvy

S27.0
S27.1
S27.2
S27.3
S27.4
S27.5
S27.6
S27.7
S27.8
S27.9
S28
S28.0
S28.1

Poranenie
Poranenie
Poranenie
Poranenie
Poranenie
Poranenie
Poranenie

hornej dutej žily
vena innominata a vena subclavia
p¾úcnych ciev
medzirebrových ciev
viacerých ciev hrudníka
iných ciev hrudníka
bližšie neurèenej cievy hrudníka

Poranenie srdca so zakrvácaním do
osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)
Iné poranenia srdca
Bližšie neurèené poranenie srdca

Poúrazový pneumotorax
Poúrazový hemotorax
Poúrazový hemopneumotorax
Iné poranenia p¾úc
Poranenie priedušky
Poranenie hrudníkovej priedušnice
Poranenie pohrudnice
Viacnásobné poranenia vnútrohrudníkových
orgánov
Poranenie iných bližšie urèených
vnútrohrudníkových orgánov
Poranenie bližšie neurèeného
vnútrohrudníkového orgánu

Rozdrvený hrudník
Úrazová amputácia èasti hrudníka

Otvorená rana drieku a panvy
Otvorená rana brušnej steny
Otvorená rana penisu
Otvorená rana mieška a semenníkov
Otvorená rana pošvy a vulvy
Otvorené rany iných a bližšie neurèených
vonkajších pohlavných orgánov
Viacnásobné otvorené rany brucha, drieku
a panvy
Otvorená rana iných a bližšie neurèených èastí
brucha
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S32.0
S32.1
S32.2
S32.3
S32.4
S32.5
S32.7

Zlomenina
Zlomenina
Zlomenina
Zlomenina
Zlomenina
Zlomenina
Zlomenina

S32.8

Zlomenina driekovej chrbtice a panvy

S33.0

Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov driekovej chrbtice a panvy
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov driekovej chrbtice a panvy
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov driekovej chrbtice a panvy
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov driekovej chrbtice a panvy
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov driekovej chrbtice a panvy
Poranenie nervov a miechy na úrovni
brucha, drieku a panvy
Poranenie nervov a miechy na úrovni brucha,
drieku a panvy
Poranenie nervov a miechy na úrovni brucha,
drieku a panvy
Poranenie nervov a miechy na úrovni brucha,
drieku a panvy
Poranenie nervov a miechy na úrovni brucha,
drieku a panvy
Poranenie nervov a miechy na úrovni brucha,
drieku a panvy
Poranenie nervov a miechy na úrovni brucha,
drieku a panvy
Poranenie nervov a miechy na úrovni brucha,
drieku a panvy
Poranenie nervov a miechy na úrovni brucha,
drieku a panvy
Poranenie ciev na úrovni brucha, drieku
a panvy
Poranenie ciev na úrovni brucha, drieku
a panvy
Poranenie ciev na úrovni brucha, drieku
a panvy
Poranenie ciev na úrovni brucha, drieku
a panvy
Poranenie ciev na úrovni brucha, drieku
a panvy
Poranenie ciev na úrovni brucha, drieku
a panvy
Poranenie ciev na úrovni brucha, drieku
a panvy
Poranenie ciev na úrovni brucha, drieku
a panvy

S33.1
S33.2
S33.4
S33.7
S34
S34.0
S34.1
S34.2
S34.3
S34.4
S34.5
S34.6
S34.8
S35
S35.0
S35.1
S35.2
S35.3
S35.4
S35.5
S35.7

driekovej
driekovej
driekovej
driekovej
driekovej
driekovej
driekovej

chrbtice
chrbtice
chrbtice
chrbtice
chrbtice
chrbtice
chrbtice

a
a
a
a
a
a
a

panvy
panvy
panvy
panvy
panvy
panvy
panvy

Strana 195

Strana 5615

Zlomenina driekového stavca
Zlomenina krížovej kosti
Zlomenina kostrèe
Zlomenina bedrovej kosti
Zlomenina panvièky - acetabula
Zlomenina lonovej kosti
Viacnásobné zlomeniny driekovej chrbtice
a panvy
Zlomenina iných a bližšie neurèených èastí
driekovej chrbtice a panvy
Úrazové puknutie driekovej medzistavcovej
platnièky
Vykåbenie driekového stavca
Vykåbenie krížovobedrového kåbu
a krížovokostrèového spojenia
Úrazové roztrhnutie lonovej spony
Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie
neurèených èastí driekovej chrbtice a panvy

Otras a opuch driekovej èasti miechy
Iné poranenie driekovej èasti miechy
Poranenie nervového koreòa driekovej a krížovej
chrbtice
Poranenie cauda equina
Poranenie lumbosakrálnej spleti
Poranenie driekových, krížových a panvových
sympatikových nervov
Poranenie periférnych nervov brucha, drieku
a panvy
Poranenie iných a bližšie neurèených nervov
brucha, drieku a panvy

Poranenie brušnej aorty
Poranenie dolnej dutej žily
Poranenie brušnej a mezenterickej artérie
Poranenie vrátnice a slezinovej žily
Poranenie oblièkových ciev
Poranenie bedrových ciev
Poranenie viacerých ciev brucha, drieku a panvy
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S35.8
S35.9

Poranenie ciev na úrovni brucha, drieku a panvy
Poranenie ciev na úrovni brucha, drieku a panvy

S36
S36.0
S36.1
S36.2
S36.3
S36.4
S36.5
S36.6
S36.7
S36.8
S36.9

Poranenie vnútrobrušných orgánov
Poranenie vnútrobrušných orgánov
Poranenie vnútrobrušných orgánov
Poranenie vnútrobrušných orgánov
Poranenie vnútrobrušných orgánov
Poranenie vnútrobrušných orgánov
Poranenie vnútrobrušných orgánov
Poranenie vnútrobrušných orgánov
Poranenie vnútrobrušných orgánov
Poranenie vnútrobrušných orgánov
Poranenie vnútrobrušných orgánov

S37
S37.0
S37.1
S37.2
S37.3
S37.4
S37.5
S37.6
S37.7
S37.8
S37.9
S38

Poranenie panvových orgánov
Poranenie panvových orgánov
Poranenie panvových orgánov
Poranenie panvových orgánov
Poranenie panvových orgánov
Poranenie panvových orgánov
Poranenie panvových orgánov
Poranenie panvových orgánov
Poranenie panvových orgánov
Poranenie panvových orgánov
Poranenie panvových orgánov
Drvivé poranenie a traumatická amputácia
èasti brucha, drieku a panvy
Drvivé poranenie a traumatická amputácia èasti
brucha, drieku a panvy
Drvivé poranenie a traumatická amputácia èasti
brucha, drieku a panvy
Drvivé poranenie a traumatická amputácia èasti
brucha, drieku a panvy
Drvivé poranenie a traumatická amputácia èasti
brucha, drieku a panvy
Iné a nešpecifikované poranenia brucha,
drieku a panvy
Iné a nešpecifikované poranenia brucha, drieku
a panvy
Iné a nešpecifikované poranenia brucha, drieku
a panvy
Iné a nešpecifikované poranenia brucha, drieku
a panvy
Iné a nešpecifikované poranenia brucha, drieku
a panvy
Iné a nešpecifikované poranenia brucha, drieku
a panvy
Otvorená rana pleca a ramena
Otvorená rana pleca a ramena
Otvorená rana pleca a ramena
Otvorená rana pleca a ramena

S38.0
S38.1
S38.2
S38.3
S39
S39.0
S39.6
S39.7
S39.8
S39.9
S41
S41.0
S41.1
S41.7

Poranenie iných ciev brucha, drieku a panvy
Poranenie bližšie neurèenej cievy brucha, drieku
a panvy
Poranenie
Poranenie
Poranenie
Poranenie
Poranenie
Poranenie
Poranenie
Poranenie
Poranenie
Poranenie
orgánu

sleziny
peèene alebo žlèníka
podžalúdkovej ž¾azy
žalúdka
tenkého èreva
hrubého èreva
koneèníka
viacerých vnútrobrušných orgánov
iných vnútrobrušných orgánov
bližšie neurèeného vnútrobrušného

Poranenie
Poranenie
Poranenie
Poranenie
Poranenie
Poranenie
Poranenie
Poranenie
Poranenie
Poranenie

oblièky
moèovodu
moèového mechúra
moèovej rúry
vajeèníka
vajíèkovodu
maternice
viacerých panvových orgánov
iných panvových orgánov
bližšie neurèeného panvového orgánu

Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov
Drvivé poranenie iných a bližšie neurèených èastí
brucha, drieku a panvy
Úrazová amputácia vonkajších pohlavných
orgánov
Úrazová amputácia iných a bližšie neurèených
èastí brucha, drieku a panvy

Poranenie svalu a š¾achy brucha, drieku a panvy
Poranenie vnútrobrušných a panvových orgánov
Iné viacnásobné poranenia brucha, drieku
a panvy
Iné bližšie urèené poranenia brucha, drieku
a panvy
Bližšie neurèené poranenie brucha, drieku
a panvy
Otvorená rana pleca
Otvorená rana ramena
Viacnásobné otvorené rany pleca a ramena
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S41.8

Otvorená rana pleca a ramena

S42
S42.0
S42.1
S42.2
S42.3
S42.4
S42.7

Zlomenina pleca a ramena
Zlomenina pleca a ramena
Zlomenina pleca a ramena
Zlomenina pleca a ramena
Zlomenina pleca a ramena
Zlomenina pleca a ramena
Zlomenina pleca a ramena

S42.8
S42.9

Zlomenina pleca a ramena
Zlomenina pleca a ramena

S43.0

S44
S44.0

Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov plecového pletenca
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov plecového pletenca
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov plecového pletenca
Poranenie nervov na úrovni pleca a ramena
Poranenie nervov na úrovni pleca a ramena

S44.1

Poranenie nervov na úrovni pleca a ramena

S44.2

Poranenie nervov na úrovni pleca a ramena

S44.3
S44.4
S44.5

Poranenie nervov na úrovni pleca a ramena
Poranenie nervov na úrovni pleca a ramena
Poranenie nervov na úrovni pleca a ramena

S44.7

Poranenie nervov na úrovni pleca a ramena

S44.8

Poranenie nervov na úrovni pleca a ramena

S44.9

Poranenie nervov na úrovni pleca a ramena

S45

Poranenie krvných ciev na úrovni pleca
a ramena
Poranenie krvných ciev na úrovni pleca
a ramena
Poranenie krvných ciev na úrovni pleca
a ramena
Poranenie krvných ciev na úrovni pleca
a ramena
Poranenie krvných ciev na úrovni pleca
a ramena
Poranenie krvných ciev na úrovni pleca
a ramena
Poranenie krvných ciev na úrovni pleca
a ramena
Poranenie krvných ciev na úrovni pleca
a ramena
Poranenie svalu a š¾achy na úrovni pleca
a ramena

S43.1
S43.2

S45.0
S45.1
S45.2
S45.3
S45.7
S45.8
S45.9
S46
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Otvorená rana iných a bližšie neurèených èastí
plecového pletenca a ramena
Zlomenina k¾úènej kosti
Zlomenina lopatky
Zlomenina horného konca ramennej kosti
Zlomenina diafýzy ramennej kosti
Zlomenina dolného konca ramennej kosti
Viacnásobné zlomeniny k¾úènej kosti, lopatky
a ramennej kosti
Zlomenina iných èastí pleca a ramena
Zlomenina bližšie neurèenej èasti plecového
pletenca
Vykåbenie plecového kåbu
Vykåbenie akromioklavikulárneho kåbu
Vykåbenie sternoklavikulárneho kåbu

Poranenie lak•ového nervu - nervus ulnaris - na
úrovni ramena
Poranenie stredového nervu - nervus medianus na úrovni ramena
Poranenie vretenného nervu - nervus radialis na úrovni ramena
Poranenie pazuchového nervu - nervus axillaris
Poranenie nervus musculocutaneus
Poranenie kožného nervu - nervus cutaneus - na
úrovni pleca a ramena
Poranenie viacerých nervov na úrovni pleca
a ramena
Poranenie iných nervov na úrovni pleca
a ramena
Poranenie bližšie neurèeného nervu na úrovni
pleca a ramena

Poranenie pazuchovej - axilárnej - tepny
Poranenie ramennej - brachiálnej - tepny
Poranenie pazuchovej - axilárnej a ramennej brachiálnej žily
Poranenie povrchovej žily na úrovni pleca
a ramena
Poranenie viacerých ciev na úrovni pleca
a ramena
Poranenie iných ciev na úrovni pleca a ramena
Poranenie bližšie neurèenej cievy na úrovni pleca
a ramena
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S46.0

S47
S48
S48.0
S48.1
S48.9

Poranenie svalu a š¾achy na úrovni pleca
a ramena
Poranenie svalu a š¾achy na úrovni pleca
a ramena
Poranenie svalu a š¾achy na úrovni pleca
a ramena
Poranenie svalu a š¾achy na úrovni pleca
a ramena
Poranenie svalu a š¾achy na úrovni pleca
a ramena
Poranenie svalu a š¾achy na úrovni pleca
a ramena
Poranenie svalu a š¾achy na úrovni pleca
a ramena
Drvivé poranenie pleca a ramena
Traumatická amputácia pleca a ramena
Traumatická amputácia pleca a ramena
Traumatická amputácia pleca a ramena
Traumatická amputácia pleca a ramena

S51
S51.0
S51.7
S51.8
S51.9
S52
S52.0
S52.1
S52.2
S52.3
S52.4
S52.5
S52.6

Otvorená rana predlaktia
Otvorená rana predlaktia
Otvorená rana predlaktia
Otvorená rana predlaktia
Otvorená rana predlaktia
Zlomenina predlaktia
Zlomenina predlaktia
Zlomenina predlaktia
Zlomenina predlaktia
Zlomenina predlaktia
Zlomenina predlaktia
Zlomenina predlaktia
Zlomenina predlaktia

S52.7
S52.8
S52.9
S53.0

S54
S54.0

Zlomenina predlaktia
Zlomenina predlaktia
Zlomenina predlaktia
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov lak•a
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov lak•a
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov lak•a
Poranenie nervov na úrovni predlaktia
Poranenie nervov na úrovni predlaktia

S54.1

Poranenie nervov na úrovni predlaktia

S54.2

Poranenie nervov na úrovni predlaktia

S54.3

Poranenie nervov na úrovni predlaktia

S46.1
S46.2
S46.3
S46.7
S46.8
S46.9

S53.2
S53.3

Poranenie š¾achy rotátorovej manžety pleca
Poranenie svalu a š¾achy dlhej hlavy dvojhlavého
svalu ramena - musculus biceps brachii
Poranenie svalu a š¾achy iných èastí dvojhlavého
svalu ramena - musculus biceps brachii
Poranenie svalu a š¾achy trojhlavého svalu
ramena - musculus triceps brachii
Poranenie viacerých svalov a šliach na úrovni
pleca a ramena
Poranenie iných svalov a šliach na úrovni pleca
a ramena
Poranenie bližšie neurèeného svalu a š¾achy na
úrovni pleca a ramena

Úrazová amputácia plecového kåbu
Úrazová amputácia medzi plecom a lak•om
Úrazová amputácia pleca a ramena bližšie
neurèenej úrovne
Otvorená rana lak•a
Viacnásobné otvorené rany predlaktia
Otvorená rana iných èastí predlaktia
Bližšie neurèená otvorená rana predlaktia
Zlomenina horného konca lak•ovej kosti (ulny)
Zlomenina horného konca vretennej kosti (radia)
Zlomenina diafýzy lak•ovej kosti
Zlomenina diafýzy vretennej kosti
Zlomenina diafýzy lak•ovej a vretennej kosti
Zlomenina dolného konca vretennej kosti
Zlomenina dolného konca lak•ovej a vretennej
kosti
Viacnásobné zlomeniny predlaktia
Zlomenina iných èastí predlaktia
Zlomenina bližšie neurèenej èasti predlaktia
Vykåbenie hlavice vretena
Úrazové roztrhnutie poboèného vretenného väzu
(lig. collaterale radiale)
Úrazové roztrhnutie poboèného lak•ového väzu
(lig. collaterale ulnare)
Poranenie lak•ového nervu - nervus ulnaris - na
úrovni predlaktia
Poranenie stredového nervu - nervus medianus na úrovni predlaktia
Poranenie vretenného nervu - nervus radialis na úrovni predlaktia
Poranenie kožného nervu - nervus cutaneus - na
úrovni predlaktia
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S54.7
S54.8
S54.9

Poranenie nervov na úrovni predlaktia
Poranenie nervov na úrovni predlaktia
Poranenie nervov na úrovni predlaktia

S55
S55.0

Poranenie ciev na úrovni predlaktia
Poranenie ciev na úrovni predlaktia

S55.1

Poranenie ciev na úrovni predlaktia

S55.2
S55.7
S55.8
S55.9

Poranenie
Poranenie
Poranenie
Poranenie

S57
S57.0
S57.8
S57.9

Drvivé poranenie predlaktia
Drvivé poranenie predlaktia
Drvivé poranenie predlaktia
Drvivé poranenie predlaktia

S58
S58.0
S58.1

Traumatická amputácia lak•a a predlaktia
Traumatická amputácia lak•a a predlaktia
Traumatická amputácia lak•a a predlaktia

S58.9
S61
S61.0
S61.1
S61.7
S61.8
S61.9

Traumatická amputácia lak•a a predlaktia
Otvorená rana zápästia a ruky
Otvorená rana zápästia a ruky
Otvorená rana zápästia a ruky
Otvorená rana zápästia a ruky
Otvorená rana zápästia a ruky
Otvorená rana zápästia a ruky

S62
S62.0

Zlomenina na úrovni zápästia a ruky
Zlomenina na úrovni zápästia a ruky

S62.1
S62.2
S62.3
S62.4
S62.5
S62.6
S62.7
S62.8

Zlomenina
Zlomenina
Zlomenina
Zlomenina
Zlomenina
Zlomenina
Zlomenina
Zlomenina

na
na
na
na
na
na
na
na

S63.0

Vykåbenie,
a väzov na
Vykåbenie,
a väzov na
Vykåbenie,
a väzov na
Vykåbenie,
a väzov na

vyvrtnutie a natiahnutie
úrovni zápästia a ruky
vyvrtnutie a natiahnutie
úrovni zápästia a ruky
vyvrtnutie a natiahnutie
úrovni zápästia a ruky
vyvrtnutie a natiahnutie
úrovni zápästia a ruky

S63.1
S63.2
S63.3

ciev
ciev
ciev
ciev

na
na
na
na

úrovni
úrovni
úrovni
úrovni

úrovni
úrovni
úrovni
úrovni
úrovni
úrovni
úrovni
úrovni

predlaktia
predlaktia
predlaktia
predlaktia

zápästia
zápästia
zápästia
zápästia
zápästia
zápästia
zápästia
zápästia
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Poranenie viacerých nervov na úrovni predlaktia
Poranenie iných nervov na úrovni predlaktia
Poranenie bližšie neurèeného nervu na úrovni
predlaktia
Poranenie lak•ovej tepny - arteria ulnaris - na
úrovni predlaktia
Poranenie vretennej tepny - arteria radialis - na
úrovni predlaktia
Poranenie žily na úrovni predlaktia
Poranenie viacerých ciev na úrovni predlaktia
Poranenie iných ciev na úrovni predlaktia
Poranenie bližšie neurèenej cievy na úrovni
predlaktia
Drvivé poranenie lak•a
Drvivé poranenie iných èastí predlaktia
Drvivé poranenie bližšie neurèenej èasti
predlaktia

a
a
a
a
a
a
a
a

Úrazová amputácia na úrovni lak•a
Úrazová amputácia na úrovni medzi lak•om
a zápästím
Bližšie neurèená úrazová amputácia predlaktia
Otvorená rana prstov bez poškodenia nechtu
Otvorená rana prstov s poškodením nechta
Viacnásobné otvorené rany zápästia a ruky
Otvorená rana iných èastí zápästia a ruky
Otvorená rana bližšie neurèenej èasti zápästia
a ruky

kåbov

Zlomenina èlnkovitej kosti ruky [os naviculare
manus]
Zlomenina iných zápästných kostí
Zlomenina prvej záprstnej kosti
Zlomenina inej záprstnej kosti
Viacnásobné zlomeniny záprstných kostí
Zlomenina palca
Zlomenina iného prsta
Viacnásobné zlomeniny prstov
Zlomenina iných a bližšie neurèených èastí
zápästia a ruky
Vykåbenie zápästia

kåbov

Vykåbenie prsta

kåbov

Viacnásobné vykåbenie prstov

kåbov

Úrazové roztrhnutie väzu zápästia a ruky

ruky
ruky
ruky
ruky
ruky
ruky
ruky
ruky

Strana 200

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

577/2004 Z. z.

Zbierka zákonov è. 577/2004

Èiastka 244

Strana 5620

S63.4

Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov na úrovni zápästia a ruky

S64
S64.0

Poranenie nervov na úrovni zápästia a ruky
Poranenie nervov na úrovni zápästia a ruky

S64.1

Poranenie nervov na úrovni zápästia a ruky

S64.2

Poranenie nervov na úrovni zápästia a ruky

S64.3

Poranenie nervov na úrovni zápästia a ruky

S64.4

Poranenie nervov na úrovni zápästia a ruky

S64.7

Poranenie nervov na úrovni zápästia a ruky

S64.8

Poranenie nervov na úrovni zápästia a ruky

S64.9

Poranenie nervov na úrovni zápästia a ruky

S65
S65.0

Poranenie ciev na úrovni zápästia a ruky
Poranenie ciev na úrovni zápästia a ruky

S65.1

Poranenie ciev na úrovni zápästia a ruky

S65.2
S65.3
S65.4
S65.5
S65.7

Poranenie
Poranenie
Poranenie
Poranenie
Poranenie

S65.8
S65.9

Poranenie ciev na úrovni zápästia a ruky
Poranenie ciev na úrovni zápästia a ruky

S66

Poranenie svalu a š¾achy na úrovni zápästia
a ruky
Poranenie svalu a š¾achy na úrovni zápästia
a ruky
Poranenie svalu a š¾achy na úrovni zápästia
a ruky
Poranenie svalu a š¾achy na úrovni zápästia
a ruky
Poranenie svalu a š¾achy na úrovni zápästia
a ruky
Poranenie svalu a š¾achy na úrovni zápästia
a ruky

S66.0
S66.1
S66.2
S66.3
S66.4

ciev
ciev
ciev
ciev
ciev

na
na
na
na
na

úrovni
úrovni
úrovni
úrovni
úrovni

zápästia
zápästia
zápästia
zápästia
zápästia

a
a
a
a
a

ruky
ruky
ruky
ruky
ruky

S66.5

Poranenie svalu a š¾achy na úrovni zápästia
a ruky

S66.6

Poranenie svalu a š¾achy na úrovni zápästia
a ruky
Poranenie svalu a š¾achy na úrovni zápästia
a ruky

S66.7

Úrazové roztrhnutie väzu prsta
v metakarpofalangeálnom a interfalangeálnom
kåbe (och)
Poranenie lak•ového nervu (nervus ulnaris) na
úrovni zápästia a ruky
Poranenie stredového nervu (nervus medianus)
na úrovni zápästia a ruky
Poranenie vretenného nervu (nervus radialis) na
úrovni zápästia a ruky
Poranenie prstového nervu (nervus digitalis)
palca
Poranenie prstového nervu (nervus digitalis)
iného prsta
Poranenie viacerých nervov na úrovni zápästia
a ruky
Poranenie iných nervov na úrovni zápästia
a ruky
Poranenie nepresne urèeného nervu na úrovni
zápästia a ruky
Poranenie lak•ovej tepny (arteria ulnaris) na
úrovni zápästia a ruky
Poranenie vretennej tepny (arteria radialis) na
úrovni zápästia a ruky
Poranenie povrchového dlaòového oblúka
Poranenie håbkového dlaòového oblúka
Poranenie cievy (ciev) palca
Poranenie cievy (ciev) iného prsta
Poranenie viacerých ciev na úrovni zápästia
a ruky
Poranenie iných ciev na úrovni zápästia a ruky
Poranenie bližšie neurèenej cievy na úrovni
zápästia a ruky

Poranenie svalu a š¾achy dlhého ohýbaèa palca
(flexor pollicis longi) na úrovni zápästia a ruky
Poranenie svalu a š¾achy ohýbaèa iného prsta na
úrovni zápästia a ruky
Poranenie svalu a š¾achy vystieraèa palca
(extensor pollicis) na úrovni zápästia a ruky
Poranenie svalu a š¾achy vystieraèa iného prsta
na úrovni zápästia a ruky
Poranenie svalu a š¾achy èervovitých svalov (mm.
lumbricales) palca na úrovni zápästia
a ruky
Poranenie svalu a š¾achy èervovitých svalov (mm.
lumbricales) iného prsta na úrovni zápästia
a ruky
Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbaèov na
úrovni zápästia a ruky
Poranenie viacerých svalov a šliach vystieraèov
na úrovni zápästia a ruky

577/2004 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Èiastka 244

S66.8
S66.9
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Poranenie svalu a š¾achy na úrovni zápästia
a ruky
Poranenie svalu a š¾achy na úrovni zápästia
a ruky
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Poranenie iných svalov a šliach na úrovni
zápästia a ruky
Poranenie bližšie neurèeného svalu a š¾achy na
úrovni zápästia a ruky

S67
S67.0

Drvivé poranenie zápästia a ruky
Drvivé poranenie zápästia a ruky

S67.8

Drvivé poranenie zápästia a ruky

S68

S71
S71.0
S71.1
S71.7
S71.8

Traumatická amputácia na úrovni zápästia
a ruky
Traumatická amputácia na úrovni zápästia
a ruky
Traumatická amputácia na úrovni zápästia
a ruky
Traumatická amputácia na úrovni zápästia
a ruky
Traumatická amputácia na úrovni zápästia
a ruky
Traumatická amputácia na úrovni zápästia
a ruky
Traumatická amputácia na úrovni zápästia
a ruky
Traumatická amputácia na úrovni zápästia
a ruky
Otvorená rana bedier a stehna
Otvorená rana bedier a stehna
Otvorená rana bedier a stehna
Otvorená rana bedier a stehna
Otvorená rana bedier a stehna

S72
S72.00
S72.01
S72.10
S72.11
S72.20
S72.21
S72.30
S72.31
S72.40

Zlomenina stehnovej kosti
Zlomenina stehnovej kosti
Zlomenina stehnovej kosti
Zlomenina stehnovej kosti
Zlomenina stehnovej kosti
Zlomenina stehnovej kosti
Zlomenina stehnovej kosti
Zlomenina stehnovej kosti
Zlomenina stehnovej kosti
Zlomenina stehnovej kosti

S72.41

Zlomenina stehnovej kosti

S72.70

Zlomenina stehnovej kosti

S72.71

Zlomenina stehnovej kosti

Zlomenina krèka stehnovej kosti, zatvorená
Zlomenina krèka stehnovej kosti, otvorená
Pertrochanterová zlomenina, zatvorená
Pertrochanterová zlomenina, otvorená
Subtrochanterová zlomenina, zatvorená
Subtrochanterová zlomenina, otvorená
Zlomenina diafýzy stehnovej kosti, zatvorená
Zlomenina diafýzy stehnovej kosti, otvorená
Zlomenina dolného konca stehnovej kosti,
zatvorená
Zlomenina dolného konca stehnovej kosti,
otvorená
Viacnásobné zlomeniny stehnovej kosti,
zatvorené
Viacnásobné zlomeniny stehnovej kosti, otvorené

S72.80

Zlomenina stehnovej kosti

Zlomeniny iných èastí stehnovej kosti, zatvorené

S72.81
S72.90

Zlomenina stehnovej kosti
Zlomenina stehnovej kosti

Zlomeniny iných èastí stehnovej kosti, otvorené
Zlomenina bližšie neurèenej èasti stehnovej
kosti, zatvorená

S68.0
S68.1
S68.2
S68.3
S68.4
S68.8
S68.9

Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo
prstov
Drvivé poranenie iných a bližšie neurèených
èastí zápästia a ruky

Úplná (èiastoèná) úrazová amputácia palca
Úplná (èiastoèná) úrazová amputácia iného
(jedného) prsta
Úplná (èiastoèná) úrazová amputácia samých
dvoch alebo viacerých prstov
Kombinovaná úrazová amputácia (èasti) prsta
(prstov) s inými èas•ami zápästia a ruky
Úrazová amputácia na úrovni zápästia a ruky
Úrazová amputácia iných èastí zápästia a ruky
Úrazová amputácia zápästia a ruky bližšie
neurèenej úrovne
Otvorená rana bedier
Otvorená rana stehna
Viacnásobné otvorené rany bedier a stehna
Otvorená rana iných a bližšie neurèených èastí
panvového pletenca
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S72.91

Zlomenina stehnovej kosti

S73.0

Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbu a väzov
bedier

S74
S74.0

Poranenie nervov na úrovni bedier a stehna
Poranenie nervov na úrovni bedier a stehna

S74.1

Poranenie nervov na úrovni bedier a stehna

S74.2

Poranenie nervov na úrovni bedier a stehna

S74.7

Poranenie nervov na úrovni bedier a stehna

S74.8

Poranenie nervov na úrovni bedier a stehna

S74.9

Poranenie nervov na úrovni bedier a stehna

S75
S75.0
S75.1

Poranenie ciev na úrovni bedier a stehna
Poranenie ciev na úrovni bedier a stehna
Poranenie ciev na úrovni bedier a stehna

S75.2

Poranenie ciev na úrovni bedier a stehna

S75.7

Poranenie ciev na úrovni bedier a stehna

S75.8
S75.9

Poranenie ciev na úrovni bedier a stehna
Poranenie ciev na úrovni bedier a stehna

S76

S77
S77.0
S77.1
S77.2
S78
S78.0
S78.1

Poranenie svalu a š¾achy na úrovni bedier
a stehna
Poranenie svalu a š¾achy na úrovni bedier
a stehna
Poranenie svalu a š¾achy na úrovni bedier
a stehna
Poranenie svalu a š¾achy na úrovni bedier
a stehna
Poranenie svalu a š¾achy na úrovni bedier
a stehna
Poranenie svalu a š¾achy na úrovni bedier
a stehna
Poranenie svalu a š¾achy na úrovni bedier
a stehna
Drvivé poranenie bedier a stehna
Drvivé poranenie bedier a stehna
Drvivé poranenie bedier a stehna
Drvivé poranenie bedier a stehna
Traumatická amputácia bedier a stehna
Traumatická amputácia bedier a stehna
Traumatická amputácia bedier a stehna

S78.9

Traumatická amputácia bedier a stehna

S81

Otvorená rana predkolenia

S76.0
S76.1
S76.2
S76.3
S76.4
S76.7

Zlomenina bližšie neurèenej èasti stehnovej kosti,
otvorená
Vykåbenie bedier

Poranenie sedacieho nervu (nervus ischiadicus)
na úrovni bedier a stehna
Poranenie stehnového nervu (nervus femoralis)
na úrovni bedier a stehna
Poranenie kožného nervu (nervus cutaneus) na
úrovni bedier a stehna
Poranenie viacerých nervov na úrovni bedier
a stehna
Poranenie iných nervov na úrovni bedier
a stehna
Poranenie bližšie neurèeného nervu na úrovni
bedier a stehna
Poranenie stehnovej tepny (arteria femoralis)
Poranenie stehnovej žily (vena femoralis) na
úrovni bedier a stehna
Poranenie ve¾kej skrytej žily (vena saphena
magna) na úrovni bedier a stehna
Poranenie viacerých ciev na úrovni bedier
a stehna
Poranenie iných ciev na úrovni bedier a stehna
Poranenie bližšie neurèených ciev na úrovni
bedier a stehna

Poranenie svalu a š¾achy bedier
Poranenie štvorhlavého svalu stehna (musculus
quadriceps femoris) a jeho š¾achy
Poranenie svalu a š¾achy pri•ahovaèa (adduktora)
stehna
Poranenie svalu a š¾achy zadnej svalovej skupiny
na úrovni stehna
Poranenie iných a bližšie neurèených svalov
a šliach na úrovni stehna
Poranenie viacerých svalov a šliach na úrovni
bedier a stehna
Drvivé poranenie bedier
Drvivé poranenie stehna
Drvivé poranenie bedier a stehna
Úrazová amputácia v bedrovom kåbe
Úrazová amputácia na úrovni medzi bedrami
a kolenom
Úrazová amputácia bedier a stehna na bližšie
neurèenej úrovni

577/2004 Z. z.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

Zbierka zákonov è. 577/2004

Èiastka 244

S81.0
S81.7
S81.8
S81.9

Otvorená
Otvorená
Otvorená
Otvorená

S82
S82.0
S82.1
S82.2
S82.3
S82.4
S82.5
S82.6
S82.7
S82.8
S82.9
S83.1

S84
S84.0

Zlomenina predkolenia vrátane èlenka
Zlomenina predkolenia vrátane èlenka
Zlomenina predkolenia vrátane èlenka
Zlomenina predkolenia vrátane èlenka
Zlomenina predkolenia vrátane èlenka
Zlomenina predkolenia vrátane èlenka
Zlomenina predkolenia vrátane èlenka
Zlomenina predkolenia vrátane èlenka
Zlomenina predkolenia vrátane èlenka
Zlomenina predkolenia vrátane èlenka
Zlomenina predkolenia vrátane èlenka
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov kolena
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov kolena
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov kolena
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov kolena
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov kolena
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov kolena
Poranenie nervov na úrovni predkolenia
Poranenie nervov na úrovni predkolenia

S84.1

Poranenie nervov na úrovni predkolenia

S84.2

Poranenie nervov na úrovni predkolenia

S84.7

Poranenie nervov na úrovni predkolenia

S84.8
S84.9

Poranenie nervov na úrovni predkolenia
Poranenie nervov na úrovni predkolenia

S85
S85.0
S85.1

Poranenie ciev na úrovni predkolenia
Poranenie ciev na úrovni predkolenia
Poranenie ciev na úrovni predkolenia

S85.2
S85.3

Poranenie ciev na úrovni predkolenia
Poranenie ciev na úrovni predkolenia

S85.4

Poranenie ciev na úrovni predkolenia

S85.5
S85.7
S85.8

Poranenie ciev na úrovni predkolenia
Poranenie ciev na úrovni predkolenia
Poranenie ciev na úrovni predkolenia

S83.2
S83.3
S83.4
S83.5
S83.7

rana
rana
rana
rana

predkolenia
predkolenia
predkolenia
predkolenia

Strana 203

Strana 5623

Otvorená rana kolena
Viacnásobné otvorené rany predkolenia
Otvorená rana iných èastí predkolenia
Otvorená rana bližšie neurèenej èasti
predkolenia
Zlomenina jabåèka (patella)
Zlomenina horného konca píš•aly (tibia)
Zlomenina diafýzy píš•aly
Zlomenina dolného konca píš•aly
Zlomenina samej ihlice
Zlomenina pristredného èlenka
Zlomenina boèného èlenka
Viacnásobné zlomeniny predkolenia
Zlomeniny iných èastí predkolenia
Zlomenina bližšie neurèenej èasti predkolenia
Vykåbenie kolena
Èerstvá trhlina menisku
Èerstvá trhlina kåbovej chrupky kolena
Vyvrtnutie a natiahnutie postihujúce (fibulárny)
(laterálny), (mediálny) poboèný väz kolena
Vyvrtnutie a natiahnutie (predného) (zadného)
skríženého väzu kolena
Poranenie viacerých útvarov kolena

Poranenie píš•alového nervu (nervus tibialis) na
úrovni predkolenia
Poranenie ihlicového nervu (nervus peroneus) na
úrovni predkolenia
Poranenie kožného nervu (nervus cutaneus) na
úrovni predkolenia
Poranenie viacerých nervov na úrovni
predkolenia
Poranenie iných nervov na úrovni predkolenia
Poranenie bližšie neurèeného nervu na úrovni
predkolenia
Poranenie zákolennej tepny (arteria poplitea)
Poranenie (prednej) (zadnej) píš•alovej tepny
(arteria tibialis)
Poranenie ihlicovej tepny (arteria peronea)
Poranenie ve¾kej skrytej žily (vena saphena
magna) na úrovni predkolenia
Poranenie malej skrytej žily (vena saphena
parva) na úrovni predkolenia
Poranenie zákolennej žily (vena poplitea)
Poranenie viacerých ciev predkolenia
Poranenie iných ciev predkolenia
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S85.9
S86
S86.0
S86.1

Poranenie ciev na úrovni predkolenia
Poranenie svalu a š¾achy na úrovni
predkolenia
Poranenie svalu a š¾achy na úrovni predkolenia
Poranenie svalu a š¾achy na úrovni predkolenia

S86.2

Poranenie svalu a š¾achy na úrovni predkolenia

S86.3

Poranenie svalu a š¾achy na úrovni predkolenia

S86.7

Poranenie svalu a š¾achy na úrovni predkolenia

S86.8
S86.9

Poranenie svalu a š¾achy na úrovni predkolenia
Poranenie svalu a š¾achy na úrovni predkolenia

S87
S87.0
S87.8

Drvivé poranenie predkolenia
Drvivé poranenie predkolenia
Drvivé poranenie predkolenia

S88
S88.0
S88.1

Traumatická amputácia predkolenia
Traumatická amputácia predkolenia
Traumatická amputácia predkolenia

S88.9

Traumatická amputácia predkolenia

S91
S91.0
S91.1

Otvorená rana èlenka a nohy
Otvorená rana èlenka a nohy
Otvorená rana èlenka a nohy

S91.2

Otvorená rana èlenka a nohy

S91.3
S91.7

Otvorená rana èlenka a nohy
Otvorená rana èlenka a nohy

S92.00
S92.01
S92.10
S92.11
S92.20

Zlomenina
Zlomenina
Zlomenina
Zlomenina
Zlomenina

S92.21

Zlomenina nohy (okrem èlenkového kåbu)

S92.30
S92.31
S92.41
S92.51
S92.70
S92.71
S92.90
S92.91

Zlomenina
Zlomenina
Zlomenina
Zlomenina
Zlomenina
Zlomenina
Zlomenina
Zlomenina

nohy
nohy
nohy
nohy
nohy

nohy
nohy
nohy
nohy
nohy
nohy
nohy
nohy

(okrem
(okrem
(okrem
(okrem
(okrem

(okrem
(okrem
(okrem
(okrem
(okrem
(okrem
(okrem
(okrem

èlenkového
èlenkového
èlenkového
èlenkového
èlenkového

èlenkového
èlenkového
èlenkového
èlenkového
èlenkového
èlenkového
èlenkového
èlenkového

Poranenie bližšie neurèených ciev predkolenia

Poranenie Achillovej š¾achy
Poranenie iného svalu (svalov) a š¾achy (šliach)
zadnej svalovej skupiny na úrovni predkolenia
Poranenie svalu (svalov) a š¾achy (šliach) prednej
svalovej skupiny na úrovni predkolenia
Poranenie svalu (svalov) a š¾achy (šliach) ihlicovej
(peroneálnej) svalovej skupiny na úrovni
predkolenia
Poranenie viacerých svalov a šliach na predkolení
Poranenie iných svalov a šliach predkolenia
Poranenie bližšie neurèených svalov a šliach
predkolenia
Drvivé poranenie kolena
Drvivé poranenie iných a bližšie neurèených èastí
predkolenia

kåbu)
kåbu)
kåbu)
kåbu)
kåbu)

kåbu)
kåbu)
kåbu)
kåbu)
kåbu)
kåbu)
kåbu)
kåbu)

Úrazová amputácia na úrovni kolena
Úrazová amputácia na úrovni medzi kolenom
a èlenkovým kåbom
Úrazová amputácia predkolenia na bližšie
neurèenej úrovni
Otvorená rana èlenkového kåbu
Otvorená rana palca (palcov) bez poškodenia
nechta
Otvorená rana palca (palcov) s poškodením
nechta
Otvorená rana iných èastí nohy
Viacnásobné otvorené rany èlenkového kåbu
a nohy
Zlomenina pätovej kosti, zatvorená
Zlomenina pätovej kosti, otvorená
Zlomenina èlenkovej kosti, zatvorená
Zlomenina èlenkovej kosti, otvorená
Zlomenina ostatných priehlavkových kostí,
zatvorená
Zlomenina ostatných priehlavkových kostí,
otvorená
Zlomenina predpriehlavkovej kosti, zatvorená
Zlomenina predpriehlavkovej kosti, otvorená
Zlomenina ve¾kého palca, otvorená
Zlomenina iného palca, otvorená
Viacnásobné zlomeniny nohy, zatvorená
Viacnásobné zlomeniny nohy, otvorená
Bližšie neurèená zlomenina nohy, zatvorená
Bližšie neurèená zlomenina nohy, otvorená
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S93.0
S93.1
S93.2
S93.5
S94
S94.0
S94.1
S94.2

S94.3
S94.7
S94.8
S94.9
S95
S95.0
S95.1
S95.2
S95.7
S95.8
S95.9
S96
S96.0
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Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov èlenkového kåbu a nohy
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov èlenkového kåbu a nohy
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov èlenkového kåbu a nohy
Vykåbenie, vyvrtnutie a natiahnutie kåbov
a väzov èlenkového kåbu a nohy
Poranenie nervov na úrovni èlenkového kåbu
a nohy
Poranenie nervov na úrovni èlenkového kåbu
a nohy
Poranenie nervov na úrovni èlenkového kåbu
a nohy
Poranenie nervov na úrovni èlenkového kåbu
a nohy
Poranenie nervov na úrovni èlenkového kåbu
a nohy
Poranenie nervov na úrovni èlenkového kåbu
a nohy
Poranenie nervov na úrovni èlenkového kåbu
a nohy
Poranenie nervov na úrovni èlenkového kåbu
a nohy
Poranenie ciev na úrovni èlenkového kåbu
a nohy
Poranenie ciev na úrovni èlenkového kåbu
a nohy
Poranenie ciev na úrovni èlenkového kåbu
a nohy
Poranenie ciev na úrovni èlenkového kåbu
a nohy
Poranenie ciev na úrovni èlenkového kåbu
a nohy
Poranenie ciev na úrovni èlenkového kåbu
a nohy
Poranenie ciev na úrovni èlenkového kåbu
a nohy
Poranenie svalu a š¾achy na úrovni
èlenkového kåbu a nohy
Poranenie svalu a š¾achy na úrovni èlenkového
kåbu a nohy

S96.1

Poranenie svalu a š¾achy na úrovni èlenkového
kåbu a nohy

S96.2

Poranenie svalu
kåbu a nohy
Poranenie svalu
kåbu a nohy
Poranenie svalu
kåbu a nohy
Poranenie svalu
kåbu a nohy

S96.7
S96.8
S96.9

a š¾achy na úrovni èlenkového
a š¾achy na úrovni èlenkového
a š¾achy na úrovni èlenkového
a š¾achy na úrovni èlenkového
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Vykåbenie èlenkového kåbu
Vykåbenie palca (palcov)
Roztrhnutie väzov èlenkového kåbu a nohy
Vyvrtnutie a natiahnutie palca (ov)

Poranenie boèného stupajového nervu (nervus
plantaris lateralis)
Poranenie pristredného stupajového nervu
(nervus plantaris medialis)
Poranenie håbkového ihlicového nervu (nervus
peroneus profundus) na úrovni èlenkového kåbu
a nohy
Poranenie kožného nervu (nervus cutaneus) na
úrovni èlenkového kåbu a nohy
Poranenie viacerých nervov èlenkového kåbu
a nohy
Poranenie iných nervov na úrovni èlenkového
kåbu a nohy
Poranenie bližšie neurèeného nervu èlenkového
kåbu a nohy

Poranenie spaknožnej tepny (a. dorsalis pedis)
Poranenie stupajovej tepny (a. plantaris)
Poranenie spaknožnej žily
Poranenie viacerých ciev na úrovni èlenkového
kåbu a nohy
Poranenie iných ciev na úrovni èlenkového kåbu
a nohy
Poranenie bližšie neurèenej cievy na úrovni
èlenkového kåbu a nohy

Poranenie svalu a š¾achy dlhého ohýbaèa
ve¾kého palca (flexor hallucis longus) na úrovni
èlenkového kåbu a nohy
Poranenie svalu a š¾achy dlhého vystieraèa
ve¾kého palca (extensor hallucis longus) na
úrovni èlenkového kåbu a nohy
Poranenie svalov a šliach na úrovni èlenkového
kåbu a nohy
Poranenie viacerých svalov a šliach na úrovni
èlenkového kåbu a nohy
Poranenie iných svalov a šliach na úrovni
èlenkového kåbu a nohy
Poranenie bližšie neurèeného svalu a š¾achy na
úrovni èlenkového kåbu a nohy
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S97
S97.0
S97.1
S97.8

Drvivé poranenie èlenkového kåbu a nohy
Drvivé poranenie èlenkového kåbu a nohy
Drvivé poranenie èlenkového kåbu a nohy
Drvivé poranenie èlenkového kåbu a nohy

S98

Traumatická amputácia èlenkového kåbu
a nohy
Traumatická amputácia èlenkového kåbu a nohy

S98.0
S98.1
S98.2

T01
T01.0
T01.1

Traumatická amputácia èlenkového kåbu a nohy
Traumatická amputácia èlenkového kåbu
a nohy
Traumatická amputácia èlenkového kåbu
a nohy
Traumatická amputácia èlenkového kåbu
a nohy
Otvorené rany na viacerých oblastiach tela
Otvorené rany na viacerých oblastiach tela
Otvorené rany na viacerých oblastiach tela

T01.2

Otvorené rany na viacerých oblastiach tela

T01.3

Otvorené rany na viacerých oblastiach tela

T01.6

Otvorené rany na viacerých oblastiach tela

T01.8

Otvorené rany na viacerých oblastiach tela

T01.9
T02.0
T02.1
T02.20

Otvorené rany na viacerých oblastiach tela
Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti tela
Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti tela
Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti tela

T02.21

Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti tela

T02.30

Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti tela

T02.31

Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti tela

T02.40

Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti tela

T02.41

Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti tela

T02.50

Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti tela

T02.51

Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti tela

T02.60

Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti tela

T02.61

Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti tela

T02.7

Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti tela

S98.3
S98.4

Drvivé poranenie èlenkového kåbu
Drvivé poranenie palca (ov)
Drvivé poranenie iných èastí èlenkového kåbu
a nohy

Úrazová amputácia nohy na úrovni èlenkového
kåbu
Úrazová amputácia jedného palca
Úrazová amputácia dvoch alebo viac palcov
Úrazová amputácia iných èastí nohy
Poúrazová amputácia nohy na bližšie neurèenej
úrovni
Otvorené rany hlavy a krku
Otvorené rany hrudníka aj brucha, drieku
a panvy
Otvorené rany viacerých oblastí hornej (ých)
konèatiny (ín)
Otvorené rany viacerých oblastí dolnej (ých)
konèatiny (ín)
Otvorené rany viacerých oblastí hornej (ých) aj
dolnej (ých) konèatiny (ín)
Otvorené rany postihujúce iné kombinácie
telesných oblastí
Bližšie neurèené viacnásobné otvorené rany
Zlomeniny postihujúce hlavu a krk
Zlomeniny hrudníka, drieku a panvy
Zlomeniny viacerých oblastí jednej hornej
konèatiny, zatvorené
Zlomeniny viacerých oblastí jednej hornej
konèatiny, otvorené
Zlomeniny viacerých oblastí jednej dolnej
konèatiny, zatvorené
Zlomeniny viacerých oblastí jednej dolnej
konèatiny, otvorené
Zlomeniny viacerých oblastí oboch horných
konèatín, zatvorené
Zlomeniny viacerých oblastí oboch horných
konèatín, otvorené
Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných
konèatín, zatvorené
Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných
konèatín, otvorené
Zlomeniny viacerých oblastí hornej (ých) aj dolnej
(ých) konèatiny (ín), zatvorené
Zlomeniny viacerých oblastí hornej (ých) aj dolnej
(ých) konèatiny (ín), otvorené
Zlomeniny hrudníka s driekom a panvy
s konèatinou (ami)
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T02.8

Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti tela

T02.9
T04

Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti tela
Drvivé poranenia postihujúce viaceré oblasti
tela
Drvivé poranenia postihujúce viaceré oblasti
tela
Drvivé poranenia postihujúce viaceré oblasti
tela
Drvivé poranenia postihujúce viaceré oblasti
tela
Drvivé poranenia postihujúce viaceré oblasti
tela
Drvivé poranenia postihujúce viaceré oblasti
tela
Drvivé poranenia postihujúce viaceré oblasti
tela

T04.0
T04.1
T04.2
T04.3
T04.4
T04.7

T04.8
T04.9
T05
T05.0
T05.1
T05.2
T05.3
T05.4
T05.5
T05.6
T05.8
T05.9
T08
T09.1
T09.3
T09.6
T10.*1
T11.1

Drvivé poranenia postihujúce viaceré oblasti
tela
Drvivé poranenia postihujúce viaceré oblasti
tela
Traumatické amputácie postihujúce viaceré
oblasti tela
Traumatické amputácie postihujúce viaceré
oblasti tela
Traumatické amputácie postihujúce viaceré
oblasti tela
Traumatické amputácie postihujúce viaceré
oblasti tela
Traumatické amputácie postihujúce viaceré
oblasti tela
Traumatické amputácie postihujúce viaceré
oblasti tela
Traumatické amputácie postihujúce viaceré
oblasti tela
Traumatické amputácie postihujúce viaceré
oblasti tela
Traumatické amputácie postihujúce viaceré
oblasti tela
Traumatické amputácie postihujúce viaceré
oblasti tela
Zlomenina chrbtice na bližšie neurèenej
úrovni
Iné poranenia chrbtice a trupu na bližšie
neurèenej úrovni
Iné poranenia chrbtice a trupu na bližšie
neurèenej úrovni
Iné poranenia chrbtice a trupu na bližšie
neurèenej úrovni
Zlomenina hornej konèatiny na bližšie
neurèenej úrovni
Iné poranenia hornej konèatiny na bližšie
neurèenej úrovni
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Zlomeniny postihujúce iné kombinácie telesných
oblastí
Bližšie neurèené viacnásobné zlomeniny

Drvivé poranenia hlavy a krku
Drvivé poranenia hrudníka aj brucha, drieku
a panvy
Drvivé poranenia viacerých oblastí hornej (ých)
konèatiny (ín)
Drvivé poranenia viacerých oblastí dolnej (ých)
konèatiny (ín)
Drvivé poranenie viacerých oblastí hornej (ých)
aj dolnej (ých) konèatiny (ín)
Drvivé poranenia hrudníka s bruchom
a driekom, aj panvy s dolnou (ými) konèatinou
(ami)
Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie
telesných oblastí
Bližšie neurèené viacnásobné drvivé poranenia

Úrazová amputácia oboch rúk
Úrazová amputácia jednej ruky a druhej hornej
konèatiny (ktoráko¾vek úroveò okrem ruky)
Úrazová amputácia oboch horných konèatín
(ktoráko¾vek úroveò)
Úrazová amputácia oboch nôh
Úrazová amputácia jednej nohy a druhej dolnej
konèatiny (ktoráko¾vek úroveò okrem nohy)
Úrazová amputácia oboch dolných konèatín
(ktoráko¾vek úroveò)
Úrazová amputácia hornej a dolnej konèatiny
v akejko¾vek kombinácii (ktoráko¾vek úroveò)
Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie
telesných oblastí
Bližšie neurèené viacnásobné traumatické
amputácie

Otvorená rana trupu na bližšie neurèenej úrovni
Poranenie miechy na bližšie neurèenej úrovni
Úrazová amputácia trupu na bližšie neurèenej
úrovni
Zlomenina hornej konèatiny na bližšie neurèenej
úrovni
Otvorená rana hornej konèatiny na bližšie
neurèenej úrovni
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T11.4

T20
T20.0

Iné poranenia hornej konèatiny na bližšie
neurèenej úrovni
Iné poranenia hornej konèatiny na bližšie
neurèenej úrovni
Zlomenina dolnej konèatiny na bližšie neurèenej
úrovni
Iné poranenia dolnej konèatiny na bližšie
neurèenej úrovni
Iné poranenia dolnej konèatiny na bližšie
neurèenej úrovni
Iné poranenia dolnej konèatiny na bližšie
neurèenej úrovni
Popálenina a poleptanie hlavy a krku
Popálenina a poleptanie hlavy a krku

T20.1
T20.2
T20.3
T20.4

Popálenina
Popálenina
Popálenina
Popálenina

T20.5
T20.6
T20.7
T21.0
T21.1
T21.2
T21.3
T21.5
T21.6
T21.7
T22.1

Popálenina a poleptanie hlavy a krku
Popálenina a poleptanie hlavy a krku
Popálenina a poleptanie hlavy a krku
Popálenina a poleptanie trupu
Popálenina a poleptanie trupu
Popálenina a poleptanie trupu
Popálenina a poleptanie trupu
Popálenina a poleptanie trupu
Popálenina a poleptanie trupu
Popálenina a poleptanie trupu
Popálenina a poleptanie pleca a hornej
konèatiny okrem zápästia a ruky
Popálenina a poleptanie pleca a hornej
konèatiny okrem zápästia a ruky
Popálenina a poleptanie pleca a hornej
konèatiny okrem zápästia a ruky
Popálenina a poleptanie pleca a hornej
konèatiny okrem zápästia a ruky
Popálenina a poleptanie pleca a hornej
konèatiny okrem zápästia a ruky
Popálenina a poleptanie pleca a hornej
konèatiny okrem zápästia a ruky
Popálenina a poleptanie zápästia a ruky
Popálenina a poleptanie zápästia a ruky
Popálenina a poleptanie zápästia a ruky
Popálenina a poleptanie zápästia a ruky
Popálenina a poleptanie zápästia a ruky
Popálenina a poleptanie zápästia a ruky
Popálenina a poleptanie bedier a dolnej
konèatiny okrem èlenkového kåbu a nohy
Popálenina a poleptanie bedier a dolnej
konèatiny okrem èlenkového kåbu a nohy

T11.6
T12.*1
T13.1
T13.4
T13.6

T22.2
T22.3
T22.5
T22.6
T22.7
T23.1
T23.2
T23.3
T23.5
T23.6
T23.7
T24.1
T24.2

a
a
a
a

poleptanie
poleptanie
poleptanie
poleptanie

hlavy
hlavy
hlavy
hlavy

a
a
a
a

krku
krku
krku
krku

Poranenie nešpecifikovanej cievy hornej
konèatiny na bližšie neurèenej úrovni
Úrazová amputácia hornej konèatiny na bližšie
neurèenej úrovni
Zlomenina dolnej konèatiny na bližšie neurèenej
úrovni
Otvorená rana dolnej konèatiny na bližšie
neurèenej úrovni
Poranenie nešpecifikovanej cievy dolnej
konèatiny na bližšie neurèenej úrovni
Úrazová amputácia dolnej konèatiny na bližšie
neurèenej úrovni
Popálenina hlavy a krku bližšie neurèeného
stupòa
Popálenina hlavy a krku prvého stupòa
Popálenina hlavy a krku druhého stupòa
Popálenina hlavy a krku tretieho stupòa
Poleptanie hlavy a krku bližšie neurèeného
stupòa
Poleptanie hlavy a krku prvého stupòa
Poleptanie hlavy a krku druhého stupòa
Poleptanie hlavy a krku tretieho stupòa
Popálenina trupu bližšie neurèeného stupòa
Popálenina trupu prvého stupòa
Popálenina trupu druhého stupòa
Popálenina trupu tretieho stupòa
Poleptanie trupu prvého stupòa
Poleptanie trupu druhého stupòa
Poleptanie trupu tretieho stupòa
Popálenina pleca a hornej konèatiny okrem
zápästia a ruky prvého stupòa
Popálenina pleca a hornej konèatiny okrem
zápästia a ruky druhého stupòa
Popálenina pleca a hornej konèatiny okrem
zápästia a ruky tretieho stupòa
Poleptanie pleca a hornej konèatiny okrem
zápästia a ruky prvého stupòa
Poleptanie pleca a hornej konèatiny okrem
zápästia a ruky druhého stupòa
Poleptanie pleca a hornej konèatiny okrem
zápästia a ruky tretieho stupòa
Popálenina zápästia a ruky prvého stupòa
Popálenina zápästia a ruky druhého stupòa
Popálenina zápästia a ruky tretieho stupòa
Poleptanie zápästia a ruky prvého stupòa
Poleptanie zápästia a ruky druhého stupòa
Poleptanie zápästia a ruky tretieho stupòa
Popálenina bedier a dolnej konèatiny okrem
èlenka a nohy prvého stupòa
Popálenina bedier a dolnej konèatiny okrem
èlenka a nohy druhého stupòa
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T24.3

T27
T27.0
T27.1

Popálenina a poleptanie bedier a dolnej
konèatiny okrem èlenkového kåbu a nohy
Popálenina a poleptanie bedier a dolnej
konèatiny okrem èlenkového kåbu a nohy
Popálenina a poleptanie bedier a dolnej
konèatiny okrem èlenkového kåbu a nohy
Popálenina a poleptanie bedier a dolnej
konèatiny okrem èlenkového kåbu a nohy
Popálenina a poleptanie èlenkového kåbu
a nohy
Popálenina a poleptanie èlenkového kåbu
a nohy
Popálenina a poleptanie èlenkového kåbu
a nohy
Popálenina a poleptanie èlenkového kåbu
a nohy
Popálenina a poleptanie èlenkového kåbu
a nohy
Popálenina a poleptanie èlenkového kåbu
a nohy
Popálenina a poleptanie ohranièené na oko
a jeho adnexy
Popálenina a poleptanie ohranièené na oko
a jeho adnexy
Popálenina a poleptanie ohranièené na oko
a jeho adnexy
Popálenina a poleptanie ohranièené na oko
a jeho adnexy
Popálenina a poleptanie ohranièené na oko
a jeho adnexy
Popálenina a poleptanie ohranièené na oko
a jeho adnexy
Popálenina a poleptanie ohranièené na oko
a jeho adnexy
Popálenina a poleptanie ohranièené na oko
a jeho adnexy
Popálenina a poleptanie ohranièené na oko
a jeho adnexy
Popálenina a poleptanie ohranièené na oko
a jeho adnexy
Popálenina a poleptanie ohranièené na oko
a jeho adnexy
Popálenina a poleptanie dýchacích orgánov
Popálenina a poleptanie dýchacích orgánov
Popálenina a poleptanie dýchacích orgánov

T27.2
T27.3

Popálenina a poleptanie dýchacích orgánov
Popálenina a poleptanie dýchacích orgánov

T27.4
T27.5
T27.6
T27.7

Popálenina
Popálenina
Popálenina
Popálenina

T24.5
T24.6
T24.7
T25.1
T25.2
T25.3
T25.5
T25.6
T25.7
T26
T26.0
T26.1
T26.2
T26.3
T26.4
T26.5
T26.6
T26.7
T26.8
T26.9

a
a
a
a

poleptanie
poleptanie
poleptanie
poleptanie

dýchacích
dýchacích
dýchacích
dýchacích

orgánov
orgánov
orgánov
orgánov
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Popálenina bedier a dolnej konèatiny okrem
èlenka a nohy tretieho stupòa
Poleptanie bedier a dolnej konèatiny okrem
èlenka a nohy prvého stupòa
Poleptanie bedier a dolnej konèatiny okrem
èlenka a nohy druhého stupòa
Poleptanie bedier a dolnej konèatiny okrem
èlenka a nohy tretieho stupòa
Popálenina èlenka a nohy prvého stupòa
Popálenina èlenka a nohy druhého stupòa
Popálenina èlenka a nohy tretieho stupòa
Poleptanie èlenka a nohy prvého stupòa
Poleptanie èlenka a nohy druhého stupòa
Poleptanie èlenka a nohy tretieho stupòa

Popálenina mihalnice a okolooènej oblasti
Popálenina rohovky a spojovkového vaku
Popálenina s následným puknutím a rozrušením
oènej gule
Popálenina iných èastí oka a jeho adnexov
Popálenina bližšie neurèenej èasti oka a oèných
adnexov
Poleptanie mihalnice a okolooènej oblasti
Poleptanie rohovky a spojovkového vaku
Poleptanie s následným puknutím a rozrušením
oènej gule
Poleptanie iných èastí oka a oèných adnexov
Poleptanie bližšie neurèenej èasti oka a oèných
adnexov
Popálenina hrtana a priedušnice
Popálenina postihujúca hrtan a priedušnicu
s p¾úcami
Popálenina iných èastí dýchacích orgánov
Popálenina bližšie neurèenej èasti dýchacích
orgánov
Poleptanie hrtana a priedušnice
Poleptanie hrtana a priedušnice s p¾úcami
Poleptanie iných èastí dýchacích orgánov
Poleptanie bližšie neurèenej èasti dýchacích
orgánov
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T29.1

Popálenina a poleptanie iných vnútorných
orgánov
Popálenina a poleptanie iných vnútorných
orgánov
Popálenina a poleptanie iných vnútorných
orgánov
Popálenina a poleptanie iných vnútorných
orgánov
Popálenina a poleptanie iných vnútorných
orgánov
Popálenina a poleptanie iných vnútorných
orgánov
Popálenina a poleptanie iných vnútorných
orgánov
Popálenina a poleptanie iných vnútorných
orgánov
Popálenina a poleptanie iných vnútorných
orgánov
Popálenina a poleptanie iných vnútorných
orgánov
Popálenina a poleptanie iných vnútorných
orgánov
Popáleniny a poleptania viacerých oblastí tela

T29.2

Popáleniny a poleptania viacerých oblastí tela

T29.3

Popáleniny a poleptania viacerých oblastí tela

T29.5

Popáleniny a poleptania viacerých oblastí tela

T29.6

Popáleniny a poleptania viacerých oblastí tela

T29.7

Popáleniny a poleptania viacerých oblastí tela

T30.1

Popálenina a poleptanie bližšie neurèenej oblasti
tela
Popálenina a poleptanie bližšie neurèenej oblasti
tela
Popálenina a poleptanie bližšie neurèenej oblasti
tela
Popálenina a poleptanie bližšie neurèenej oblasti
tela
Popálenina a poleptanie bližšie neurèenej oblasti
tela
Popáleniny klasifikované pod¾a rozsahu
postihnutého povrchu tela
Popáleniny klasifikované pod¾a rozsahu
postihnutého povrchu tela
Popáleniny klasifikované pod¾a rozsahu
postihnutého povrchu tela
Popáleniny klasifikované pod¾a rozsahu
postihnutého povrchu tela
Popáleniny klasifikované pod¾a rozsahu
postihnutého povrchu tela

T28.0
T28.1
T28.2
T28.3
T28.4
T28.5
T28.6
T28.7
T28.8
T28.9

T30.2
T30.3
T30.6
T30.7
T31
T31.0
T31.1
T31.2
T31.3

Popálenina ústnej dutiny a hltana
Popálenina pažeráka
Popálenina iných èastí tráviacej rúry
Popálenina vnútorných moèovopohlavných
orgánov
Popálenina iných a bližšie neurèených
vnútorných orgánov
Poleptanie ústnej dutiny a hltana
Poleptanie pažeráka
Poleptanie iných èastí tráviacej rúry
Poleptanie vnútorných moèovopohlavných
orgánov
Poleptanie iných a bližšie neurèených vnútorných
orgánov
Popáleniny viacerých oblastí; údaj o postihnutí:
nie viac ako prvý stupeò
Popáleniny viacerých oblastí; údaj o postihnutí:
nie viac ako druhý stupeò
Popáleniny viacerých oblastí; údaj o postihnutí:
aspoò jedna popálenina tretieho stupòa
Poleptania viacerých oblastí; údaj o postihnutí:
nie viac ako prvý stupeò
Poleptania viacerých oblastí; údaj o postihnutí:
nie viac ako druhý stupeò
Poleptania viacerých oblastí; údaj o postihnutí:
aspoò jedno poleptanie tretieho stupòa
Popálenina prvého stupòa bližšie neurèenej
telesnej oblasti
Popálenina druhého stupòa bližšie neurèenej
telesnej oblasti
Popálenina tretieho stupòa bližšie neurèenej
telesnej oblasti
Poleptanie druhého stupòa bližšie neurèenej
telesnej oblasti
Poleptanie tretieho stupòa bližšie neurèenej
telesnej oblasti

Popáleniny postihujúce menej ako 10 % povrchu
tela
Popáleniny postihujúce 10 - 19 % povrchu tela
Popáleniny postihujúce 20 - 29 % povrchu tela
Popáleniny postihujúce 30 - 39 % povrchu tela
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T31.4

T33
T33.0
T33.1
T33.2
T33.3

Popáleniny klasifikované pod¾a rozsahu
postihnutého povrchu tela
Popáleniny klasifikované pod¾a rozsahu
postihnutého povrchu tela
Popáleniny klasifikované pod¾a rozsahu
postihnutého povrchu tela
Popáleniny klasifikované pod¾a rozsahu
postihnutého povrchu tela
Popáleniny klasifikované pod¾a rozsahu
postihnutého povrchu tela
Popáleniny klasifikované pod¾a rozsahu
postihnutého povrchu tela
Poleptania klasifikované pod¾a rozsahu
postihnutého povrchu tela
Poleptania klasifikované pod¾a rozsahu
postihnutého povrchu tela
Poleptania klasifikované pod¾a rozsahu
postihnutého povrchu tela
Poleptania klasifikované pod¾a rozsahu
postihnutého povrchu tela
Poleptania klasifikované pod¾a rozsahu
postihnutého povrchu tela
Poleptania klasifikované pod¾a rozsahu
postihnutého povrchu tela
Poleptania klasifikované pod¾a rozsahu
postihnutého povrchu tela
Poleptania klasifikované pod¾a rozsahu
postihnutého povrchu tela
Poleptania klasifikované pod¾a rozsahu
postihnutého povrchu tela
Poleptania klasifikované pod¾a rozsahu
postihnutého povrchu tela
Poleptania klasifikované pod¾a rozsahu
postihnutého povrchu tela
Povrchová omrzlina
Povrchová omrzlina
Povrchová omrzlina
Povrchová omrzlina
Povrchová omrzlina

T33.4
T33.5
T33.6
T33.7
T33.8
T33.9

Povrchová
Povrchová
Povrchová
Povrchová
Povrchová
Povrchová

T34
T34.0
T34.1
T34.2
T34.3

Omrzlina s nekrózou tkaniva
Omrzlina s nekrózou tkaniva
Omrzlina s nekrózou tkaniva
Omrzlina s nekrózou tkaniva
Omrzlina s nekrózou tkaniva

T31.5
T31.6
T31.7
T31.8
T31.9
T32
T32.0
T32.1
T32.2
T32.3
T32.4
T32.5
T32.6
T32.7
T32.8
T32.9
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omrzlina
omrzlina
omrzlina
omrzlina
omrzlina
omrzlina
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Popáleniny postihujúce 40 - 49 % povrchu tela
Popáleniny postihujúce 50 - 59 % povrchu tela
Popáleniny postihujúce 60 - 69 % povrchu tela
Popáleniny postihujúce 70 - 79 % povrchu tela
Popáleniny postihujúce 80 - 89 % povrchu tela
Popáleniny postihujúce 90 a viac % povrchu tela

Poleptania postihujúce menej ako 10 % povrchu
tela
Poleptania postihujúce 10 - 19 % povrchu tela
Poleptania postihujúce 20 - 29 % povrchu tela
Poleptania postihujúce 30 - 39 % povrchu tela
Poleptania postihujúce 40 - 49 % povrchu tela
Poleptania postihujúce 50 - 59 % povrchu tela
Poleptania postihujúce 60 - 69 % povrchu tela
Poleptania postihujúce 70 - 79 % povrchu tela
Poleptania postihujúce 80 - 89 % povrchu tela
Poleptania postihujúce 90 a viac % povrchu tela

Povrchová
Povrchová
Povrchová
Povrchová
a panvy
Povrchová
Povrchová
Povrchová
Povrchová
Povrchová
Povrchová
miest

omrzlina
omrzlina
omrzlina
omrzlina

hlavy
krku
hrudníka
brušnej steny, drieku

omrzlina
omrzlina
omrzlina
omrzlina
omrzlina
omrzlina

hornej konèatiny
zápästia a ruky
bedier a stehna
kolena a predkolenia
èlenka a nohy
iných a bližšie neurèených

Omrzlina s nekrózou
Omrzlina s nekrózou
Omrzlina s nekrózou
Omrzlina s nekrózou
drieku a panvy

tkaniva
tkaniva
tkaniva
tkaniva

hlavy
krku
hrudníka
brušnej steny,
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T34.4
T34.5
T34.6
T34.7

Omrzlina
Omrzlina
Omrzlina
Omrzlina

T34.8
T34.9

Omrzlina s nekrózou tkaniva
Omrzlina s nekrózou tkaniva

T35

Omrzlina postihujúca viaceré oblasti tela
a bližšie neurèená omrzlina
Omrzlina postihujúca viaceré oblasti tela
a bližšie neurèená omrzlina
Omrzlina postihujúca viaceré oblasti tela
a bližšie neurèená omrzlina
Omrzlina postihujúca viaceré oblasti tela
a bližšie neurèená omrzlina
Omrzlina postihujúca viaceré oblasti tela
a bližšie neurèená omrzlina
Omrzlina postihujúca viaceré oblasti tela
a bližšie neurèená omrzlina
Omrzlina postihujúca viaceré oblasti tela
a bližšie neurèená omrzlina
Omrzlina postihujúca viaceré oblasti tela
a bližšie neurèená omrzlina
Omrzlina postihujúca viaceré oblasti tela
a bližšie neurèená omrzlina
Otrava systémovými antibiotikami
Otrava systémovými antibiotikami
Otrava systémovými antibiotikami
Otrava systémovými antibiotikami
Otrava systémovými antibiotikami
Otrava systémovými antibiotikami
Otrava systémovými antibiotikami
Otrava systémovými antibiotikami
Otrava systémovými antibiotikami

T35.0
T35.1
T35.2
T35.3
T35.4
T35.5
T35.6
T35.7
T36
T36.0
T36.1
T36.2
T36.3
T36.4
T36.5
T36.6
T36.7
T36.8
T36.9
T37

T37.0

T37.1

T37.2

T37.3

s
s
s
s

nekrózou
nekrózou
nekrózou
nekrózou

tkaniva
tkaniva
tkaniva
tkaniva

Otrava systémovými antibiotikami
Otrava systémovými antibiotikami
Otrava inými celkovo úèinkujúcimi
antiinfekènými a antiparazitárnymi
prostriedkami
Otrava inými celkovo úèinkujúcimi
antiinfekènými a antiparazitárnymi
prostriedkami
Otrava inými celkovo úèinkujúcimi
antiinfekènými a antiparazitárnymi
prostriedkami
Otrava inými celkovo úèinkujúcimi
antiinfekènými a antiparazitárnymi
prostriedkami
Otrava inými celkovo úèinkujúcimi
antiinfekènými a antiparazitárnymi
prostriedkami

Omrzlina s nekrózou
Omrzlina s nekrózou
Omrzlina s nekrózou
Omrzlina s nekrózou
a predkolenia
Omrzlina s nekrózou
Omrzlina s nekrózou
neurèených miest

tkaniva
tkaniva
tkaniva
tkaniva

hornej konèatiny
zápästia a ruky
bedier a stehna
kolena

tkaniva èlenka a nohy
tkaniva iných a bližšie

Povrchová omrzlina postihujúca viaceré oblasti
tela
Omrzlina s tkanivovou nekrózou postihujúca
viaceré oblasti tela
Bližšie neurèená omrzlina hlavy a krku
Bližšie neurèená omrzlina hrudníka, brucha,
drieku a panvy
Bližšie neurèená omrzlina hornej konèatiny
Bližšie neurèená omrzlina dolnej konèatiny
Bližšie neurèená omrzlina postihujúca viaceré
oblasti tela
Nešpecifikovaná omrzlina bližšie neurèenej
oblasti
Penicilíny
Cefalosporíny a iné betalaktámové antibiotiká
Skupina chloramfenikolu
Makrolidy
Tetracyklíny
Aminoglykozidy
Rifamycíny
Protihubové (antifungálne) antibiotiká používané
celkovo
Iné celkovo úèinkujúce antibiotiká
Bližšie neurèené celkovo úèinkujúce antibiotiká

Sulfonamidy

Antimykobakteriálne lieky

Antimalariká a lieky úèinkujúce na iné krvné
prvoky
Iné antiprotozoárne lieky
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T37.4

T37.5

T37.8

T37.9

T38

T38.0
T38.1
T38.2
T38.3
T38.4
T38.5
T38.6
T38.7
T38.8
T38.9
T39
T39.0
T39.1
T39.2
T39.3
T39.4
T39.8
T39.9
T40
T40.0
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Otrava inými celkovo úèinkujúcimi
antiinfekènými a antiparazitárnymi
prostriedkami
Otrava inými celkovo úèinkujúcimi
antiinfekènými a antiparazitárnymi
prostriedkami
Otrava inými celkovo úèinkujúcimi
antiinfekènými a antiparazitárnymi
prostriedkami
Otrava inými celkovo úèinkujúcimi
antiinfekènými a antiparazitárnymi
prostriedkami
Otrava hormónmi, ich syntetickými
náhradami a antagonistami nezatriedená
inde
Otrava hormónmi, ich syntetickými náhradami
a antagonistami nezatriedená inde
Otrava hormónmi, ich syntetickými náhradami
a antagonistami nezatriedená inde
Otrava hormónmi, ich syntetickými náhradami
a antagonistami nezatriedená inde
Otrava hormónmi, ich syntetickými náhradami
a antagonistami nezatriedená inde
Otrava hormónmi, ich syntetickými náhradami
a antagonistami nezatriedená inde
Otrava hormónmi, ich syntetickými náhradami
a antagonistami nezatriedená inde
Otrava hormónmi, ich syntetickými náhradami
a antagonistami nezatriedená inde
Otrava hormónmi, ich syntetickými náhradami
a antagonistami nezatriedená inde
Otrava hormónmi, ich syntetickými náhradami
a antagonistami nezatriedená inde
Otrava hormónmi, ich syntetickými náhradami
a antagonistami nezatriedená inde
Otrava neopiátovými analgetikami,
antipyretikami a antireumatikami
Otrava neopiátovými analgetikami,
antipyretikami a antireumatikami
Otrava neopiátovými analgetikami,
antipyretikami a antireumatikami
Otrava neopiátovými analgetikami,
antipyretikami a antireumatikami
Otrava neopiátovými analgetikami,
antipyretikami a antireumatikami
Otrava neopiátovými analgetikami,
antipyretikami a antireumatikami
Otrava neopiátovými analgetikami,
antipyretikami a antireumatikami
Otrava neopiátovými analgetikami,
antipyretikami a antireumatikami
Otrava opiátmi a psychodysleptikami
(halucinogénmi)
Otrava opiátmi a psychodysleptikami
(halucinogénmi)
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Antihelmintiká

Protivírusové lieky

Iné špecifikované celkovo úèinkujúce
antiinfekèné a antiparazitárne prostriedky
Nešpecifikované celkovo úèinkujúce antiinfekèné
a antiparazitárne prostriedky

Glukokortikoidy a ich syntetické analógy
Hormóny štítnej ž¾azy a ich náhrady
Antityroidálne látky
Inzulín a orálne antidiabetiká
Orálne kontraceptíva
Iné estrogény a progesteróny
Antigonadotropíny, antiestrogény, antiandrogény
nezatriedené inde
Androgény a blízke anaboliká
Iné a bližšie neurèené hormóny a ich syntetické
náhrady
Iné a bližšie neurèené antagonisty hormónov

Salicyláty
Deriváty 4-aminofenolu
Pyrazolónové deriváty
Iné nesteroidové protizápalové lieky
Antireumatiká nezatriedené inde
Iné neopiátové analgetiká a antipyretiká
nezatriedené inde
Bližšie neurèené neopiátové analgetiká,
antipyretiká a antireumatiká

Ópium
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T40.1
T40.2
T40.3
T40.4
T40.5
T40.6
T40.7
T40.8
T40.9
T41
T41.0
T41.1
T41.2
T41.3
T41.4
T41.5
T42
T42.0
T42.1
T42.2
T42.3
T42.4
T42.5
T42.6
T42.7
T42.8
T43
T43.0
T43.1
T43.2
T43.3
T43.4
T43.5
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Otrava opiátmi a psychodysleptikami
(halucinogénmi)
Otrava opiátmi a psychodysleptikami
(halucinogénmi)
Otrava opiátmi a psychodysleptikami
(halucinogénmi)
Otrava opiátmi a psychodysleptikami
(halucinogénmi)
Otrava opiátmi a psychodysleptikami
(halucinogénmi)
Otrava opiátmi a psychodysleptikami
(halucinogénmi)
Otrava opiátmi a psychodysleptikami
(halucinogénmi)
Otrava opiátmi a psychodysleptikami
(halucinogénmi)
Otrava opiátmi a psychodysleptikami
(halucinogénmi)
Otrava anestetikami a lieèebnými plynmi
Otrava anestetikami a lieèebnými plynmi
Otrava anestetikami a lieèebnými plynmi
Otrava anestetikami a lieèebnými plynmi
Otrava anestetikami a lieèebnými plynmi
Otrava anestetikami a lieèebnými plynmi
Otrava anestetikami a lieèebnými plynmi
Otrava antiepileptikami, sedatívami,
hypnotikami a antiparkinsonikami
Otrava antiepileptikami, sedatívami,
hypnotikami a antiparkinsonikami
Otrava antiepileptikami, sedatívami,
hypnotikami a antiparkinsonikami
Otrava antiepileptikami, sedatívami,
hypnotikami a antiparkinsonikami
Otrava antiepileptikami, sedatívami,
hypnotikami a antiparkinsonikami
Otrava antiepileptikami, sedatívami,
hypnotikami a antiparkinsonikami
Otrava antiepileptikami, sedatívami,
hypnotikami a antiparkinsonikami
Otrava antiepileptikami, sedatívami,
hypnotikami a antiparkinsonikami
Otrava antiepileptikami, sedatívami,
hypnotikami a antiparkinsonikami
Otrava antiepileptikami, sedatívami,
hypnotikami a antiparkinsonikami
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená
inde
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená inde

Heroín
Iné opiáty
Metadon
Iné syntetické analgetiká
Kokaín
Iné a nešpecifikované mocné analgetiká
Deriváty cannabis (marihuana, hašiš)
Deriváty kyseliny lysergovej (LSD)
Iné a nešpecifikované psychodysleptiká
(halucinogény)
Inhalaèné anestetiká
Intravenózne anestetiká
Iné a nešpecifikované celkové anestetiká
Lokálne anestetiká
Nešpecifikované anestetiká
Lieèebné plyny

Deriváty hydantoínu
Iminostilbény
Sukcinimidy a oxazolidínióny
Barbituráty
Benzodiazepíny
Zmiešané antiepileptiká nezatriedené inde
Iné antiepileptiká, sedatíva a hypnotiká
Bližšie neurèené antiepileptiká, sedatíva
a hypnotiká
Antiparkinsoniká a iné centrálne myorelaxanciá

Tricyklické a tetracyklické antidepresíva
Inhibítory monoaminooxidázy
Iné a nešpecifikované antidepresíva
Fenotiazínové antipsychotiká a neuroleptiká
Butyrofenónové a tioxanténové neuroleptiká
Iné a nešpecifikované antipsychotiká
a neuroleptiká
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T43.6
T43.8
T43.9
T44
T44.0
T44.1
T44.2
T44.3
T44.4
T44.5
T44.6
T44.7
T44.8
T44.9
T45
T45.0
T45.1
T45.2
T45.3
T45.4
T45.5
T45.6
T45.7
T45.8
T45.9
T46
T46.0
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Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená
inde
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená
inde
Otrava psychotropnými liekmi nezatriedená
inde
Otrava liekmi úèinkujúcimi najmä na
autonómny nervový systém
Otrava liekmi úèinkujúcimi najmä na
autonómny nervový systém
Otrava liekmi úèinkujúcimi najmä na
autonómny nervový systém
Otrava liekmi úèinkujúcimi najmä na
autonómny nervový systém
Otrava liekmi úèinkujúcimi najmä na
autonómny nervový systém
Otrava liekmi úèinkujúcimi najmä na
autonómny nervový systém
Otrava liekmi úèinkujúcimi najmä na
autonómny nervový systém
Otrava liekmi úèinkujúcimi najmä na
autonómny nervový systém
Otrava liekmi úèinkujúcimi najmä na
autonómny nervový systém
Otrava liekmi úèinkujúcimi najmä na
autonómny nervový systém
Otrava liekmi úèinkujúcimi najmä na
autonómny nervový systém
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä celkovo
a na zložky krvi nezatriedená inde
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä celkovo
a na zložky krvi nezatriedená inde
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä celkovo
a na zložky krvi nezatriedená inde
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä celkovo
a na zložky krvi nezatriedená inde
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä celkovo
a na zložky krvi nezatriedená inde
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä celkovo
a na zložky krvi nezatriedená inde
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä celkovo
a na zložky krvi nezatriedená inde
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä celkovo
a na zložky krvi nezatriedená inde
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä celkovo
a na zložky krvi nezatriedená inde
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä celkovo
a na zložky krvi nezatriedená inde
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä celkovo
a na zložky krvi nezatriedená inde
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na
obehovú sústavu
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na obehovú
sústavu
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Psychostimulanciá s nebezpeèenstvom návyku
Iné psychotropné lieky nezatriedené inde
Nešpecifikovaný psychotropný liek

Anticholínesterázy
Iné parasympatikomimetiká (cholinergiká)
Látky blokujúce gangliá (ganglioplegiká)
nezatriedené inde
Iné parasympatikolytiká (anticholinergiká
a antimuskariniká) a spazmolytiká
Prevažne agonisty alfaadrenoreceptorov
nezatriedené inde
Prevažne agonisty betaadrenoreceptorov
nezatriedené inde
Antagonisty alfaadrenoreceptorov nezatriedené
inde
Antagonisty betaadrenoreceptorov nezatriedené
inde
Látky úèinkujúce centrálne a blokujúce
adrenergný neurón nezatriedené inde
Iné a nešpecifikované lieèivá s primárnym
úèinkom na autonómny nervový systém

Antialergiká a antiemetiká
Antineoplastické a imunosupresívne lieky
Vitamíny nezatriedené inde
Enzýmy nezatriedené inde
Železo a jeho zlúèeniny
Antikoagulanciá
Lieky ovplyvòujúce fibrinolýzu
Antagonisty antikoagulancií, vitamín K a iné
koagulanciá
Iné látky úèinkujúce najmä celkovo a na zložky
krvi
Nešpecifikovaná látka úèinkujúca najmä celkovo
a na zložky krvi

Kardiostimulaèné glykozidy a lieky s podobným
úèinkom
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T46.1
T46.2
T46.3
T46.4
T46.5
T46.6
T46.7
T46.8
T46.9
T47
T47.0
T47.1
T47.2
T47.3
T47.4
T47.5
T47.6
T47.7
T47.8
T47.9
T48

T48.0
T48.1
T48.2
T48.3
T48.4
T48.5
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Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na obehovú
sústavu
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na obehovú
sústavu
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na obehovú
sústavu
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na obehovú
sústavu
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na obehovú
sústavu
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na obehovú
sústavu
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na obehovú
sústavu
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na obehovú
sústavu
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na obehovú
sústavu
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na
tráviacu sústavu
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na tráviacu
sústavu
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na tráviacu
sústavu
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na tráviacu
sústavu
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na tráviacu
sústavu
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na tráviacu
sústavu
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na tráviacu
sústavu
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na tráviacu
sústavu
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na tráviacu
sústavu
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na tráviacu
sústavu
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na tráviacu
sústavu
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na
hladké a kostrové svaly a na dýchaciu
sústavu
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na hladké
a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na hladké
a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na hladké
a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na hladké
a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na hladké
a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na hladké
a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu

Blokátory kalciového kanála
Iné antiarytmiká nezatriedené inde
Koronárne vazodilatanciá nezatriedené inde
Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín
Iné antihypertenzíva nezatriedené inde
Lieèivá s antihyperlipidemickým
a antiartériosklerotickým úèinkom
Periférne vazodilatátory
Antivarikózne lieèivá vrátane sklerotizujúcich
prostriedkov
Iné a bližšie neurèené látky úèinkujúce najmä na
obehovú sústavu

Antagonisty histamínových H2-receptorov
Iné antacidá a prostriedky tlmiace žalúdkovú
sekréciu
Dráždivé preháòadlá
Salinické a osmotické preháòadlá
Iné preháòadlá
Digestíva
Prostriedky proti hnaèke
Dávidlá - emetiká
Iné látky úèinkujúce najmä na tráviacu sústavu
Bližšie neurèená látka úèinkujúca najmä na
tráviacu sústavu

Oxytociká
Relaxanciá kostrových svalov (látky blokujúce
neuromuskulárny prevod)
Iné a bližšie neurèené látky úèinkujúce najmä na
svaly
Antitusiká
Expektoranciá
Lieky proti prechladnutiu (infekcii horných
dýchacích ciest)
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T48.6
T48.7
T49

T49.0

T49.1

T49.2

T49.3

T49.4

T49.5

T49.6

T49.7

T49.8

T49.9

T50

T50.0
T50.1
T50.2
T50.3
T50.4
T50.5
T50.6
T50.7
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Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na hladké
a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu
Otrava látkami úèinkujúcimi najmä na hladké
a kostrové svaly a na dýchaciu sústavu
Otrava látkami úèinkujúcimi miestne, najmä
na kožu a sliznice, a oftalmologikami,
otorinolaryngologikami a stomatologikami
Otrava látkami úèinkujúcimi miestne, najmä na
kožu a sliznice, a oftalmologikami,
otorinolaryngologikami a stomatologikami
Otrava látkami úèinkujúcimi miestne, najmä na
kožu a sliznice, a oftalmologikami,
otorinolaryngologikami a stomatologikami
Otrava látkami úèinkujúcimi miestne, najmä na
kožu a sliznice, a oftalmologikami,
otorinolaryngologikami a stomatologikami
Otrava látkami úèinkujúcimi miestne, najmä na
kožu a sliznice, a oftalmologikami,
otorinolaryngologikami a stomatologikami
Otrava látkami úèinkujúcimi miestne, najmä na
kožu a sliznice, a oftalmologikami,
otorinolaryngologikami a stomatologikami
Otrava látkami úèinkujúcimi miestne, najmä na
kožu a sliznice, a oftalmologikami,
otorinolaryngologikami a stomatologikami
Otrava látkami úèinkujúcimi miestne, najmä na
kožu a sliznice, a oftalmologikami,
otorinolaryngologikami a stomatologikami
Otrava látkami úèinkujúcimi miestne, najmä na
kožu a sliznice, a oftalmologikami,
otorinolaryngologikami a stomatologikami
Otrava látkami úèinkujúcimi miestne, najmä na
kožu a sliznice, a oftalmologikami,
otorinolaryngologikami a stomatologikami
Otrava látkami úèinkujúcimi miestne, najmä na
kožu a sliznice, a oftalmologikami,
otorinolaryngologikami a stomatologikami
Otrava diuretikami a inými bližšie
neurèenými lieèivami, liekmi a biologickými
látkami
Otrava diuretikami a inými bližšie neurèenými
lieèivami, liekmi a biologickými látkami
Otrava diuretikami a inými bližšie neurèenými
lieèivami, liekmi a biologickými látkami
Otrava diuretikami a inými bližšie neurèenými
lieèivami, liekmi a biologickými látkami
Otrava diuretikami a inými bližšie neurèenými
lieèivami, liekmi a biologickými látkami
Otrava diuretikami a inými bližšie neurèenými
lieèivami, liekmi a biologickými látkami
Otrava diuretikami a inými bližšie neurèenými
lieèivami, liekmi a biologickými látkami
Otrava diuretikami a inými bližšie neurèenými
lieèivami, liekmi a biologickými látkami
Otrava diuretikami a inými bližšie neurèenými
lieèivami, liekmi a biologickými látkami
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Antiastmatiká nezatriedené inde
Iné a bližšie neurèené látky úèinkujúce najmä
na dýchaciu sústavu

Lokálne protihubové, protiinfekèné
a protizápalové lieèivá nezatriedené inde
Antipruritiká

Lokálne adstringenciá a detergenciá

Emolienciá, demulcenciá a protektanciá

Keratolytiká, keratoplastiká a iné lieèivá
a prípravky na ošetrovanie vlasov
Oftalmologické lieèivá a prípravky

Otolaryngologické lieèivá a prípravky

Dentálne lieky na miestne použitie

Iné látky na miestne použitie

Bližšie neurèená látka na miestne použitie

Mineralokortikoidy a ich antagonisty
Sluèkové diuretiká
Inhibítory karboanhydrázy, benzotiadiazidy a iné
diuretiká
Látky ovplyvòujúce elektrolytovú, energetickú
a vodnú rovnováhu
Lieèivá úèinkujúce na metabolizmus kyseliny
moèovej
Látky tlmiace chu• do jedenia
Antidóta a chelátujúce látky nezatriedené inde
Analeptiká a antagonisty opiátových receptorov
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T50.8
T50.9
T51
T51.0
T51.1
T51.2
T51.3
T51.8
T51.9
T52
T52.0
T52.1
T52.2
T52.3
T52.4
T52.8
T52.9
T53
T53.0
T53.1
T53.2
T53.3
T53.4
T53.5
T53.6
T53.7
T53.9

Otrava diuretikami a inými bližšie neurèenými
lieèivami, liekmi a biologickými látkami
Otrava diuretikami a inými bližšie neurèenými
lieèivami, liekmi a biologickými látkami
Toxický úèinok alkoholu
Toxický úèinok alkoholu
Toxický úèinok alkoholu
Toxický úèinok alkoholu
Toxický úèinok alkoholu
Toxický úèinok alkoholu
Toxický úèinok alkoholu
Toxický úèinok organických rozpúš•adiel
Toxický úèinok organických rozpúš•adiel
Toxický úèinok organických rozpúš•adiel
Toxický úèinok organických rozpúš•adiel
Toxický úèinok organických rozpúš•adiel
Toxický úèinok organických rozpúš•adiel
Toxický úèinok organických rozpúš•adiel
Toxický úèinok organických rozpúš•adiel
Toxický úèinok halogénových derivátov
alifatických a aromatických uh¾ovodíkov
Toxický úèinok halogénových derivátov
alifatických a aromatických uh¾ovodíkov
Toxický úèinok halogénových derivátov
alifatických a aromatických uh¾ovodíkov
Toxický úèinok halogénových derivátov
alifatických a aromatických uh¾ovodíkov
Toxický úèinok halogénových derivátov
alifatických a aromatických uh¾ovodíkov
Toxický úèinok halogénových derivátov
alifatických a aromatických uh¾ovodíkov
Toxický úèinok halogénových derivátov
alifatických a aromatických uh¾ovodíkov
Toxický úèinok halogénových derivátov
alifatických a aromatických uh¾ovodíkov
Toxický úèinok halogénových derivátov
alifatických a aromatických uh¾ovodíkov
Toxický úèinok halogénových derivátov
alifatických a aromatických uh¾ovodíkov

T54
T54.0
T54.1
T54.2
T54.3
T54.9
T55

Toxický úèinok leptavých látok
Toxický úèinok leptavých látok
Toxický úèinok leptavých látok
Toxický úèinok leptavých látok
Toxický úèinok leptavých látok
Toxický úèinok leptavých látok
Toxický úèinok mydiel a detergencií

T56
T56.0
T56.1
T56.2
T56.3

Toxický úèinok kovov
Toxický úèinok kovov
Toxický úèinok kovov
Toxický úèinok kovov
Toxický úèinok kovov

Diagnostické látky
Iné a bližšie neurèené lieèivá, lieky a biologické
látky
Etanol
Metanol
2-propanol
Zmes vyšších alkoholov pri alkoholovom kvasení
Iné alkoholy
Bližšie neurèený alkohol
Výrobky z ropy
Benzén
Homológy benzénu
Glykoly
Ketóny
Iné organické rozpúš•adlá
Nešpecifikované organické rozpúš•adlo

Karbóntetrachlorid
Chloroform
Trichlóretylén
Tetrachlóretylén
Dichlórmetán
Chlórofluorokarbóny
Iné halogénové deriváty alifatických uh¾ovodíkov
Iné halogénové deriváty aromatických
uh¾ovodíkov
Nešpecifikovaný halogénový derivát nepresne
urèených alifatických a aromatických
uh¾ovodíkov
Fenol a homológy fenolu
Iné leptavé organické zlúèeniny
Leptavé kyseliny a kyselinám podobné látky
Leptavé lúhy a lúhom podobné látky
Nešpecifikovaná leptavá látka

Olovo a jeho zlúèeniny
Ortu• a jej zlúèeniny
Chróm a jeho zlúèeniny
Kadmium a jeho zlúèeniny
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T56.4
T56.5
T56.6
T56.7
T56.8
T56.9
T57
T57.0
T57.1
T57.2
T57.3
T57.8
T57.9
T58
T59
T59.0
T59.1
T59.2
T59.3
T59.4
T59.5
T59.6
T59.7
T59.8
T59.9
T60
T60.0
T60.1
T60.2
T60.3
T60.4
T60.8
T60.9
T61
T61.0
T61.1
T61.2
T61.8
T61.9
T62
T62.0
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Toxický úèinok kovov
Toxický úèinok kovov
Toxický úèinok kovov
Toxický úèinok kovov
Toxický úèinok kovov
Toxický úèinok kovov
Toxický úèinok iných anorganických látok
Toxický úèinok iných anorganických látok
Toxický úèinok iných anorganických látok
Toxický úèinok iných anorganických látok
Toxický úèinok iných anorganických látok
Toxický úèinok iných anorganických látok
Toxický úèinok iných anorganických látok
Toxický úèinok oxidu uho¾natého (CO)
Toxický úèinok iných plynov, dymov
a výparov
Toxický úèinok iných plynov, dymov a výparov
Toxický úèinok iných plynov, dymov a výparov
Toxický úèinok iných plynov, dymov a výparov
Toxický úèinok iných plynov, dymov a výparov
Toxický úèinok iných plynov, dymov a výparov
Toxický úèinok iných plynov, dymov a výparov
Toxický úèinok iných plynov, dymov a výparov
Toxický úèinok iných plynov, dymov a výparov
Toxický úèinok iných plynov, dymov a výparov
Toxický úèinok iných plynov, dymov a výparov
Toxický úèinok pesticídov
Toxický úèinok pesticídov
Toxický úèinok pesticídov
Toxický úèinok pesticídov
Toxický úèinok pesticídov
Toxický úèinok pesticídov
Toxický úèinok pesticídov
Toxický úèinok pesticídov
Toxický úèinok škodlivých látok požitých
ako morská potrava
Toxický úèinok škodlivých látok požitých ako
morská potrava
Toxický úèinok škodlivých látok požitých ako
morská potrava
Toxický úèinok škodlivých látok požitých ako
morská potrava
Toxický úèinok škodlivých látok požitých ako
morská potrava
Toxický úèinok škodlivých látok požitých ako
morská potrava
Toxický úèinok iných škodlivých látok
požitých ako potrava
Toxický úèinok iných škodlivých látok požitých
ako potrava
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Meï a jej zlúèeniny
Zinok a jeho zlúèeniny
Cín a jeho zlúèeniny
Beryl a jeho zlúèeniny
Iné kovy
Nešpecifikovaný kov
Arzén a jeho zlúèeniny
Fosfor a jeho zlúèeniny
Mangán a jeho zlúèeniny
Kyanovodík
Iné bližšie urèené anorganické látky
Nešpecifikovaná anorganická látka

Oxidy dusíka
Oxid sirièitý
Formaldehyd
Slzotvorný plyn
Plynný chlór
Plynný fluór a fluorovodík
Sírovodík
Oxid uhlièitý
Iné bližšie urèené plyny, dymy a výpary
Nešpecifikované plyny, dymy a výpary
Organofosfátové a karbamátové insekticídy
Halogénované insekticídy
Iné insekticídy
Herbicídy a fungicídy
Rodenticídy
Iné pesticídy
Nešpecifikované pesticídy

Otrava rybou Ciguatera
Otrava rybou Scombroid
Otrava inou rybou a mäkkýšom
Toxický úèinok inej morskej potravy
Toxický úèinok nešpecifikovanej morskej potravy

Požité huby
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T62.1

T63.0
T63.1
T63.2
T63.3
T63.4
T63.5
T63.6

Toxický úèinok iných škodlivých látok požitých
ako potrava
Toxický úèinok iných škodlivých látok požitých
ako potrava
Toxický úèinok iných škodlivých látok požitých
ako potrava
Toxický úèinok iných škodlivých látok požitých
ako potrava
Toxický úèinok styku s jedovatými
zvieratami
Toxický úèinok styku s jedovatými zvieratami
Toxický úèinok styku s jedovatými zvieratami
Toxický úèinok styku s jedovatými zvieratami
Toxický úèinok styku s jedovatými zvieratami
Toxický úèinok styku s jedovatými zvieratami
Toxický úèinok styku s jedovatými zvieratami
Toxický úèinok styku s jedovatými zvieratami

T63.8

Toxický úèinok styku s jedovatými zvieratami

T63.9

Toxický úèinok styku s jedovatými zvieratami

T64

T65.0
T65.1
T65.2
T65.3

Toxický úèinok aflatoxínu a iných
mykotoxínov zneèis•ujúcich potravu
Toxický úèinok iných a bližšie neurèených
látok
Toxický úèinok iných a bližšie neurèených látok
Toxický úèinok iných a bližšie neurèených látok
Toxický úèinok iných a bližšie neurèených látok
Toxický úèinok iných a bližšie neurèených látok

T65.4
T65.5

Toxický úèinok iných a bližšie neurèených látok
Toxický úèinok iných a bližšie neurèených látok

T65.6
T65.8
T65.9

Toxický úèinok iných a bližšie neurèených látok
Toxický úèinok iných a bližšie neurèených látok
Toxický úèinok iných a bližšie neurèených látok

Kyanidy
Strychnín a jeho soli
Tabak a nikotín
Nitroderiváty a aminoderiváty benzénu a jeho
homológov
Karbóndisulfid
Nitroglycerín a iné kyseliny, dusièná a dusièitá
a ich estery
Nátery a farby nezatriedené inde
Toxický úèinok iných bližšie urèených látok
Toxický úèinok nešpecifikovanej látky

T66
T67
T67.0
T67.1
T67.2
T67.3
T67.4
T67.5
T67.6
T67.7
T67.8
T67.9

Bližšie neurèené úèinky žiarenia
Úèinky tepla a svetla
Úèinky tepla a svetla
Úèinky tepla a svetla
Úèinky tepla a svetla
Úèinky tepla a svetla
Úèinky tepla a svetla
Úèinky tepla a svetla
Úèinky tepla a svetla
Úèinky tepla a svetla
Úèinky tepla a svetla
Úèinky tepla a svetla

Tepelná porážka a slneèná porážka
Synkopa z horúèavy
Kàèe z horúèavy
Vyèerpanie z horúèavy, anhydrotické
Vyèerpanie z horúèavy vyvolané stratou soli
Bližšie neurèené vyèerpanie z horúèavy
Prechodná únava z horúèavy
Opuch z horúèavy
Iné úèinky horúèavy a svetla
Nešpecifikovaný úèinok horúèavy a svetla

T68
T69
T69.0

Podchladenie
Iné úèinky zníženej teploty
Iné úèinky zníženej teploty

Ruka a noha vystavená vlhkému chladu

T62.2
T62.8
T62.9
T63

T65

Požité bobule
Iné požité rastliny alebo ich èasti
Iné bližšie urèené škodlivé látky požité ako
potrava
Nešpecifikovaná škodlivá látka požitá ako
potrava

Hadí jed
Jed iných plazov
Jed škorpióna
Jed pavúka
Jed iných èlánkonožcov
Toxický úèinok styku s rybou
Toxický úèinok styku s inými morskými
živoèíchmi
Toxický úèinok styku s iným jedovatým
živoèíchom
Toxický úèinok styku s nešpecifikovaným
jedovatým živoèíchom
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T69.1
T69.8
T69.9
T70.0
T70.2
T70.3
T70.4
T70.8
T70.9

Iné úèinky zníženej teploty
Iné úèinky zníženej teploty
Iné úèinky zníženej teploty
Úèinky tlaku vzduchu a tlaku
Úèinky tlaku vzduchu a tlaku
Úèinky tlaku vzduchu a tlaku
Úèinky tlaku vzduchu a tlaku
Úèinky tlaku vzduchu a tlaku
Úèinky tlaku vzduchu a tlaku

T71
T73
T73.0
T73.1
T73.2

Zadusenie
Úèinky iných nedostatkov (deprivácií)
Úèinky iných nedostatkov (deprivácií)
Úèinky iných nedostatkov (deprivácií)
Úèinky iných nedostatkov (deprivácií)

T73.3
T73.8
T73.9
T74
T74.0
T74.1
T74.2
T74.3
T74.8
T74.9
T75
T75.0
T75.1
T75.2
T75.3
T75.4
T75.8
T78.0

Úèinky iných nedostatkov (deprivácií)
Úèinky iných nedostatkov (deprivácií)
Úèinky iných nedostatkov (deprivácií)
Syndrómy zo zlého zaobchádzania
Syndrómy zo zlého zaobchádzania
Syndrómy zo zlého zaobchádzania
Syndrómy zo zlého zaobchádzania
Syndrómy zo zlého zaobchádzania
Syndrómy zo zlého zaobchádzania
Syndrómy zo zlého zaobchádzania
Úèinky iných vonkajších príèin
Úèinky iných vonkajších príèin
Úèinky iných vonkajších príèin
Úèinky iných vonkajších príèin
Úèinky iných vonkajších príèin
Úèinky iných vonkajších príèin
Úèinky iných vonkajších príèin
Nepriaznivé úèinky nezatriedené inde

T78.2
T78.3
T78.8
T78.9

Nepriaznivé
Nepriaznivé
Nepriaznivé
Nepriaznivé

T79

Daktoré vèasné komplikácie úrazov
nezatriedené inde
Daktoré vèasné komplikácie úrazov
nezatriedené inde
Daktoré vèasné komplikácie úrazov
nezatriedené inde
Daktoré vèasné komplikácie úrazov
nezatriedené inde
Daktoré vèasné komplikácie úrazov
nezatriedené inde
Daktoré vèasné komplikácie úrazov
nezatriedené inde

T79.0
T79.1
T79.2
T79.3
T79.4

úèinky
úèinky
úèinky
úèinky

vody
vody
vody
vody
vody
vody

nezatriedené
nezatriedené
nezatriedené
nezatriedené

inde
inde
inde
inde
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Oziabliny
Iné bližšie urèené úèinky zníženej teploty
Nešpecifikované úèinky zníženej teploty
Ušná barotrauma
Iné a bližšie neurèené úèinky ve¾kej výšky
Kesónová choroba (dekompresná choroba)
Úèinky kvapalín pod vysokým tlakom
Iné úèinky tlaku vzduchu a tlaku vody
Nešpecifikovaný úèinok tlaku vzduchu a tlaku
vody

Úèinky hladu
Úèinky smädu
Vyèerpanie zapríèinené vystavením
poveternostným vplyvom
Vyèerpanie zavinené nadmernou námahou
Iné úèinky nedostatkov
Nešpecifikovaný úèinok nedostatku
Zanedbanie alebo opustenie
Fyzické zneužitie
Pohlavné zneužitie
Psychické zneužitie
Iné syndrómy zlého zaobchádzania
Nešpecifikovaný syndróm zlého zaobchádzania
Úèinok blesku
Utopenie a topenie (nie smrte¾né)
Úèinky vibrácie
Kinetóza
Úèinky elektrického prúdu
Iné bližšie urèené úèinky vonkajších príèin
Anafylaktický šok pri nepriaznivej reakcii na
potravu
Nešpecifikovaný anafylaktický šok
Angioneurotický edém
Iné nepriaznivé úèinky nezatriedené inde
Nešpecifikovaný nepriaznivý úèinok

Vzduchová embólia (poúrazová)
Tuková embólia (poúrazová)
Poúrazové druhotné a opakované krvácanie
Poúrazová ranová infekcia nezatriedená inde
Traumatický šok
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T81
T81.0

Daktoré vèasné komplikácie úrazov nezatriedené
inde
Daktoré vèasné komplikácie úrazov nezatriedené
inde
Daktoré vèasné komplikácie úrazov nezatriedené
inde
Daktoré vèasné komplikácie úrazov nezatriedené
inde
Daktoré vèasné komplikácie úrazov nezatriedené
inde
Komplikácie po infúzii, transfúzii a lieèebnej
injekcii
Komplikácie po infúzii, transfúzii a lieèebnej
injekcii
Komplikácie po infúzii, transfúzii a lieèebnej
injekcii
Komplikácie po infúzii, transfúzii a lieèebnej
injekcii
Komplikácie po infúzii, transfúzii a lieèebnej
injekcii
Komplikácie po infúzii, transfúzii a lieèebnej
injekcii
Komplikácie po infúzii, transfúzii a lieèebnej
injekcii
Komplikácie po infúzii, transfúzii a lieèebnej
injekcii
Komplikácie po infúzii, transfúzii a lieèebnej
injekcii
Komplikácie po infúzii, transfúzii a lieèebnej
injekcii
Komplikácie po výkonoch nezatriedené inde
Komplikácie po výkonoch nezatriedené inde

T81.1

Komplikácie po výkonoch nezatriedené inde

T81.2

Komplikácie po výkonoch nezatriedené inde

T81.3
T81.4
T81.5

Komplikácie po výkonoch nezatriedené inde
Komplikácie po výkonoch nezatriedené inde
Komplikácie po výkonoch nezatriedené inde

T81.6

Komplikácie po výkonoch nezatriedené inde

T81.7
T81.8
T81.9
T82

Komplikácie po výkonoch nezatriedené inde
Komplikácie po výkonoch nezatriedené inde
Komplikácie po výkonoch nezatriedené inde
Komplikácie srdcových a cievnych
protetických pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie srdcových a cievnych protetických
pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie srdcových a cievnych protetických
pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie srdcových a cievnych protetických
pomôcok, implantátov a štepov

T79.6
T79.7
T79.8
T79.9
T80
T80.0
T80.1
T80.2
T80.3
T80.4
T80.5
T80.6
T80.8
T80.9

T82.0
T82.1
T82.2

Poúrazová anúria
Poúrazová ischémia svalu
Poúrazový podkožný emfyzém
Iné vèasné komplikácie úrazu
Nešpecifikovaná vèasná komplikácia úrazu

Vzduchová embólia po infúzii, transfúzii
a lieèebnej injekcii
Cievne komplikácie po infúzii, transfúzii
a lieèebnej injekcii
Infekcie po infúzii, transfúzii a lieèebnej injekcii
Reakcia krvnej inkompatibility v systéme ABO
Reakcia krvnej inkompatibility v systéme Rh
Anafylaktický šok vyvolaný sérom
Iné reakcie na sérum
Iné komplikácie po infúzii, transfúzii a lieèebnej
injekcii
Nešpecifikované komplikácie po infúzii, transfúzii
a lieèebnej injekcii
Krvácanie a hematóm komplikujúci výkon
nezatriedené inde
Šok poèas výkonu alebo po výkone nezatriedený
inde
Náhodné napichnutie a natrhnutie poèas výkonu
nezatriedené inde
Rozpad operaènej rany nezatriedený inde
Infekcia po výkone nezatriedená inde
Cudzie teleso náhodne ponechané v telovej
dutine alebo operaènej rane po výkone
Akútna reakcia na cudziu látku ponechanú
náhodne poèas výkonu
Cievne komplikácie po výkone nezatriedené inde
Iné komplikácie výkonov nezatriedené inde
Nešpecifikované komplikácie výkonu

Mechanické komplikácie srdcových chlopòových
protéz (umelých chlopní)
Mechanická komplikácia srdcovej elektronickej
pomôcky
Mechanická komplikácia obchádzky vencovitej
tepny a chlopòovej náhrady (štepu)
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T82.3
T82.4
T82.5
T82.6
T82.7

T82.8
T82.9

T83
T83.0
T83.1
T83.2
T83.3
T83.4
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Komplikácie srdcových a cievnych
pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie srdcových a cievnych
pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie srdcových a cievnych
pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie srdcových a cievnych
pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie srdcových a cievnych
pomôcok, implantátov a štepov

Mechanická komplikácia iných cievnych štepov

protetických

Mechanická komplikácia cievnym dialyzaèným
katétrom
Mechanická komplikácia iných srdcových
a cievnych pomôcok a implantátov
Infekcia a zápalová reakcia zavinená srdcovou
chlopòovou protézou (umelou chlopòou)
Infekcia a zápalová reakcia zavinená inými
srdcovými a cievnymi pomôckami, implantátmi
a štepmi
Iné komplikácie srdcových a cievnych
protetických pomôcok, implantátov a štepov
Nešpecifikovaná komplikácia srdcových
a cievnych protetických pomôcok, implantátov
a štepov

protetických
protetických
protetických

Komplikácie srdcových a cievnych protetických
pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie srdcových a cievnych protetických
pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie moèovopohlavných
protetických pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie moèovopohlavných protetických
pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie moèovopohlavných protetických
pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie moèovopohlavných protetických
pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie moèovopohlavných protetických
pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie moèovopohlavných protetických
pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie moèovopohlavných protetických
pomôcok, implantátov a štepov

T83.6

Komplikácie moèovopohlavných protetických
pomôcok, implantátov a štepov

T83.8

Komplikácie moèovopohlavných protetických
pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie moèovopohlavných protetických
pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie vnútorných ortopedických
protetických pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie vnútorných ortopedických
protetických pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie vnútorných ortopedických
protetických pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie vnútorných ortopedických
protetických pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie vnútorných ortopedických
protetických pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie vnútorných ortopedických
protetických pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie vnútorných ortopedických
protetických pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie vnútorných ortopedických
protetických pomôcok, implantátov a štepov

T84
T84.0
T84.1
T84.2
T84.3
T84.4
T84.5
T84.6
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protetických

T83.5

T83.9
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Mechanická komplikácia moèového trvalého
katétra
Mechanická komplikácia iných moèových
pomôcok a implantátov
Mechanická komplikácia štepu moèového
orgánu
Mechanická komplikácia vnútromaternicovej
antikoncepènej pomôcky
Mechanická komplikácia iných protetických
pomôcok, implantátov a štepov pohlavných
orgánov
Infekcia a zápalová reakcia zavinená protetickou
pomôckou, implantátom a štepom moèových
orgánov
Infekcia a zápalová reakcia zavinená protetickou
pomôckou, implantátom a štepom pohlavných
orgánov
Iné komplikácie urogenitálnych protetických
pomôcok, implantátov a štepov
Nešpecifikovaná komplikácia urogenitálnej
protetickej pomôcky, implantátu a štepu

Mechanická komplikácia vnútornej kåbovej
protézy
Mechanická komplikácia pomôcky na vnútornú
fixáciu kostí konèatiny
Mechanická komplikácia pomôcky na vnútornú
fixáciu iných kostí
Mechanická komplikácia iných kostných
pomôcok, implantátov a štepov
Mechanická komplikácia iných vnútorných
ortopedických pomôcok, implantátov a štepov
Infekcia a zápalová reakcia zapríèinená
vnútornou kåbovou protézou
Infekcia a zápalová reakcia zapríèinená
vnútornou fixaènou pomôckou (ktoréko¾vek
miesto)
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T84.7

Komplikácie vnútorných ortopedických
protetických pomôcok, implantátov a štepov

T84.8

Komplikácie vnútorných ortopedických
protetických pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie vnútorných ortopedických
protetických pomôcok, implantátov a štepov

T84.9

T85
T85.0
T85.1
T85.2
T85.3
T85.4
T85.5
T85.6

Komplikácie iných vnútorných protetických
pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie iných vnútorných protetických
pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie iných vnútorných protetických
pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie iných vnútorných protetických
pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie iných vnútorných protetických
pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie iných vnútorných protetických
pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie iných vnútorných protetických
pomôcok, implantátov a štepov
Komplikácie iných vnútorných protetických
pomôcok, implantátov a štepov

T85.7

Komplikácie iných vnútorných protetických
pomôcok, implantátov a štepov

T85.8

Komplikácie iných vnútorných protetických
pomôcok, implantátov a štepov

T85.9

Komplikácie iných vnútorných protetických
pomôcok, implantátov a štepov
Zlyhanie a odvrhnutie transplantovaných
orgánov a tkanív
Zlyhanie a odvrhnutie transplantovaných
orgánov a tkanív
Zlyhanie a odvrhnutie transplantovaných
orgánov a tkanív
Zlyhanie a odvrhnutie transplantovaných
orgánov a tkanív
Zlyhanie a odvrhnutie transplantovaných
orgánov a tkanív
Zlyhanie a odvrhnutie transplantovaných
orgánov a tkanív
Zlyhanie a odvrhnutie transplantovaných
orgánov a tkanív
Zlyhanie a odvrhnutie transplantovaných
orgánov a tkanív
Komplikácie charakteristické pre
znovapripojenie (replantáciu) a amputáciu
Komplikácie charakteristické pre
znovapripojenie (replantáciu) a amputáciu
Komplikácie charakteristické pre
znovapripojenie (replantáciu) a amputáciu

T86
T86.0
T86.1
T86.2
T86.3
T86.4
T86.8
T86.9
T87
T87.0
T87.1

Infekcia a zápalová reakcia zapríèinená inými
vnútornými ortopedickými pomôckami,
implantátmi a štepmi
Iné komplikácie vnútorných ortopedických
protetických pomôcok, implantátov a štepov
Nešpecifikovaná komplikácia vnútornej
ortopedickej protetickej pomôcky, implantátu
a štepu

Mechanická komplikácia vnútrolebkového
komorového (spájajúceho) skratu (shunt)
Mechanická komplikácia implantovaného
elektronického stimulátora nervového systému
Mechanická komplikácia vnútrooènej šošovky
Mechanická komplikácia iných oèných
protetických pomôcok, implantátov a štepov
Mechanická komplikácia protézy prsníka
a implantátu
Mechanická komplikácia gastrointestinálnych
protetických pomôcok, implantátov a štepov
Mechanická komplikácia iných bližšie urèených
vnútorných protetických pomôcok, implantátov
a štepov
Infekcia a zápalová reakcia zapríèinená inými
vnútornými protetickými pomôckami,
implantátmi a štepmi
Iné komplikácie vnútorných protetických
pomôcok, implantátov a štepov nezatriedených
inde
Nešpecifikovaná komplikácia vnútornej
protetickej pomôcky, implantátu a štepu

Odvrhnutie transplantátu kostnej drene
Zlyhanie a odvrhnutie transplantovanej oblièky
Zlyhanie a odvrhnutie transplantovaného srdca
Zlyhanie a odvrhnutie srdcovop¾úcneho
transplantátu
Zlyhanie a odvrhnutie transplantovanej peèene
Zlyhanie a odvrhnutie iného transplantovaného
orgánu a tkaniva
Zlyhanie a odvrhnutie nešpecifikovaného orgánu
a tkaniva

Komplikácie znovapripojenia (èasti) hornej
konèatiny
Komplikácie znovapripojenia (èasti) dolnej
konèatiny
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T87.2
T87.3
T87.4
T87.5
T87.6
T88
T88.0
T88.1
T88.2
T88.3
T88.4
T88.5
T88.6

T88.7
T88.8
T88.9
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Komplikácie charakteristické pre
znovapripojenie (replantáciu) a amputáciu
Komplikácie charakteristické pre
znovapripojenie (replantáciu) a amputáciu
Komplikácie charakteristické pre
znovapripojenie (replantáciu) a amputáciu
Komplikácie charakteristické pre
znovapripojenie (replantáciu) a amputáciu
Komplikácie charakteristické pre
znovapripojenie (replantáciu) a amputáciu
Iné komplikácie lekárskej a zdravotníckej
starostlivosti nezatriedené inde
Iné komplikácie lekárskej a zdravotníckej
starostlivosti nezatriedené inde
Iné komplikácie lekárskej a zdravotníckej
starostlivosti nezatriedené inde
Iné komplikácie lekárskej a zdravotníckej
starostlivosti nezatriedené inde
Iné komplikácie lekárskej a zdravotníckej
starostlivosti nezatriedené inde
Iné komplikácie lekárskej a zdravotníckej
starostlivosti nezatriedené inde
Iné komplikácie lekárskej a zdravotníckej
starostlivosti nezatriedené inde
Iné komplikácie lekárskej a zdravotníckej
starostlivosti nezatriedené inde
Iné komplikácie lekárskej a zdravotníckej
starostlivosti nezatriedené inde
Iné komplikácie lekárskej a zdravotníckej
starostlivosti nezatriedené inde
Iné komplikácie lekárskej a zdravotníckej
starostlivosti nezatriedené inde
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Komplikácie inej znovapripojenej èasti tela
Neuróm amputaèného kýp•a
Infekcia amputaèného kýp•a
Nekróza amputaèného kýp•a
Iné a nešpecifikované komplikácie amputaèného
kýp•a

Infekcia po imunizácii
Iné komplikácie po imunizácii nezatriedené inde
Šok po anestézii
Malígna hypertermia vyvolaná anestéziou
Nevydarená alebo •ažká intubácia
Iné komplikácie anestézie
Anafylaktický šok vyvolaný nepriaznivým
úèinkom správneho lieèiva alebo lieku podaného
správne
Nešpecifikovaný nepriaznivý úèinok lieèiva alebo
lieku
Iné bližšie urèené komplikácie lekárskej
starostlivosti nezatriedené inde
Nešpecifikovaná komplikácia lekárskej
starostlivosti
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Príloha č. 4
k zákonu č. 577/2004 Z. z.

ZOZNAM ANATOMICKO-TERAPEUTICKO-CHEMICKÝCH SKUPÍN LIEČIV
Kód ATC

Názov 3-miestnej skupiny

Názov

Cesta
podania

A02BA

Antacidá, lieky na liečbu peptického
vredu a flatulencie

Antagonisty H2-receptorov

p.o.

A03BA

Spazmolytiká, anticholinergiká
a propulzíva

Semisyntetlcké alkaloidy beladony,
organické amóniové zlúčeniny

parent.

A03DA

Spazmolytlká, anticholinergiká
a propulzíva

Syntetické anticholinergiká

parent.

A04AA

Antlemetlká a liečivá proti nauzee

Antagonisty sérotonínu

p.o.

A04AA

Antlemetlká a liečivá proti nauzee

Antagonisty sérotonínu

parent.

A07EC

Liečivá proti hnačke, črevnému zápalu
a infekcii

Kyselina aminosalicylová a príbuzné
liečivá

p.o.

A07EC

Liečivá proti hnačke, črevnému zápalu
a infekcii

Kyselina aminosalicylová a príbuzné
liečivá

p.rect.

A10AB

Liečivá používané pri cukrovke

Inzulíny a analógy, krátkodobo
pôsobiace

parent.

A10AC

Liečivá používané pri cukrovke

Inzulíny a analógy, strednodobo
pôsobiace

parent.

A10AD

Liečivá používané pri cukrovke

Inzulíny a analógy, strednodobo
pôsobiace v kombinácii s krátkodobo
pôsobiacimi

parent.

A10AE

Liečivá používané pri cukrovke

Inzulíny a analógy, dlhodobo pôsobiace

parent.

A10BA

Liečivá používané pri cukrovke

Biguanidy

p.o.

A10BB

Liečivá používané pri cukrovke

Sulfónamidy, deriváty močoviny

p.o.

A12BA

Náhrada minerálií

Draslík

p.o.

A12BA

Náhrada minerálií

Draslík

parent.

B01AA

Antitrombotlká

Antagonisty vitamínu K

B01AC

Antitrombotlká

Antiagreganciá trombocytov

p.o.

B02BA

Antihemoraglká

Vitamín K a jeho deriváty

p.o.

B02BA

Antlhemoragiká

Vitamín K a jeho deriváty

parent.

B02BD

Antihemoraglká

Koagulačné faktory

parent.

B03AA

Prípravky proti anémii

Perorálne prípravky s dvojmocným
železom

p.o.

B05BA

Krvné náhrady a perfúzne roztoky

Roztoky na parenterálnu výživu

parent.

B05BB

Krvné náhrady a perfúzne roztoky

Roztoky ovplyvňujúce rovnováhu
elektrolytov

parent.

C01AA

Kardiaká

Náprstníkové glykozidy

p.o.

C01AA

Kardlaká

Náprstníkové glykozidy

parent.

C01DA

Kardiaká

Organické nitráty

p.o.

C01DA

Kardlaká

Organické nitráty

subling.

C01DX

Kardiaká

Iné vazodilatátory

p.o.

C02CA

Antlhypertenzíva

Antagonisty alfaadrenoreceptorov

p.o.

C03AA

Diuretiká

Tlazidové diuretiká

p.o.

C03CA

Diuretiká

Slučkové diuretiká

p.o.

C03CA

Diuretiká

Slučkové diuretiká

parent.

C03DB

Diuretiká

Iné diuretiká šetriace draslík

p.o.

C07AA

Betablokátory

Neselektívne betablokátory

p.o.

C07AB

Betablokátory

Selektívne blokátory

p.o.

C08CA

Blokátory kalciového kanála

Dihydropyridínové deriváty

p.o.

C08DA

Blokátory kalciového kanála

Fenylalkylamínové deriváty

p.o.

C08DB

Blokátory kalciového kanála

Benzotiazepínové deriváty

p.o.

p.o.
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C09AA

Látky účinkujúce na
renín-angiotenzínový systém

Inhibítory angiotenzín konvertujúceho
enzýmu

p.o.

C09BA

Látky účinkujúce na
renín-angiotenzmový systém

Inhibítory angiotenzín konvertujúceho
enzýmu a diuretika

p.o.

D07AB

Kortikosteroidy, dermatologické
prípravky

Kortikosteroidy II. triedy, stredne účinné

loc.

G02CA

Iné gynekologiká

Tokolytiká zo skupiny sympatomimetík

p.o.

G02CB

Iné gynekologiká

Inhibítory prolaktínu

p.o.

G03CA

Pohlavné hormóny a modulátory
pohlavného systému

Prirodzené a semisyntetické estrogény

p.o.

G03CA

Pohlavné hormóny a modulátory
pohlavného systému

Prirodzené a semisyntetické estrogény

parent.

G03DC

Pohlavné hormóny a modulátory
pohlavného systému

Gestagény, deriváty estrénu

p.o.

G04AC

Urologiká

Nitrofuránové deriváty

p.o.

H02AA

Kortikosteroidy na systémové použitie

Mineralokortikoidy

p.o.

H02AB

Kortikosteroidy na systémové použitie

Glukokortikoidy

p.o.

H02AB

Kortikosteroidy na systémové použitie

Glukokortikoidy

parent.

H03AA

Liečba štítnej žľazy

Hormóny štítnej žľazy

p.o.

H03BB

Liečba štítnej žľazy

Imidazolové deriváty s obsahom síry

p.o.

J04AC

Prípravky proti mykobaktériám

Hydrazidy na liečbu tuberkulózy

p.o.

J04AK

Prípravky proti mykobaktériám

Iné tuberkulotiká

p.o.

J07AM

Vakcíny

Očkovacie látky proti tetanu

parent.

J07AN

Vakcíny

Očkovacie látky proti tuberkulóze

parent.

J07AX

Vakcíny

Iné bakteriálne očkovacie látky

parent.

L01AA

Antineoplastické látky

Horčičný dusík a jeho analógy

p.o.

L01AB

Antineoplastické látky

Alkylačné látky, sulfonáty

p.o.

L01AD

Antineoplastické látky

Deriváty nitrózourey

p.o.

L01AD

Antineoplastické látky

Deriváty nitrózourey

parent.

L01BA

Antineoplastické látky

Analógy kyseliny listovej

p.o.

L01BA

Antineoplastické látky

Analógy kyseliny listovej

parent.

L01BB

Antineoplastické látky

Analógy purínu

p.o.

L01BC

Antineoplastické látky

Deriváty pyrimidínu

parent.

L01DB

Antineoplastické látky

Antracyklíny a podobné látky

parent.

L01XA

Antineoplastické látky

Zlúčeniny platiny

parent.

L01XX

Antineoplastické látky

Iné antineoplastické látky

p.o.

L01XX

Antineoplastické látky

Iné antineoplastické látky

parent.

L02BA

Hormonálna terapia

Antiestrogény

p.o.

L04AA

Imunosupresívne látky

Selektívne imunosupresívne látky

p.o.

L04AX

Imunosupresívne látky

Iné imunosupresívne látky

p.o.

M01AB

Protizápalové a protireumatické látky

Deriváty kyseliny octovej a podobné látky

p.o.

M01AB

Protizápalové a protireumatické látky

Deriváty kyseliny octovej a podobné látky

parent.

M0 1CC

Protizápalové a protireumatické látky

Penicilamín a podobné látky

p.o.

N02AA

Analgetika

Prírodné ópiové alkaloidy

p.o.

N02AA

Analgetika

Prírodné ópiové alkaloidy

parent.

N02AB

Analgetika

Fenylpiperidínové deriváty

parent.

N02AX

Analgetika

Ostatné opioidy

p. rect.

N02AX

Analgetika

Ostatné opioidy

p.o.

N02AX

Analgetika

Ostatné opioidy

parent.

N03AB

Antiepileptiká

Deriváty hydantoínu

p.o.

N03AF

Antiepileptiká

Deriváty karboxamidu

p.o.

N03AG

Antiepileptiká

Deriváty mastných kyselín

p.o.

N04BA

Antiparkinsoniká

Dopa a jej deriváty

p.o.

N05AA

Psycholeptiká

Fenotiazíny s alifatickým bočným
reťazcom

p.o.
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N05AA

Psycholeptiká

Fenotiazíny s alifatickým bočným
reťazcom

parent.

N05AB

Psycholeptiká

Fenotiazíny s piperazínovou štruktúrou

parent.

N05AD

Psycholeptiká

Deriváty butyrofenónu

p.o.

N05AD

Psycholeptiká

Deriváty butyrofenónu

parent.

N05AF

Psycholeptiká

Deriváty tioxanténu

p.o.

N05AF

Psycholeptiká

Deriváty tioxanténu

parent.

N05AH

Psycholeptiká

Diazepíny, oxazepíny a tiazepíny

p.o.

N05AN

Psycholeptiká

Lítium

p.o.

N05AX

Psycholeptiká

Iné antipsychotiká

p.o.

N06AA

Psychoanaleptiká

Neselektívne inhibítory spätného
vychytávania monoamínov

p.o.

N06AB

Psychoanaleptiká

Inhibítory spätného vychytávania
sérotonínu

p.o.

N07AA

Iné lieky na nervovú sústavu

Inhibítory cholínesterázy

p.o.

R03AC

Antiastmatiká

Selektívne agonisty beta-2-adrenergných
receptorov

inhal.

R03BA

Antiastmatiká

Glukokortikoidy

inhal.

R03BB

Antiastmatiká

Anticholinergiká

inhal.

R03BC

Antiastmatiká

Antialergiká okrem kortikosteroidov

inhal.

R03CC

Antiastmatiká

Selektívne agonisty beta-2-adrenergných
receptorov

p.o.

R03DA

Antiastmatiká

Xantíny

p.o.

R06AX

Systémové antihistaminiká

Iné antihistaminiká na systémové
použitie

p.o.

R06AX

Systémové antihistaminiká

Iné antihistaminiká na systémové
použitie

parent.

S0 1BA

Oftalmologiká

Kortikosteroidy nekombinované

loc.

S01BC

Oftalmologiká

Nesteroidné protizápalové látky

loc.

S01EB

Oftalmologiká

Parasympatikomimetiká

loc.

S01ED

Oftalmologiká

Betablokátory

loc.

S01FA

OftaJmologiká

Anticholinergiká

loc.

S01GX

Oftalmologiká

Iné antialergiká

loc.

V03AF

Všetky ostatné liečebné produkty

Detoxikanciá pri antineoplastickej liečbe

p.o.

V03AF

Všetky ostatné liečebné produkty

Detoxikanciá pri antineoplastickej liečbe

parent.

V04CF

Diagnostické látky

Diagnostika na tuberkulózu

parent.

1. ATC: anatornicko-terapeuticko-chemická klasifikácia podľa Svetovej zdravotníckej organizácie,
ktorou sa identifikuje liečivo.
2. NÁZOV 3-MIESTNEJ SKUPINY: názov anatomicko-terapeutickej skupiny podľa prvých troch
miest kódu ATC.
3. NÁZOV: názov anatomicko-terapeutickej skupiny.
4. CESTA PODANIA:
p.o. (perorálna),
loc. (lokálna),
parent. (parenterálna),
p. rect. (rektálna),
inhal. (inhalačná).
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ZOZNAM SKUPÍN ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK
Skupina

Názov skupiny

Podskupina

Názov podskupiny

A

Obväzový materiál, náplasti
a zdravotnícke pomôcky, ktoré
slúžia na aplikáciu liečiva

A4
A6
A9
A15
A17

Gázové skrútené tampóny
Vata
Pomôcky na liečbu rán
Pomôcky na inhaláciu liečiva
Pomôcky na aplikáciu enterálnej výživy

B

Pomôcky pre inkontinentných
pacientov

B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7

Vložky
Vkladacie plienky
Plienkové nohavičky
Fixačné nohavičky
Podložky pod chorých
Kondómy
Urinálne vrecká

B8

Pomôcky na autokatetrizáciu, epicystostomické
a nefrostomické pomôcky

B9
B10
B11

Držiak
Pripevňovací pás
Ošetrovacie pomôcky

D1

Glukometre pre pacientov liečených intenzifikovaným
inzulínovým režimom

D2

Glukometre pre pacientov liečených konvenčným
inzulínovým režimom

D3

Glukometre pre deti a nezaopatrených liečených
intenzifikovaným inzulínovým režimom

D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D16

Testovacie prúžky na stanovenie glukózy
Testovacie prúžky na stanovenie glukózy
Testovacie prúžky na stanovenie glukózy
Testovacie prúžky na stanovenie glukózy
Mechanická ihla
Výmenné hroty na mechanickú ihlu
Inzulínové pero
Ihly k inzulínovému peru
Striekačky so zatavenou ihlou
Inzulínová pumpa s príslušenstvom
Pomôcky na dezinfekciu

D

Zdravotnícke pomôcky pre diabetikov

pomôcky

pre F1
F2
F3
F4
F5
F6
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F15
F17

v
v
v
v

krvi
krvi
krvi
krvi

F

Zdravotnícke
stomati
kov

Krytka stómie
Irigačná súprava
Podložky kolostomické
Podložky ileostomické
Podložky urostomické
Čistiace a ochranné prostriedky pre stomikov
Dvojdielny kolostomický systém s vreckami
Dvojdielny ileostomický systém s vreckami
Jednodielny kolostomický systém s vreckami
Jednodielny ileostomický systém s vreckami
Dvojdielny urostomický systém s vreckami
Jednodielny urostomický systém s vreckami
Stomické zátky
Detské stomické pomôcky

G

Zdravotné
pančuchy, G1
pančuchové nohavice, návleky na iné po- G2
môcky na kompresívnu liečbu

Kompresívne elastické pančuchy lýtkové (kompresná
trieda II)

G3

Kompresívne elastické pančuchy lýtkové (kompresná
trieda IV)

G4

Kompresívne
(kompresná
trieda II)

elastické

pančuchy

polostehenné

G5

Kompresívne
(kompresná
trieda III)

elastické

pančuchy

polostehenné

Kompresívne elastické pančuchy lýtkové (kompresná
trieda III)
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G6

Kompresívne
(kompresná
trieda IV)

H1
H2

Sériovo vyrábané prsné epitézy pooperačné
Sériovo vyrábané prsné epitézy silikónové

H

Sériovo vyrábané prsné epitézy

I

Individuálne vyhotovovane
I9
ortopedicko-protetické pomôcky I10
a príslušenstvo k nim
I11
I12
I13

elastické

pančuchy

polostehenné

Ortézy individuálne bandážneho typu, liečebné
Ortézy individuálne nebandážneho typu, zložité, liečebné
Úpravy individuálnych ortéz liečebných
Opravy individuálnych ortéz liečebných
Ortézy individuálne bandážneho typu, kompenzačné

I14

Ortézy individuálne nebanbážneho typu, zložité
kompenzačné

I15
I18
I19

Úpravy individuálnych ortéz kompenzačných
Protézy končatín, privykacie
Protézy končatín, prvé definitívne vyhotovenie

I20

Protézy končatín štandardné endoskeletárne - opakované,
definitívne vyhot.

I21

Protézy končatín štandardné exoskeletárne - opakované,
definitívne vyhot.

I22
I23
I24
I25
I26
I27

Protézy končatín špeciálne
Protézy končatín u poistencov do 18 rokov
Protézy horných končatín s vonkajším zdrojom energie
Úpravy protéz končatín
Opravy protéz končatín
Epitézy individuálne vyhotovené

J

Hromadne vyrábané
J4
ortopedicko-protetické pomôcky J5
a príslušenstvo k nim
J6
J7
J8

Ortézy dolných končatín
Ortézy horných končatín
Ortézy trupu, krčnej chrbtice
Ostatné pomôcky vyššie nezaradené; abdukčné pomôcky
Príslušenstvo k protézam končatín

K

Rehabilitačné a kompenzačné
pomôcky

K1
K2
K3
K5
K6

Palice podporné a príslušenstvo
Barly podporné a príslušenstvo
Antldekubltné a polohovacle pomôcky
Pomôcky uľahčujúce osobnú hygienu - vaňové,
sprchovacie
Pomôcky uľahčujúce osobnú hygienu - na toalety

K9

Inhalačné
pomôcky,
respiračné,
ventilačné a iné pomôcky

L1
L2
L3

Mechanický vozík
Príslušenstvo k mechanickému vozíku
Mechanický vozík špeciálne upravený

L4

Príslušenstvo k mechanickému vozíku špeciálne
upravenému

L5
L6
L7
L8
L13
L14
L15

Elektrický vozík jednoduchý
Príslušenstvo k elektrickému vozíku jednoduchému
Elektrický vozík špeciálne upravený
Príslušenstvo
k elektrickému
vozíku
špeciálne
upravenému
Chodúľky a kraulery
G-aparáty a rolátory
Zdvihák

L

Vozíky

N

Pomôcky
postihnutých

O

Okuliare
a pomôcky
pre
zrakovo
postihnutých a príslušenstvo
k nim

pre

sluchovo N1
N3
N7
N17

výdychomery,

oxygenátory,

Vreckový načúvací prístroj s kompresiou
Závesný načúvací prístroj
Zvukovodový načúvací prístroj
Elektrolarynx s príslušenstvom

O7
O8
O21
O22
O23
O30

Šošovky pre deti do 18 rokov
Šošovky pre poistencov nad 18 rokov
Očné protézy
Očné protézy
Očné protézy
Lupa sférická

O32

Optické lupy ručné s osvetlením a bez osvetlenia a optické
lupy príložné s osvetlením a bez osvetlenia

O34

Ďalekohľadový systém s príslušenstvom monokuláre
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Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť
Všeobecná časť
1. V návrhu na kúpeľnú starostlivosť musia byť vždy uvedené výsledky fyzikálneho vyšetrenia,
výsledky odborných a laboratórnych vyšetrení nevyhnutných na určenie diagnózy a liečebného
postupu, doterajší spôsob liečby vrátane ordinovaných liekov. U osôb nad 50 rokov EKG,
u osôb nad 70 rokov a vždy v prípadoch, keď kúpeľné procedúry predstavujú záťaž pre
kardiovaskulárny systém, treba kompletné interné vyšetrenie. Treba posúdiť schopnosť chôdze
a sebaobsluhy. Odborné a laboratórne vyšetrenia nesmú byť staršie ako šesť mesiacov, ak
zdravotný stav chorého nevyžaduje urobiť nové vyšetrenie. Ak návrh na kúpeľnú starostlivosť
nie je vybavený do jedného roka, musí byť aktualizovaný.
2. Návrh na kúpeľnú starostlivosť treba vždy objektívne zdôvodniť doložením prepúšťacej správy
z nemocnice alebo odborného nálezu; okrem toho musí obsahovať podľa druhu choroby tieto
ďalšie povinné vyšetrenia vrátane dátumu ich vykonania:
Onkologické choroby

onkologické vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov (moč + sediment, FW, KO,
ELFO), rtg hrudných orgánov a ostatných vyšetrení, TU markery. Vyšetrenia nesmú
byť staršie ako 2 mesiace.

Choroby obehového
ústrojenstva

EKG, pri hypertenzívnej chorobe II. a III. štádia podľa SZO očné pozadie a príslušné
odborné vyšetrenia podľa uváženia odborného lekára.

Diabetes mellitus

glykémia, glykosúria, kreatinín, ketolátky, údaje o liečebných dávkach antidiabetík,
EKG a očné pozadie.

Netuberkulózne
choroby dýchacieho
ústrojenstva

rtg pľúc, spirometria, pri alergických ochoreniach alergologické vyšetrenie.
U pacientov, ktorí majú absolvovať kúpeľnú liečbu na Štrbskom Plese, vyjadrenie
internistu pri stavoch spojených s ICHS a hypertenziou.

Choroby tráviaceho
ústrojenstva

výsledky vyšetrení, ktoré objektivizujú diagnózu u pacienta. Pri chorobách pečene
a žlčníka pečeňové skúšky, prípadne vyšetrenie žlčových ciest, vyšetrenie
ultrazvukom.

Nervové choroby

posledné neurologické vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov a funkčných
vyšetrení, pri radikulárnych syndrómoch popis rtg snímok príslušnej časti chrbtice,
pri cervikobrachiálnych syndrómoch EKG.

Choroby pohybového
ústrojenstva

posledné odborné príslušné vyšetrenie vrátane zodpovedajúceho laboratórneho
vyšetrenia s popisom rtg snímok a funkčné vyšetrenie.

Choroby obličiek
a močových ciest

posledné odborné vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov.

Duševné choroby

psychiatrické vyšetrenie (s prehľadom doterajšieho priebehu liečenia).

Choroby z povolania

odborné vyšetrenie na príslušnom oddelení kliniky pracovného lekárstva.

Ostatné choroby

posledné príslušné odborné vyšetrenia.

Polymorbidita

u osôb nad 70 rokov pred nástupom na kúpeľnú liečbu geriatrické vyšetrenie.

3. Súhrn výsledkov klinických a laboratórnych vyšetrení, ktoré navrhujúci lekár uvedie v návrhu,
musí umožňovať, aby mohla byť naordinovaná kúpeľná liečba už v prvý deň pobytu, nie až po
vykonaní doplňujúceho vyšetrenia.
4. Ak je kúpeľná liečba indikovaná pre iné choroby ako onkologické, u osôb s onkologickým
ochorením musí návrh obsahovať vyjadrenie onkológa ku kúpeľnej starostlivosti.
5. Pred nástupom na kúpeľnú starostlivosť musí ošetrujúci praktický lekár potvrdiť aktuálny
zdravotný stav pacienta z hľadiska vylúčenia možnej kontraindikácie. Potvrdenie nesmie byť
staršie ako 14 dní.
Všeobecné kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti
Kúpeľnú starostlivosť nemožno navrhnúť, ak ide o
• infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu.
Ak je niektorá choroba indikovaná na kúpeľnú starostlivosť združená s tbc dýchacieho
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ústrojenstva alebo inou formou tbc, môže sa kúpeľná starostlivosť navrhnúť a povoliť iba takej
osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín aktívnej tuberkulózy,
• všetky choroby v akútnom štádiu,
• klinické známky obehového zlyhania,
• stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej
tromboflebitíde do 6 týždňov po doznení choroby,
• labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
• často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu,
• kachexie každého druhu,
• zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,
• epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat
a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch
patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia
neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti. Pre indikačnú skupinu XXVI nie je
epilepsia kontraindikáciou,
• aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou
možnosťou komunikácie,
• závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok,
• fajčenie pri vyznačených diagnózach – navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v návrhu
vždy potvrdiť,
• inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna – neplatí pre indikačnú skupinu XXVI –
výnimku z tejto kontraindikácie pre dospelých pacientov s inkontinenciou moču a stolice môže
povoliť vedúci lekár liečebne,
• demenciu,
• tehotenstvo,
• nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,
• hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).
Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť
tabuľková časť

Kód
diagnózy

Indikácia

Návrh
vyhotovuje

Kontraindikácie

I. Onkologické choroby
A

I/1

C00 - C97,
D00 - D09

Onkologické choroby do 12 mesiacov
od ukonèenia komplexnej
onkologickej lieèby (vrátane
chemoterapie, rádioterapie) bez
akýchko¾vek známok recidívy
ochorenia.

onkológ

21

Recidíva metastázy,
karcinomatózna kachexia.

II. Choroby obehového ústrojenstva
Kontraindikácia pre celú skupinu II: Fajèenie.
B

II/1

I01, I09,
I40

Stav po akútnej karditíde
do 12 mesiacov od vzniku.

internista,
kardiológ

21

C

II/2

I05 - I08,
I34 - I37

Chlopòové chyby.

internista,
kardiológ

21
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Aktivita reumatického
procesu, infekèná
endokarditída, pokojová
alebo noèná dýchavica,
klinické prejavy obehovej
slabosti.
Embolické komplikácie
s •ažkou poruchou
hybnosti, infekèná
endokarditída, pokojová
alebo noèná dýchavica,
klinické prejavy obehovej
slabosti, aktivita
zápalového procesu.
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Indikaèný zoznam pre kúpe¾nú starostlivos•

I20, I25

Ischemická srdcová choroba
s anginóznymi záchvatmi a stavy
po implantácii kardiostimulátora.

internista,
kardiológ

21

A

II/4

I21, I22

Stav po akútnom infarkte myokardu
vhodný pre II. fázu rehabilitácie,
najneskôr do 6 mesiacov po vzniku.

internista,
kardiológ

21

B

II/5

I22, I25

Ischemická srdcová choroba
s prekonaným akútnym infarktom
od 6 do 12 mesiacov po akútnom
infarkte, v prípade neindikovania
II/4.

internista,
kardiológ

21

C

II/6

I10 - I13

Hypertenzívna choroba I. a II. stupòa
pod¾a klasifikácie európskej
kardiologickej spoloènosti. Juvenilná
hypertenzia.

internista,
kardiológ

21

•ažká forma anginy
pectoris s èastými
záchvatmi, s nízkou
toleranciou námahy,
predsieòovokomorový blok
II. stupòa, ak nebol
implantovaný
kardiostimulátor,
pokojová alebo noèná
dýchavica, klinické
prejavy obehovej slabosti.
•ažká forma anginy
pectoris s èastými
záchvatmi, s nízkou
toleranciou námahy,
predsieòovokomorový blok
II. stupòa, ak nebol
implantovaný
kardiostimulátor,
pokojová alebo noèná
dýchavica, klinické
prejavy obehovej slabosti.
•ažká forma anginy
pectoris s èastými
záchvatmi, s nízkou
toleranciou námahy,
pokojová alebo noèná
angina pectoris,
predsieòovokomorový blok
II. stupòa, pokojová alebo
noèná dýchavica, klinické
prejavy obehovej slabosti.
Pokojová alebo noèná
dýchavica, klinické
prejavy obehovej slabosti.

Kúpe¾nú
starostlivos•
možno pri tejto
indikácii uhrádza•
z prostriedkov
verejného
zdravotného
poistenia najviac
raz za dva roky.
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B
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I10 - I15,
I25, I61 I65, I69,
I70

Hypertenzívna choroba III. stupòa
pod¾a klasifikácie európskej
kardiologickej spoloènosti
komplikovaná týmito stavmi:
ischemická choroba srdca, cievne
mozgové príhody, obliterácie ciev
dolných konèatín II. až III. stupòa
a vaskulárna nefroskleróza.

internista,
kardiológ

21

Malígny zvrat, stavy po
mozgových príhodách
s výrazným obmedzením
pohyblivosti a psychickej
aktivity, pokojové bolesti,
pokojová alebo noèná
dýchavica, klinické
prejavy obehovej slabosti,
•ažká forma anginy
pectoris
s èastými záchvatmi,
s nízkou toleranciou
námahy, pokojová alebo
noèná angina pectoris.
Diabetická nefropatia
s kreatinínom v sére nad
200 mikromolov/liter.

C

II/8

I70, I73,
I77

internista,
kardiológ

21

C

II/9

I80, I88,
I89

internista,
kardiológ

21

Opakované p¾úcne
embólie, vredy na
predkolení väèšieho
rozsahu, elefantiáza,
recidivujúci erysipel.

A

II/10

pod¾a
základnej
diagnózy

Ochorenie tepien konèatín na
podklade aterosklerotickom alebo
zápalovom
v I. štádiu alebo II. štádiu.
Stav po trombózach
a tromboflebitídach s pretrvávajúcimi
následkami najskôr
3 mesiace po odznení povrchovej
trombophlebitídy a 6 mesiacov po
hlbokej trombóze. Chronické
lymfatické edémy.
Stavy po operáciách srdcových chýb
vrodených alebo získaných, stavy po
revaskularizaèných cievnych
rekonštrukciách na srdci vrátane
stavov po perkutánnej
transluminálnej angioplastike,
transplantácii srdca, poúrazové stavy
srdca, vhodné pre druhú fázu
rehabilitácie, najneskôr
do 6 mesiacov po operácii alebo
úraze.

kardiochirurg,
kardiológ

21

Aktivita zápalového
procesu, infekèná
endokarditída, embolická
komplikácia,
predsieòovokomorový blok
II. stupòa so záchvatmi
bezvedomia, pokojová
alebo noèná dýchavica,
klinické prejavy obehovej
slabosti, •ažká angina
pectoris s •ažkými
záchvatmi a nízkou
toleranciou námahy,
pokojová alebo noèná
angina pectoris.
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pod¾a
základnej
diagnózy

Stavy po operáciách srdcových chýb
vrodených alebo získaných a stavy po
revaskularizaèných cievnych
rekonštrukciách na srdci vrátane
stavov po perkutánnej
transluminálnej angioplastike,
transplantáciách srdca, poúrazové
stavy srdca od 6 do 12 mesiacov po
operácii alebo úraze pri
pretrvávajúcich •ažkostiach v prípade
neindikovania II/10.

kardiochirurg,
kardiológ,
internista

21

A

II/12

I70 - I74

Stavy po cievnych rekonštrukèných
operáciách na cievnom systéme
do 6 mesiacov po operácii.

21

B

II/13

I70 - I74,
I77, I79

Stavy po cievnych rekonštrukèných
a revaskularizaèných operáciách na
cievnom systéme od 6 do 12
mesiacov po operácii pri
pretrvávajúcich •ažkostiach v prípade
neindikovania II/12.

kardiochirurg,
kardiológ,
angiológ
kardiochirurg,
kardiológ,
angiológ

21

Aktivita zápalového
procesu, infekèná
endokarditída, embolická
komplikácia,
predsieòovokomorový blok
II. stupòa so záchvatmi
bezvedomia, pokojová
alebo noèná dýchavica,
klinické prejavy obehovej
slabosti, •ažká angina
pectoris s •ažkými
záchvatmi a nízkou
toleranciou námahy.
•ažké trofické defekty,
embolické komplikácie.

•ažké trofické defekty,
embolické komplikácie.

III. Choroby tráviaceho ústrojenstva
Kontraindikácie pre celú skupinu III: •ažké poruchy výživy, malabsorpèný syndróm, opakované hematemézy a meléna, fajèenie.
III/1

K20, K21,
K22, K30

C

III/2

K25, K26,
K27

A

III/3

pod¾a
základnej
diagnózy

B

III/4

pod¾a
základnej
diagnózy

Zdåhavé funkèné žalúdoèné
dyspepsie, benígne ochorenia
pažeráka.
Vredová choroba žalúdka,
dvanástnika
a bulbitída v štádiu upokojujúcej sa
exacerbácie alebo remisie.
Stavy po operáciách žalúdka,
dvanástnika a pažeráka, stavy po
operáciách peèene, pankreasu,
transplantácii peèene do 6 mesiacov
po operácii.
Stavy po operáciách žalúdka,
dvanástnika a pažeráka pri
pretrvávajúcich •ažkostiach od 6
do 12 mesiacov po operácii v prípade
neindikovania III/3.

gastroenterológ,
internista
gastroenterológ,
internista

21

Fajèenie.

21

Stenózy a penetrácie.

gastroenterológ,
internista,
hepatológ,
chirurg
gastroenterológ,
internista,
chirurg

21

Pooperaèné stenózy, stavy
vyžadujúce reoperáciu
a klinicky zistené prejavy
recidívy základného
ochorenia, fajèenie.
Pooperaèné stenózy, stavy
vyžadujúce reoperáciu
a klinicky zistené prejavy
recidívy základného
ochorenia. Fajèenie.

21
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C
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B

Regionálna enterokolitída, Crohnova
choroba

gastroenterológ

21

Fajèenie.

A

III/6

pod¾a
základnej
diagnózy

Stavy po resekcii tenkého alebo
hrubého èreva do 6 mesiacov po
operácii.

chirurg,
gastroenterológ

21

B

III/7

pod¾a
základnej
diagnózy

III/8

K51

internista,
gastroenterológ,
chirurg
chirurg,
gastroenterológ

21

B

Stavy po resekcii tenkého alebo
hrubého èreva pri pretrvávajúcich
•ažkostiach od 6 do 12 mesiacov
v prípade neindikovania II/6.
Proktokolitída - stredne •ažká a •ažká
forma vrátane pooperaèných stavov
v remisii, dokázaná rektoskopicky,
prípadne kolonoskopicky.

Stenóza èriev, anus
praeter naturalis, klinicky
zistite¾né prejavy recidívy
základného ochorenia.
Stenóza èriev, anus
praeter naturalis, klinicky
zistite¾né prejavy recidívy
základného ochorenia.
Anus praeter naturalis,
chronické parazitárne
a bacilárne ochorenie
èriev.

C

III/9

K80, K81,
K82, K83

Chronické ochorenie žlèníka
s litiázou alebo bez nej, ak nie je
vhodná operácia, a poruchy žlèových
ciest podložené odborným nálezom.

gastroenterológ,
internista

21

B

III/10

pod¾a
základnej
diagnózy

chirurg,
gastroenterológ,
hepatológ

21

B

III/11

pod¾a
základnej
diagnózy

Stavy po operácii žlèníka a žlèových
ciest do 6 mesiacov po operácii
vrátane stavov po extrakcii žlèových
kameòov endoskopickou metódou
s komplikovaným pooperaèným
priebehom a pretrvávajúcimi
dyspeptickými •ažkos•ami
podloženými odborným nálezom.
Stavy po akútnej hepatitíde
akejko¾vek etiológie s preukázanou
poruchou peèeòovej funkcie do
6 mesiacov po prepustení
z ústavného lieèenia.

infektológ,
internista,
hepatológ

21

21

Obštrukcia kameòom,
empyém žlèníka,
cholangoitída,
v anamnéze akútna
pankreatitída s ikterom.
Obštrukcia alebo infekcia
žlèových ciest.

Peèeòová nedostatoènos•,
etylizmus, drogová
závislos•.
Kontraindikáciou nie je
pozitivita HBsAg.

Kúpe¾nú
starostlivos•
možno pri tejto
indikácii uhrádza•
z prostriedkov
verejného
zdravotného
poistenia najviac
raz za dva roky.
Netýka sa
apendektómie.

Netýka sa
apendektómie.

Kúpe¾nú
starostlivos•
možno pri tejto
indikácii uhrádza•
z prostriedkov
verejného
zdravotného
poistenia najviac
raz za dva roky.
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B

Chronické ochorenie peèene
s preukázanou poruchou funkcie
peèene.

infektológ,
internista,
hepatológ

21

A

III/13

K85

Stavy po akútnej pankreatitíde alebo
exacerbácii pankreatitídy do
6 mesiacov po akútnej príhode alebo
exacerbácii spojenej s ústavnou
lieèbou.

internista,
chirurg,
gastroenterológ

21

B

III/14

K86

Chronická pankreatitída
s preukázanou poruchou funkcie.

internista,
gastroenterológ

21

A

IV/1

E10, E11

B

IV/2

E10, E11

Diabetes mellitus – do 6 mesiacov po
jeho zistení. Klasifikovaný pod¾a
kritérií Svetovej zdravotníckej
organizácie.
Diabetes mellitus s komplikáciami
(mikro- a makroangiopatie,
neuropatie).

C

IV/3

E66

Pokroèilá peèeòová
nedostatoènos•
s prejavmi metabolického
zlyhania, s príznakmi
portálnej hypertenzie.
Etylizmus, drogová
závislos•.
Kontraindikáciou nie je
pozitivita HBsAg.
Patologické zmeny
žlèových ciest, èasté
exacerbácie pankreatitídy
(táto kontraindikácia
neplatí, ak nie je možná
operácia), peèeòová
nedostatoènos•, etylizmus,
drogová závislos•.
Peèeòová nedostatoènos•,
etylizmus, drogová
závislos•, pokroèilá
malabsorpcia, èastá
exacerbácia pankreatitídy,
cholangoitída, empyém
žlèníka, cholelitiáza.
(Kontraindikácia neplatí,
ak nie je možná operácia.)

Kúpe¾nú
starostlivos•
možno pri tejto
indikácii uhrádza•
z prostriedkov
verejného
zdravotného
poistenia najviac
raz za dva roky.

IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

Obezita do 55 rokov s poruchami
metabolizmu (hyperlipoproteinémiou,
poruchami glukózovej tolerancie
alebo hyperurikémie).

diabetológ

21

Opakujúce sa •ažšie
metabolické rozvraty.

diabetológ

21

Diabetická nefropatia
v stave retencie
dusíkatých látok (hladina
kreatinínu
v sére vyššia ako 350
µmol/l).

diabetológ

21

Kúpe¾nú
starostlivos•
možno pri tejto
indikácii uhrádza•
z prostriedkov
verejného
zdravotného
poistenia najviac
raz za dva roky.

577/2004 Z. z.

pod¾a
základnej
diagnózy
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C

IV/4
IV/5

E78
E05

Hyperlipoproteinémia II. až V. typu.
Stavy po operácii štítnej ž¾azy pre
tyreotoxikózu do 6 mesiacov po
operácii.

diabetológ
internista,
endokrinológ,
chirurg

21
21

577/2004 Z. z.

C
A

•ažšie poškodenie
kardiovaskulárneho
ústrojenstva, malígna
struma.

V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
Kontraindikácie pre celú skupinu V: Kardiorespiraèná nedostatoènos•, anatomické prekážky v dýchacích cestách, fajèenie. V celej skupine je
možný pobyt v klimatickom mieste len raz roène, t. j. v odbornom lieèebnom ústave alebo v kúpe¾nej lieèebni.
V/1

J41, J42

Chronická bronchitída, sústavne
odborne lieèená.

internista,
pneumológ,
ftizeológ,
alergológ,
imunológ

21

Chronické cor pulmonale.

B

V/2

J45

Bronchiálna astma v pokojnom stave,
sústavne odborne lieèená.

internista,
pneumológ,
ftizeológ,
alergológ,
imunológ

21

Chronické cor pulmonale.

A

V/3

J45

Bronchiálna astma s frekvenciou
záchvatov priemerne aspoò raz
mesaène sústavne odborne lieèená,
pokia¾ sú hodnoty FEV l/s hranièné
alebo nižšie ako 60 % náležitej
hodnoty.

internista,
pneumológ,
ftizeológ,
alergológ,
imunológ

21 28

Chronické cor pulmonale.

Kúpe¾nú
starostlivos•
možno pri tejto
indikácii uhrádza•
z prostriedkov
verejného
zdravotného
poistenia najviac
raz za dva roky.
Kúpe¾nú
starostlivos•
možno pri tejto
indikácii uhrádza•
z prostriedkov
verejného
zdravotného
poistenia najviac
raz za dva roky.
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pod¾a
základnej
diagnózy

Stavy po operáciách dolných
dýchacích ciest a p¾úc a po
transplantácii p¾úc
do 6 mesiacov po operácii.

chirurg,
internista,
pneumológ,
ftizeológ

21

Empyémy, píš•aly.

C

V/5

J31, J37,
J38

Hypertrofické zápaly alebo atrofické
zmeny horných dýchacích ciest,
sústavne odborne lieèené.

otorinolaryngológ

21

B

V/6

J30

Alergické nádchy preukázané
alergologickým vyšetrením, sústavne
odborne lieèené.

alergológ,
imunológ

21

C

V/7

J32

Chronické sínusitídy
a sinobronchitídy, sústavne odborne
lieèené.

21

B

V/8

pod¾a
základnej
diagnózy

Stavy po operáciách horných
dýchacích orgánov do 6 mesiacov po
operácii.

otorinolaryngológ,
pneumológ,
ftizeológ
otorinolaryngológ

Hnisavé zápaly ved¾ajších
nosových dutín
vyžadujúce chirurgickú
lieèbu.
Hnisavé zápaly ved¾ajších
nosových dutín
vyžadujúce chirurgickú
lieèbu.
Hnisavé zápaly ved¾ajších
nosových dutín
vyžadujúce chirurgickú
lieèbu.

B

V/9

J60, J62,
J68

P¾úcne fibrózy, sústavne odborne
lieèené.

internista,
pneumológ,
ftizeológ

21

S výnimkou stavov
po minimálnych
invazívnych
výkonoch na
pleure
a p¾úcach, po PNO
a benígnych
nádoroch bez
pooperaèných
komplikácií
a stavov po
diagnostických
a paliatívnych
výkonoch
na pleure
a p¾úcach.

Netýka sa
tonzilektómie,
adenotómie
a operácií nosovej
priehradky.
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A

21

577/2004 Z. z.

Kontraindikácie pre celú skupinu VI: Vážne psychické poruchy, nemožnos• zá•aže pacienta rehabilitaènou lieèbou.
VI/1

G54 - G59,
G61, A93,
A94

Chabé obrny (okrem poúrazových)
vrátane poinfekèných
polyradikuloneuritíd do 12 mesiacov
po odznení akútneho štádia.

neurológ,
lekár FBLR,
infektológ

28

B

VI/2

G54 - G59,
G62, A80,
B91

Chabé obrny (okrem poúrazových)
a stavy po poliomyelitíde.

neurológ,
lekár FBLR

21

C

VI/3

G63

VI/4

G00 - G05,
G07 - G09

neurológ,
lekár FBLR
neurológ,
infektológ

21

A

A

VI/5

I60 - I63

Polyneuropatie s paretickými
prejavmi.
Zápalové ochorenia centrálneho
nervstva (stavy po
meningoencefalitídach
a po myelitídach) po skonèení
akútneho obdobia, ak sú prítomné
spasticko-paretické prejavy
do 12 mesiacov po vzniku ochorenia.
Hemiparézy a paraparézy cievneho
pôvodu po doznení akútneho štádia
do 12 mesiacov od vzniku bez
výraznejších psychických zmien
a s prejavmi obnovujúcej sa funkcie.

neurológ,
lekár FBLR,
internista

28

Kúpe¾nú
starostlivos•
možno pri tejto
indikácii uhrádza•
z prostriedkov
verejného
zdravotného
poistenia najviac
raz za dva roky.
Kúpe¾nú
starostlivos•
možno pri tejto
indikácii uhrádza•
z prostriedkov
verejného
zdravotného
poistenia najviac
raz za dva roky.

28

Opakovanie náhlej cievnej
mozgovej príhody viac ako
dva razy, pokojová alebo
noèná dýchavica,
chronické edémy
s hepatomegáliou, recidívy
hemiparézy
do 1 roka od prvej príhody
ochorenia, nebezpeèenstvo
embolizácie, •ažké fatické
poruchy, najmä
percepèné. Fajèenie.

Strana 241

U každého
chorého je pred
podaním návrhu
nutná konzultácia
internistu, ktorý
sa vyjadrí
o možnosti
za•aženia
lieèebnou telesnou
výchovou
z h¾adiska
kardiovaskulárneho aparátu.
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A

577/2004 Z. z.

VI. Nervové choroby

I60 - I63,
I69

Hemiparézy a paraparézy cievneho
pôvodu po odznení akútneho štádia
od 12 do 24 mesiacov od vzniku, ak
je predpoklad, že kúpe¾né lieèenie
prispeje k obnoveniu a udržaniu
pracovnej schopnosti a sebaobsluhy.

neurológ,
lekár FBLR,
internista

21

A

VI/7

pod¾a
základnej
diagnózy

neurológ,
neurochirurg, lekár
FBLR

28

B

VI/8

G35, G37

Stavy po závažných poraneniach
a operáciách centrálneho
a periférneho nervstva s poruchami
hybnosti, s prejavmi obnovujúcej sa
funkcie,
do 12 mesiacov od úrazu alebo
operácie.
Roztrúsená skleróza a iné
demyelinizaèné ochorenia v štádiu
bez príhody, sústavne odborne
lieèené, so zachovanou schopnos•ou
sebaobsluhy.

neurológ,
lekár FBLR

B

VI/9

G70 - G73

neurológ

Nervovosvalové degeneratívne
choroby.

U každého
chorého je pred
podaním návrhu
nutná konzultácia
internistu, ktorý
sa vyjadrí
o možnosti
za•aženia
lieèebnou telesnou
výchovou
z h¾adiska
kardiovaskulárneho aparátu.

21

Výrazná ataxia, pokroèilé
plegické stavy, príhody
opakujúce
sa do 1 roka.

21

Paroxyzmálne svalové
obrny, prejavy kardiálnej
insuficiencie.

Kúpe¾nú
starostlivos•
možno pri tejto
indikácii uhrádza•
z prostriedkov
verejného
zdravotného
poistenia najviac
raz za dva roky.
V návrhu je nutné
uvies• výsledok
kardiologického
vyšetrenia.
Kúpe¾nú
starostlivos•
možno pri tejto
indikácii uhrádza•
z prostriedkov
verejného
zdravotného
poistenia najviac
raz za dva roky.
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Opakovanie náhlej cievnej
mozgovej príhody viac ako
dva razy, pokojová alebo
noèná dýchavica,
chronické edémy
s hepatomegáliou, recidívy
hemiparézy
do 1 roka od prvej príhody
ochorenia, nebezpeèenstvo
embolizácie, •ažké fatické
poruchy, najmä
percepèné. Fajèenie.
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B

G95

Syringomyelia s paretickými
prejavmi, sústavne odborne lieèená.

neurológ

21

B

VI/11

G80

Detská mozgová obrna, ak sú
predpoklady ïalšieho zlepšenia
funkcie.

neurológ,
lekár FBLR

21

B

VI/12

G20, G23

Parkinsonova choroba. Iné
degeneratívne choroby bazálnych
ganglií.

neurológ,
lekár FBLR

21

B

VII/1

M02, M05
- M10

Reumatoidná artritída a jej varianty,
psoriatická artritída, kåbový syndróm
Reiterovej choroby s funkèným
postihnutím, sústavne lieèené.

reumatológ

21

B

VII/2

M45, M46

Ankylotizujúca spondylartritída
(Bechterevova choroba) a ostatné
séronegatívne spondylartritídy
s funkèným postihnutím, sústavne
lieèené.

reumatológ,
lekár FBLR

21

Poruchy dýchacie
a hltacie.

VII. Choroby pohybového ústrojenstva
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Vysoká aktivita
nestabilizovaná
primeranou lieèbou, •ažšie
viscerálne postihnutia,
•ažšie prejavy nežiaducich
úèinkov liekov.
Vysoká aktivita
nestabilizovaná
primeranou lieèbou.
Deštrukèné zmeny
bedrových zhybov
s podstatným obmedzením
hybnosti.•ažšie viscerálne
postihnutia, •ažšie prejavy
nežiaducich úèinkov
liekov.

Kúpe¾nú
starostlivos•
možno pri tejto
indikácii uhrádza•
z prostriedkov
verejného
zdravotného
poistenia najviac
raz za dva roky.
Kúpe¾nú
starostlivos•
možno pri tejto
indikácii uhrádza•
z prostriedkov
verejného
zdravotného
poistenia najviac
raz za dva roky.
Kúpe¾nú
starostlivos•
možno pri tejto
indikácii uhrádza•
z prostriedkov
verejného
zdravotného
poistenia najviac
raz za dva roky.
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B

M41

Skoliózy idiopatické a inej etiológie
so zakrivením 20 stupòov a viac
pod¾a Cobba, doložené popisom rtg
snímky, do 25 rokov veku, sústavne
lieèené v ortopedickej alebo
rehabilitaènej ambulancii.

ortopéd, lekár
FBLR

21

Funkèné skoliotické
držanie bez
morfologických zmien
na rtg.

B

VII/4

M01, M03,
M13

reumatológ,
lekár FBLR

21

B

VII/5

M16

Reaktívne a druhotné artritídy (napr.
poinfekèné) trvajúce dlhšie ako
6 mesiacov, pri infekèných po sanácii
fokusov, sústavne lieèené.
Koxartróza od II. štádia s funkèným
postihnutím, sústavne lieèená.

ortopéd,
reumatológ,
lekár FBLR

21

Tuberkulózne artritídy
a artritídy vysokoaktívne,
zatia¾ nestabilizované
lieèbou.
Výrazne progredujúci
proces s rýchlym vývojom
rtg zmien, nestabilizovaná
osteonekróza hlavíc alebo
acetabula. Neschopnos•
samostatného pohybu.

B

VII/6

M10, M11,
M14, M15,
M17 - M19

Artrózy sprevádzané funkènou
poruchou, sústavne lieèené,
a artropatie pri metabolických
poruchách.

ortopéd,
reumatológ,
lekár FBLR

21

Deštrukcia kåbov
s hrubšou poruchou osi,
nestabilizovaná
osteonekróza, výrazné
príznaky druhotnej
iritácie. •ažký varikózny
syndróm so žilovou
nedostatoènos•ou.

B

VII/7

M40, M43,
M47 - M53

Vertebrogénny syndróm
s prechodnými bolestivými
poruchami chrbtice, sústavne
lieèený.

ortopéd,
reumatológ,
neurológ,
lekár FBLR

21

Kompresívny radikulárny
syndróm

Kúpe¾nú
starostlivos•
možno pri tejto
indikácii uhrádza•
z prostriedkov
verejného
zdravotného
poistenia najviac
raz za dva roky.

Kúpe¾nú
starostlivos•
možno pri tejto
indikácii uhrádza•
z prostriedkov
verejného
zdravotného
poistenia najviac
raz za dva roky.
Kúpe¾nú
starostlivos•
možno pri tejto
indikácii uhrádza•
z prostriedkov
verejného
zdravotného
poistenia najviac
raz za dva roky.
Kúpe¾nú
starostlivos•
možno pri tejto
indikácii uhrádza•
z prostriedkov
verejného
zdravotného
poistenia najviac
raz za dva roky.
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B

577/2004 Z. z.

pod¾a
základnej
diagnózy

B

VII/9

pod¾a
základnej
diagnózy

B

VII/10

M12

Stavy po úrazoch alebo operáciách
pohybového ústrojenstva vrátane
operácií medzistavcovej platnièky
a operácií s použitím kåbovej
náhrady, ktoré sú sprevádzané
oslabením svalovej sily alebo
obmedzenou pohyblivos•ou kåbov,
prípadne obrnami, najviac
do 6 mesiacov od úrazu alebo
operácie.
Stavy po úrazoch alebo operáciách
pohybového ústrojenstva vrátane
operácií medzistavcovej platnièky
a operácií s použitím kåbovej
náhrady, ktoré sú sprevádzané
obmedzenou pohyblivos•ou kåbov, od
6 do 12 mesiacov po úraze alebo
operácii v prípade neindikovania
kúpe¾nej lieèby do 6 mesiacov.
Hemofilická artropatia.

chirurg,
ortopéd,
neurológ,
neurochirurg, lekár
FBLR,
traumatológ

28

Nezhojené rany.

chirurg,
ortopéd, lekár
FBLR,
neurológ

21

Nezhojené rany.

reumatológ,
ortopéd, lekár
FBLR.
Kúpe¾ný návrh
potvrdzuje
vždy
hematológ

21

Nevz•ahuje sa na
nekomplikované
úrazy
a jednoduché
operácie na
pohybovom
aparáte vrátane
diagnostických
výkonov
a extrakcie kovov.
Nevz•ahuje sa na
nekomplikované
úrazy
a jednoduché
operácie na
pohybovom
aparáte vrátane
diagnostických
výkonov
a extrakcie kovov.
Z hematologického h¾adiska stav
musí by• úplne
kompenzovaný
a do kúpe¾ného
zariadenia si
pacient donesie so
sebou adektvátne
množstvo
substituènej
lieèby.

VIII. Choroby oblièiek a moèových ciest
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A

Kontraindikácie pre celú skupinu VIII: Stavy spojené s hromadením moèu pre prekážku v moèových cestách
a rezíduá v moèovom mechúre viac ako 30 ml, sprievodná hypertenzia nad 16 kPa (120 mm Hg) diastolického tlaku,
hodnota kreatinínu v sére nad 350 µmol/l, píš•aly v operaènej rane.
V prípade hemodialyzovaných pacientov je možné ich zaradenie do kúpe¾nej starostlivosti, len ak je poèas pobytu v kúpe¾nom zariadení
hemodialýza zabezpeèená a príslušnou zdravotnou pois•ovòou pacienta schválená úhrada hemodialyzaèného procesu.
C

VIII/1

B

VIII/2

Netuberkulózne recidivujúce, zdåhavé
zápaly moèových ciest.
Zdåhavá pyelonefritída v solitárnej
oblièke, neindikovaná pre operaènú
lieèbu, cystické ochorenie oblièiek,
nefrokalcinóza s výnimkou nelieèenej
hyperparatyreózy.

urológ,
nefrológ
urológ,
internista,
nefrológ

21
21
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N11 - N16,
N30, N08
N11, N28,
N29, Q60 Q63

N20, N21

B

VIII/4

N20, E72

A

VIII/5

pod¾a
základnej
diagnózy

B

VIII/6

pod¾a
základnej
diagnózy

C

VIII/7

N34, N41,
N42, Z94

Drobná urolitiáza so spontánnymi
odchodmi kamienkov bez
dokázate¾ného hromadenia moèu
v horných moèových cestách. Urátová
litiáza vhodná na konzervatívnu
lieèbu.
Obojstranná nefrolitiáza, ktorá nie je
indikovaná na operaènú lieèbu,
cystínová nefrolitiáza.
Stavy po operáciách oblièiek vrátane
transplantácií, rekonštrukèných
operáciách moèových ciest a stavy
po prostatektómiách
s komplikovaným pooperaèným
priebehom do 6 mesiacov po operácii.
Stavy po operáciách oblièiek
a moèových ciest vrátane
endovezikulárnych operácií a stavy
po prostatektómiách
s komplikovaným pooperaèným
priebehom a pretrvávaní •ažkostí na
základe odborného nálezu od
6 mesiacov do 12 mesiacov po
operácii, v prípade neindikovania
VIII/5.
Prostatitída, prostatovezikulitída,
chronická uretritída, sústavne
odborne lieèené, stavy po
prostatektómii.

urológ,
nefrológ

21

urológ,
nefrológ

21

urológ,
chirurg,
nefrológ

21

urológ,
chirurg,
nefrológ

21

urológ,
nefrológ

21

Netýka sa to
stavov po
diagnostických
výkonoch
a endovezikulárnych lavážach.

IX. Duševné choroby
Kontraindikácie pre celú skupinu IX: Disociálne správanie, stavy vyžadujúce ústavné psychiatrické lieèenie, suicidálne tendencie, závislos• od
návykových látok, rozvinuté stavy demencie, poruchy vedomia.
C

IX/1

F40 - F48

Neurózy a iné nepsychotické
reaktívne poruchy po intenzívnej
systematickej psychiatrickej lieèbe.

psychiater

21

Úèelové reaktívne stavy

577/2004 Z. z.

Kúpe¾nú
starostlivos•
možno pri tejto
indikácii uhrádza•
z prostriedkov
verejného
zdravotného
poistenia najviac
raz za dva roky.
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C

IX/2

F01, F02,
F06, F43

Pseudoneurotické štádiá
rozvíjajúcich sa organických
psychosyndrómov po intenzívnej
psychiatrickej lieèbe.

psychiater

21

C

IX/3

F20, F21,
F25, F31,
F33

Psychózy symptomatické
a endogénne, okrem akútnej fázy,
v dlhodobej remisii, schopné
prispôsobenia kúpe¾nému režimu.

psychiater

21
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C

Pokojová alebo noèná
dušnos•, klinické prejavy
stázy vo ve¾kom obehu,
malígna hypertenzia, stavy
po mozgových príhodách
s •ažkou poruchou
hybnosti.
Stavy bezprostredne po
absolvovaní pobytu na
psychiatrickom oddelení.

X. Kožné choroby

B

X/1

L23 - L25

Chronické alebo recidivujúce ekzémy,
lokalizované i generalizované formy.

kožný lekár

21

B

X/2
X/3

kožný lekár,
alergológ
kožný lekár

A

X/4

L40

X/5
X/6
X/7

L70
L70
pod¾a
základnej
diagnózy

kožný lekár,
reumatológ
kožný lekár
kožný lekár
kožný lekár

28

C
C
B

A

X/8

T20 - T25,
T29 - T32

B

X/9

T20 - T25,
T29 - T32

Atopická a seboroická dermatitída,
lichen planus.
Psoriáza, parapsoriáza ve¾koložisková forma.
Generalizovaná alebo artropatická
psoriáza.
Acne vulgaris - nejazviace formy.
Acne vulgaris - jazviace formy.
Chronické dermatózy vrátane
ichtyózy
s predpokladom priaznivého
ovplyvnenia kúpe¾nou lieèbou.
Stavy po popáleninách, poleptaniach
a po rekonštrukèných výkonoch, kde
hrozí znaèné zvraš•ovanie jaziev
do 6 mesiacov po zahojení.
Stavy po rozsiahlych popáleninách
a poleptaniach, kde hrozí
zvraš•ovanie jaziev od 6 do 12
mesiacov po zahojení
v prípade neindikovania kúpe¾nej
lieèby pod¾a X/8.

21

A

L20, L21,
L43
L40

21
21
21

Psoriasis pustulosa
generalisata Zumbusch.

Kúpe¾nú
starostlivos•
možno pri tejto
indikácii uhrádza•
z prostriedkov
verejného
zdravotného
poistenia najviac
raz za rok.

Malígne progredujúce
formy.

28

28
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plastický
chirurg,
chirurg, kožný
lekár
plastický
chirurg,
chirurg, kožný
lekár

28

Mikrobiálny ekzém.
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Kontraindikácia pre celú skupinu X: Impetiginácia.

N80, N83 N85, N91 N93, N97,
Q51, Q52

Primárna a sekundárna sterilita
a infertilita, poruchy ovariálnej
funkcie a vývoja maternice, sústavne
lieèené,
u žien do 38 rokov veku.

gynekológ

2128

B

XI/2

N70 - N73

gynekológ

21

A

XI/3

pod¾a
základnej
diagnózy

gynekológ

21

B

XI/4

pod¾a
základnej
diagnózy

gynekológ

21

C

XI/5

O08

gynekológ

21

C

XI/6

N95

Chronické zápaly vnútorných
rodidiel, sústavne lieèené, najskôr
2 mesiace po odznení exacerbácie.
Stavy po operáciách vnútorných
rodidiel s komplikovaným
pooperaèným priebehom do
6 mesiacov po operácii.
Stavy po operáciách vnútorných
rodidiel s komplikovaným
pooperaèným priebehom od 6 do 12
mesiacov po operácii, v prípade
neindikovania XI/3.
Komplikácie po potrate
a mimomaternicovom tehotenstve,
sústavne lieèené.
Klimakterický syndróm.

gynekológ

21

Kúpe¾nú
starostlivos•
možno pri tejto
indikácii uhrádza•
z prostriedkov
verejného
zdravotného
poistenia najviac
trikrát.

XII. Choroby z povolania
Indikáciu vždy overuje klinika pracovného lekárstva.
XII/1

Z29, V88

C

XII/2

L23, L24

Lieèba pracovníkov vystavených
riziku ionizujúceho žiarenia po
10 rokoch expozície v II. alebo
III. kategórii rizika žiarenia pod¾a
predpisu pre pracoviská
s rádioaktívnymi látkami
a dolieèovanie poškodení ionizujúcim
žiarením v dôsledku prekroèenia
prípustných limitov.
Profesionálne dermatózy s výnimkou
infekèných profesionálnych
dermatóz.

klinika
pracovného
lekárstva

28

klinika
pracovného
lekárstva,
kožný lekár

28

Impetiginizácia,
bronchiálna astma alebo
astmatoidná bronchitída.
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C

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

XI/1

Strana 248

XI. Ženské choroby
B

Ochorenie vyvolané prácou
v stlaèenom vzduchu (iba kostné
a zhybové zmeny).

C

XII/4

Z99, V43,
X50

C

XII/5

J60 - J64,
J66 - J68,
J70

Ochorenia kostí, kåbov, svalov,
šliach, ciev a nervov konèatín
spôsobené prácou s vibrujúcimi
nástrojmi a zariadením alebo
dlhodobým nadmerným
jednostranným pre•ažením.
Pneumokonióza všetkých štádií
s poruchou ventilaènej funkcie.

C

XII/6

J66, J68

Následky poškodenia dýchacích ciest
leptavými parami, plynmi
a dráždivými prachmi.

C

XII/7

B15 - B19,
K71

C

XII/8

G13, G22,
G32, G56,
G59, G63,
G64

C

XII/9

pod¾a
základnej
diagnózy

Chronické ochorenie peèene
toxického pôvodu a stavy po
vírusovej hepatitíde
s pretrvávajúcimi prejavmi
poškodenia peèene, ktoré boli uznané
ako choroba z povolania, pri
pretrvávaní znakov poškodenia
peèene.
Choroby periférneho alebo
centrálneho nervového systému bez
výrazných psychických porúch
vyvolané toxickými látkami, hlukom
alebo fyzikálnymi škodlivinami.
Lieèba pracovníkov pracujúcich
v prostredí ionizujúceho žiarenia,
v rudnom priemysle, uránovom
priemysle, pri opravárenských
prácach hlavného technologického
zariadenia v kontrolovaných pásmach
hlavného výrobného bloku
a budovách pomocných prevádzok
atómových elektrární, ak práca trvá
dlhšie ako 3 roky.

klinika
pracovného
lekárstva,
ortopéd
klinika
pracovného
lekárstva,
neurológ,
ortopéd

21

klinika
pracovného
lekárstva,
oddelenie
TaRCH

pod¾a
potreby

klinika
pracovného
lekárstva,
oddelenie
TaRCH
klinika
pracovného
lekárstva,
internista,
hepatológ,
infektológ,
gastroeneterológ
klinika
pracovného
lekárstva,
neurológ

21

klinika
pracovného
lekárstva

pod¾a
potreby

21

21

21

Ak ide
o silikotuberkulózu, treba
postupova• podobne, ako
je uvedené vo všeobecných
kontraindikáciách.
Fajèenie.
Fajèenie.

Pokroèilá nedostatoènos•
peèene.
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C

XII/10

J45

Bronchiálna astma profesionálna.

klinika
pracovného
lekárstva,
oddelenie
TaRCH,
interné
oddelenie
alebo alergologické
pracovisko

pod¾a
potreby

Fajèenie.
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C

Indikácie u poistencov, ktorí nedovàšili 18. rok veku
XXI. Onkologické choroby
XXI/1

C00 - C97,
D00 - D09

Onkologické choroby po skonèení
komplexnej onkologickej lieèby
(vrátane chemoterapie a rádioterapie)
do 12 mesiacov bez akýchko¾vek
známok recidívy ochorenia.

onkológ

21 28

Recidíva, metastázy,
karcinomatózna kachexia.

XXII. Choroby obehového ústrojenstva
Kontraindikácia pre celú skupinu XXII: Aktivita zápalových procesov, pokojová alebo noèná dýchavica, bakteriálna endokarditída, prejavy stázy vo ve¾kom obehu, blokády III. stupòa so stavmi bezvedomia v anamnéze.
A

XXII/1

I00, I01,
I40, I41

A

XXII/2

A

XXII/3

A

XXII/4

I09, I38,
I39,
Q20 - Q26,
Q28
Q20 - Q26,
Q28

A

XXII/5

I00, M06,
M08, M30
- M35

Stavy po akútnej karditíde
(reumatická horúèka, para- a
postinfekèná karditída) od 3 do 12
mesiacov po vymiznutí aktivity.
Chronické karditídy.
Vrodené a získané srdcové chyby
a chyby ve¾kých ciev pred operáciou.
Stavy po operáciách vrodených alebo
získaných chýb obehového
ústrojenstva do 6 mesiacov po
operácii.
Systémové reumatické a iné
kolagénové ochorenie s postihnutím
obehového aparátu i kåbové formy.

kardiológ,
reumatológ

21 28

kardiológ,
reumatológ
kardiológ

21 28
21 28
21 28

kardiochirurg,
kardiológ
kardiológ,
reumatológ

Zbierka zákonov Slovenskej republiky

A

21 28

577/2004 Z. z.

Kontraindikácia pre celú skupinu XXIII: •ažké poruchy výživy, opakovaná hemateméza a meléna.
XXIII/1

pod¾a
základnej
diagnózy

A

XXIII/2

pod¾a
základnej
diagnózy

A

XXIII/3

pod¾a
základnej
diagnózy

A

XXIII/4

K80 - K83

Chronické ochorenie žalúdka,
funkèné poruchy žalúdka, chronická
gastritída a erozívna duodenitída,
vredová choroba žalúdka
a dvanástnika, stavy po operáciách
žalúdka a dvanástnika
do 6 mesiacov po operácii.
Chronické ochorenie èriev, vrode ná
anomália tenkého a hrubého èreva,
funkèné poruchy tenkého a hrubého
èreva, chronické enterokolitídy
vrátane Crohnovej choroby
a proktokolitída, celiakálne sprue
a ostatné primárne malabsorpèné
syndrómy, sekundárne
malabsorpèné syndrómy,
dermatogénne malabsorpèné
syndrómy, èrevná polypóza, vrodený
megakolón. Stavy po operáciách na
tenkom i hrubom èreve do
6 mesiacov po operácii.
Choroby peèene, stavy po infekènej
hepatitíde, chronické hepatitídy,
cirhózy v stave dekompenzácie,
toxické poškodenie peèene, stavy po
infekènej mononukleóze s peèeòovou
poruchou, stavy po úrazoch
a operáciách peèene do 6 mesiacov
po úraze alebo operácii.
Chronické ochorenie žlèníka
a žlèových ciest, vrodené poruchy
tvorby žlèe a biliárnej sekrécie,
chronické cholecystitídy, biliárne
dyspepsie, stavy po operáciách
žlèníka a žlèových ciest do
6 mesiacov po operácii.

gastroenterológ,
chirurg

21 28

Stenózy a penetrácie,
prípady vyžadujúce
reoperáciu.

gastroenterológ,
chirurg

21 28

Chronické parazitárne
a bacilárne ochorenia
èriev.

gastroenterológ,
hepatológ,
chirurg,
infektológ

21 28

Pokroèilá peèeòová
nedostatoènos•.

hepatológ,
gastroenterológ,
chirurg

21 28

Obštrukcia alebo infekcia
žlèových ciest, empyém
žlèníka, cholangitis.

Zbierka zákonov Slovenskej republiky
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XXIII. Choroby tráviaceho ústrojenstva
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K86, K87,
K90, K91

A

XXIII/6

K92, K93

A

XXIII/7

K91

A

XXIII/8

pod¾a
základnej
diagnózy

Chronické choroby pankreasu, stavy
po akútnej pankreatitíde,
pankreatická achýlia vrodená
a získaná, mukoviscidóza, stavy po
operáciách a úrazoch pankreasu do
6 mesiacov po úraze alebo operácii.
Iné choroby tráviacej sústavy spojené
s poruchami výživy a celkové
oslabenie zdravotného stavu.
Stavy po brušných operáciách
do 6 mesiacov po operácii.
Celiakia a ostatné primárne
malabsorpèné syndrómy.

gastroenterológ, chirurg

21 28

gastroenterológ, endokrinológ
chirurg

21 28

gastroenterológ

Èastá exacerbácia
pankreatitídy.

21 28
21 28

XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou
A

XXIV/1

E10, E12,
E13

Diabetes mellitus.

A

XXIV/2

E66

A

XXIV/3

E01, E04,
E05

•ažká obezita pri zvýšení náležitej
hmotnosti o viac ako 50 %.
Choroby štítnej ž¾azy vrátane
pooperaèných stavov do 12 mesiacov
po stabilizácii.

diabetológ,
endokrinológ
endokrinológ
endokrinológ,
chirurg

21 28
21 28
21 28

Nestabilizovaný diabetes.

Mentálna retardácia
•ažkého stupòa, imobilita.

XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest
Kontraindikácia pre celú skupinu XXV: Kardiorespiraèná nedostatoènos•, anatomické prekážky v dýchacích cestách, závažné bronchiektázie.
V celej skupine je možný pobyt v klimatickom mieste len jedenkrát roène, t. j. v odbornom lieèebnom ústave, v kúpe¾nej lieèebni alebo
v detskej ozdravovni.
XXV/1

J31, J37,
J39

Recidivujúce katary horných
dýchacích ciest s oslabenou
odolnos•ou.

A

XXV/2

J30

Alergické nádchy dokázané
alergologickým vyšetrením.

A

XXV/3

J40

Recidivujúca bronchitída. Iba
v prípadoch, kde napriek adekvátnej
lieèbe dochádza ku klinicky
významným prejavom ochorenia viac
ako 5-krát roène.

otorinolaryngológ,
alergológ,
imunológ
otorinolaryngológ,
alergológ
pneumoftizeológ,
alergológ,
imunológ

21 28

21 28
21 28

577/2004 Z. z.

A
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A

J32, J39

Sinobronchitída. Iné choroby
horných dýchacích ciest. Iba
v prípadoch, kde napriek adekvátnej
lieèbe dochádza ku klinicky
významným prejavom ochorenia viac
ako 5-krát roène.
Stavy po opakovanom zápale p¾úc
v priebehu posledných dvoch rokov.

A

XXV/5

J12 - J16

A

XXV/6

J41

Astmatická, spastická a obštrukèná
bronchitída.

A

XXV/7

J45

Bronchiálna astma.

A

XXV/8

J98

Dermorespiraèný syndróm.

A

XXV/9

pod¾a
základnej
diagnózy

Stavy po p¾úcnych operáciách
do 6 mesiacov po operácii.

pneumoftizeológ,
alergológ,
otorinolaryngológ

21 28

pneumoftizeológ,
alergológ,
imunológ
pneumoftizeológ,
alergológ,
imunológ
pneumoftizeológ,
alergológ,
imunológ
pneumoftizeológ,
alergológ,
otorinolaryngológ
chirurg, pneumoftizeológ

21 28

21 28

21 28

21 28

21 28

XXVI. Nervové choroby
Kontraindikácia pre celú skupinu XXVI: Kožné defekty, stavy neovplyvnite¾né rehabilitáciou.
A

XXVI/1

A

XXVI/2

pod¾a
základnej
diagnózy
G71, G73

A

XXVI/3

G80, G93

Syndróm periférneho motorického
neurónu akejko¾vek etiológie (chabé
obrny).
Svalová dystrofia a iné svalové
ochorenia.
Detská mozgová obrna (mozoèkové
syndrómy a príbuzné stavy a hybné
poruchy v rámci malých
mozoèkových postihnutí).

neurológ,
neurochirurg
neurológ,
lekár FBLR
neurológ,
lekár FBLR

21 28
21 28
21 28
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A

Mentálna retardácia
znemožòujúca spoluprácu
pri lieèebnej rehabilitácii.
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Iné poruchy hybnosti centrálneho
pôvodu, poruchy hybnosti po
zápaloch mozgu a miechy,
degeneratívne
a heredofamiliárne ochorenia
ovplyvnite¾né lieèebnou
rehabilitáciou, poruchy hybnosti po
cievnych a mozgových príhodách,
poruchy hybnosti po úrazoch mozgu,
poruchy hybnosti po operáciách
benígnych nádorov centrálneho
nervového systému do 12 mesiacov
od operácie alebo vzniku ochorenia.

A

XXVII/1

M08, M09,
M14, M45,
M46, M43

Juvenilná progresívna artritída a iné
chronické ochorenia zhybov
a chrbtice.

A

XXVII/2

Vrodené ortopedické chyby
pohybového aparátu.

A

XXVII/3

Q65, Q66,
Q74, Q76,
Q79
pod¾a
základnej
diagnózy

A

XXVII/4

M40, M42,
M43, M47
- M53,
M96

A

XXVII/5

M41

A
A

XXVII/6
XXVII/7

M42, M87
M42, M43

A

XXVII/8

M86

neurológ,
lekár FBLR

21 28

Mentálna retardácia
znemožòujúca spoluprácu
pri lieèebnej rehabilitácii.

XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva

Stavy po úrazoch alebo operáciách
pohybového ústrojenstva vrátane
operácií medzistavcovej platnièky
a operácií s použitím kåbovej
náhrady, ktoré sú sprevádzané
oslabením svalovej sily alebo
obmedzenou pohyblivos•ou kåbov,
prípadne obrnami, do 6 mesiacov po
úraze alebo po operácii.
Vertebrogénny syndróm
s prechodnými bolestivými
poruchami chrbtice, sústavne lieèený
(vrátane koreòových syndrómov
vertebrogénneho pôvodu).
Skoliózy - mobilné v sústavnej
rehabilitaènej starostlivosti (doloži•
popisom rtg snímky).
Osteochondrózy. Perthesova choroba.
Scheuermannova choroba, iné
deformujúce dorzopatie.
Chronické osteomyelitídy.

neurológ,
reumatológ,
ortopéd, lekár
FBLR
ortopéd, lekár
FBLR

21 28

ortopéd,
reumatológ,
rehabilitaèný lekár,
neurochirurg

21 28

ortopéd,
neurológ,
lekár FBLR

21 28

ortopéd, lekár
FBLR

21 28

ortopéd
ortopéd,
neurológ,
lekár FBLR
ortopéd,
chirurg

150
21 28

Výrazné obehové poruchy.

21 28

21 28

Nevz•ahuje sa na
jednoduché
operácie
a nekomplikované úrazy vrátane
chirurgických
výkonov
a extrakcie kovov.

Stavy s fistulou.

577/2004 Z. z.

pod¾a
základnej
diagnózy
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A

N11 - N16,
N28

Recidivujúce chronické
netuberkulózne zápaly oblièiek
a moèových ciest na funkènom alebo
anatomickom podklade.

nefrológ,
urológ

21 28

A

XXVIII/2

N20 - N22

Urolitiáza po operácii, po
spontánnom odchode konkrementu,
inoperabilné stavy.

nefrológ,
urológ

21 28

A

XXVIII/3

pod¾a
základnej
diagnózy

Stavy po operáciách moèového
ústrojenstva (okrem urolitiázy) do 6 mesiacov po operácii.

nefrológ,
urológ

21 28

A

XXVIII/4

N02 - N08

Chronické difúzne ochorenia oblièiek
(glomerulonefritída, lipoidná nefróza,
nefropatie).

nefrológ

21 28

Známky oblièkovej
nedostatoènosti
s hladinou kreatinínu
v sére presahujúcou 150
µmol/l.
Lokalizácia kameòa
s nebezpeèenstvom
kompletnej blokády
moèových ciest.
Operaèná rana s fistulou
vyžadujúca trvalé odborné
chirurgické ošetrovanie,
stavy vyžadujúce trvalé
užívanie urináru.
Vysoká a nevyrovnaná
aktivita ochorenia so
sklonom k vodnej
a iontovej disbalancii, FW
vyššia ako 50 mm/hod.,
hladina kreatinínu v sére
presahujúca 150 µmol/l.

XXIX. Choroby gynekologické
Kontraindikácia pre celú skupinu XXIX: Chronická apendicitída.
XXIX/1

A

XXIX/2

N70 - N73,
N76
N83, N85

A

XXIX/3

N91 - N94

A

XXIX/4

N92, N93

Zápalové ochorenie vonkajších
a vnútorných rodidiel.
Hypoplázie vnútorných rodidiel
a retrodeviácia maternice.
Poruchy menštruaèného cyklu
sústavne lieèené:
- primárna dysmenorea,
- primárna amenorea s nadmerným
rastom alebo pri zavedení umelého
cyklu na zastavenie rastu,
- sekundárna amenorea pri
mentálnych anorexiách po ve¾kom
schudnutí,
- hypoestrinná hypo- a oligomenorea,
- sekundárna porucha cyklu po
infekèných chorobách.
Stavy po lieèených juvenilných
metrorágiách hypohormonálnych
alebo zápalových.

gynekológ
gynekológ
gynekológ

gynekológ

21 28
21 28
21 28

21 28

Hyperestrogénne stavy.
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XXVIII. Choroby oblièiek a moèových ciest
A

XXIX/5

pod¾a
základnej
diagnózy

Stavy po brušných operáciách so
vz•ahom k oblasti malej panvy,
najmä po apendektómii do
6 mesiacov po operácii.

gynekológ,
chirurg
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A

21 28

XXX. Kožné choroby
Kontraindikácia pre celú skupinu XXX: Mikrobiálny ekzém, bronchiálna astma, impetiginizácia.
XXX/1

L40

Psoriáza.

kožný lekár

A

XXX/2

L20

kožný lekár

A

XXX/3

L29, L30

A

XXX/4

L70

A

XXX/5

L20, L30,
M34, M35

Atopická dermatitída, môže by•
aj v spojení so spastickou
bronchitídou.
Chronické a recidivujúce ekzémy
vrátane atopického ekzému,
chronické prurigo.
Acne vulgaris, induratívne
a konglobujúce formy akné.
Chronické dermatózy (sklerodermia,
chronické prurigo, dermatomyositis,
ichtyosis, neurodermitis
circumscripta, urticaria, dermatitis
herpetiformis, lichen ruber,
parapsoriasis, dermatitis seborhoica).

21 28
21 28

kožný lekár

21 28

kožný lekár

21 28
21 28

kožný lekár

Malígne a progredujúce
formy.

A = indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivos• plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby sú èiastoène hradené
z verejného zdravotného poistenia.
B = indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivos• plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby nie sú hradené
z verejného zdravotného poistenia.
C = indikácie, pri ktorých môže by• zdravotná starostlivos• èiastoène hradená z verejného zdravotného poistenia a služby nie sú hradené
z verejného zdravotného poistenia.
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Zbierka zákonov Slovenskej republiky

1) § 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách
s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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súvisiacich

2) § 2 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona
č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3) § 9 a 10 zákona č. 580/2004 Z. z.
§ 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4) § 13 zákona č. 576/2004 Z. z.
5) § 8 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z.
6) § 39 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.
7) § 4 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane
zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.
8) § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.
9) § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.
10) § 6 ods. 1 písm. h) zákona č. 581/2004 Z. z.
10a) § 11 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení
neskorších predpisov.
11) § 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.
12) § 7 ods. 1 písm. b) a § 9 zákona č. 576/2004 Z. z.
13) § 7 ods. 1 písm. a) a § 8 zákona č. 576/2004 Z. z.
14) § 7 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 576/2004 Z. z.
15) § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov
Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
16) § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti,
zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.
17) § 22 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona
č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame
v znení neskorších predpisov.
18) § 22 ods. 4 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19) § 22 ods. 9 a 10 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
20) § 9 a 12 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
21) § 4 ods. 2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách
v znení neskorších predpisov.
22) § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 578/2004 Z. z.
22a) § 34 ods. 2 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23) § 2 ods. 5 zákona č. 576/2004 Z. z.
24) Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
25) § 10 zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov.
26) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene
a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev
a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
zákona Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri
zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení neskorších predpisov a zákona Slovenskej národnej
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rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
27) § 57 a 64 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
28) § 27 ods. 1 Občianskeho zákonníka.
Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 265/1998 Z. z. o pestúnskej starostlivosti a o príspevkoch pestúnskej starostlivosti
v znení neskorších predpisov.
29) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
30) § 7 zákona č. 581/2004 Z. z.
31) § 2 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z.
32) § 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších
predpisov.
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