MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔB

VI. kapitola
CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)
Nezahŕňa: daktoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde (P00 - P96)
infekčné a parazitárne choroby (A00 - B99)
komplikácie ťarchavosti, pôrodu a popôrodia (O00 - O99)
kongenitálne chyby, znetvorenia, deformácie a chromozómové anomálie (Q00 - Q99)
choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok (E00 - E90)
poranenia, otravy a daktoré iné následky vonkajších príčin (S00 - T98)
nádory (C00 - D48)
subjektívne a objektívne príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené inde
(R00 - R99)
Kapitola obsahuje tieto skupiny položiek
G00 - G09 Zápalové choroby centrálneho nervového systému
G10 - G13 Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny nervový systém
G20 - G26 Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti
G30 - G32 Iné degeneratívne choroby nervového systému
G35 - G37 Demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému
G40 - G47 Epizodické a záchvatové poruchy
G50 - G59 Poruchy nervov, nervových koreňov a nervových spletí
G60 - G64 Polyneuropatie a iné poruchy periférneho nervového systému
G70 - G73 Choroby nervovosvalovej platničky a svalu
G80 - G83 Mozgové ochrnutie a iné paralytické syndrómy
G90 - G99 Iné poruchy nervového systému

Hviezdičkami sú vyznačené tieto položky
G01*
Zápal mozgových plien - meningitis pri bakteriálnych ochoreniach zatriedených inde
G02*
Zápal mozgových plien - meningitis pri iných infekčných a parazitárnych chorobách
zatriedených inde
G05*
Zápal mozgu, miechy, mozgu i miechy - encephalitis, myelitis a encephalomyelitis pri
chorobách zatriedených inde
G07*
Vnútrolebkový a vnútrochrbticový absces a granulóm pri chorobách zatriedených inde
G13*
Systémové atrofie prvotne postihujúce centrálny nervový systém pri chorobách zatriedených
inde
G22*
Parkinsonizmus pri chorobách zatriedených inde
G26*
Extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti pri chorobách zatriedených inde
G32*
Iné degeneratívne poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde
G46*
Cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách
G53*
Poruchy hlavových nervov pri chorobách zatriedených inde
G55*
Kompresie nervových koreňov a spletí pri chorobách zatriedených inde
G59*
Mononeuropatia pri chorobách zatriedených inde
G63*
Polyneuropatia pri chorobách zatriedených inde
G73*
Poruchy nervovosvalovej platničky a svalu pri chorobách zatriedených inde
G94*
Iné poruchy mozgu pri chorobách zatriedených inde
G99*
Iné poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde
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ZÁPALOVÉ CHOROBY CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO
SYSTÉMU (G00 - G09)
G00

BAKTERIÁLNY ZÁPAL MOZGOVÝCH PLIEN (MENINGITIS)
NEZATRIEDENÝ INDE
Zahŕňa:

Nezahŕňa:

G00.0

zápal pavúčnice - arachnoiditis bakteriálneho pôvodu
zápal mäkkých plien - leptomeningitis bakteriálneho pôvodu
zápal mozgových plien - meningitis bakteriálneho pôvodu
zápal tvrdej pleny - pachymeningitis bakteriálneho pôvodu
bakteriálny
• zápal mozgu a mozgových plien - meningoencefalitis (G04.2)
• zápal miechy a miechových plien - meningomyelitis (G04.2)

Hemofilová meningitída
Zápal mozgových plien vyvolaný Haemofilus influenzae

G00.1

Pneumokokový zápal mozgových plien - pneumokoková meningitída

G00.2

Streptokokový zápal mozgových plien - streptokoková meningitída

G00.3

Stafylokokový zápal mozgových plien - stafylokoková meningitída

G00.8

Iný bakteriálny zápal mozgových plien
Zápal mozgových plien vyvolaný
• Escherichia coli
• Friedländerovým bacilom
• Klebsielou

G00.9

Nešpecifikovaný bakteriálny zápal mozgových plien
Zápal mozgových plien
• purulentný NS
• pyogénny NS
• supuratívny NS

G01*

ZÁPAL MOZGOVÝCH PLIEN (MENINGITIS) PRI
BAKTERIÁLNYCH CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
Zápal mozgových plien (pri)
• slezinovej sneti - antraxe (A22.8†)
• gonokokový (A54.8†)
• leptospiróze (A27.-†)
• listériový (A32.1†)
• Lymskej chorobe (A69.2†)
• meningokokový (A39.0†)
• neurosyfilise (A52.1†)
• infekcii salmonelami (A02.2†)
• syfilise
• vrodenom (A50.4†)
• sekundárnom (A51.4†)
• tuberkulózny (A17.0†)
• brušnom týfuse (A01.0†)
Nezahŕňa: meningoencefalitídu a meningomyelitídu pri bakteriálnych chorobách
zatriedených inde (G05.0*)

G02*

ZÁPAL MOZGOVÝCH PLIEN (MENINGITIS) PRI INÝCH
INFEKČNÝCH A PARAZITÁRNYCH CHOROBÁCH
ZATRIEDENÝCH INDE
Nezahŕňa: meningoencefalitídu a meningomyelitídu pri iných infekčných
a parazitárnych chorobách zatriedených inde (G05.1 - .2*)
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G02.0*

Zápal mozgových plien pri vírusových chorobách zatriedených inde
Zápal mozgových plien vyvolaný
• adenovírusom (A87.1†)
• enterovírusom (A87.0†)
• vírusom plazivca jednoduchého - herpes simplex (B00.3†)
• infekčnou mononukleózou (B27.-†)
• osýpkami (B05.1†)
• mumpsom - parotitis epidemica (B26.1†)
• ružienkou - rubeola (B06.0†)
• ovčími kiahňami - varicella (B01.0†)
• vírusom plazivca pásového - herpes zoster (B02.1†)

G02.1*

Zápal mozgových plien pri mykózach zatriedených inde
Zápal mozgových plien
• kandidový (B37.5†)
• pri kokcidioidomykóze (B38.4†)
• kryptokokový (B45.1†)

G02.8*

Zápal mozgových plien pri iných špecifikovaných infekčných a parazitárnych
chorobách zatriedených inde
Zápal mozgových plien vyvolaný
• africkou trypanosomózou (B56.-†)
• Chagasovou chorobou (chronickou) (B57.4†)

G03

ZÁPAL MOZGOVÝCH PLIEN (MENINGITIS) VYVOLANÝ INÝMI
A NEŠPECIFIKOVANÝMI PRÍČINAMI
Zahŕňa:

Nezahŕňa:
G03.0

zápal pavúčnice - arachnoiditis
zápal mäkkých plien - leptomeningitis
zápal mozgových plien - meningitis
zápal tvrdej pleny - pachymeningitis
meningoencefalitídu (G04.-)
meningomyelitídu (G04.-)

zavinené inými
a nešpecifikovanými príčinami

Nepyogénny zápal mozgových plien
Nebakteriálny zápal mozgových plien

G03.1

Chronický zápal mozgových plien

G03.2

Benígny rekurentný zápal mozgových plien (Mollaretov)

G03.8

Meningitída vyvolaná inými špecifikovanými príčinami

G03.9

Nešpecifikovaná meningitída
Arachnoiditis spinalis NS

G04

ZÁPAL MOZGU, MIECHY, MOZGU AJ MIECHY
- ENCEPHALITIS, MYELITIS A ENCEPHALOMYELITIS
Zahŕňa:

Nezahŕňa:
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myelitis ascendens acuta
meningoencefalitis
meningomyelitis
benígnu myalgickú encefalomyelitídu (G93.3)
encefalopatiu
• NS (G93.4)
• alkoholickú (G31.2)
• toxickú (G92)
roztrúsenú sklerózu (G35)
myelitídu
• akútnu transverzálnu (G37.3)
• subakútnu nekrotizujúcu (G37.4)

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)
G04.0

Akútna diseminovaná encefalitída
Encefalitída postimunizačná
Encefalomyelitída postimunizačná
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie vakcíny.

G04.1

Tropická spastická paraplégia

G04.2

Bakteriálna meningoencefalitída a meningomyelitída nezatriedená inde

G04.8

Iná encefalitída, myelitída a encefalomyelitída
Postinfekčná encefalitída a encefalomyelitída NS

G04.9

Nešpecifikovaná encefalitída, myelitída a encefalomyelitída
Ventrikulitída (mozgová) NS

G05*

ZÁPAL MOZGU, MIECHY, MOZGU AJ MIECHY ENCEPHALITIS, MYELITIS A ENCEPHALOMYELITIS PRI
CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
Zahŕňa:

G05.0*

meningoencefalitídu a meningomyelitídu pri chorobách zatriedených inde

Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri bakteriálnych chorobách
zatriedených inde
Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída
• listériová (A32.1†)
• meningokoková (A39.8†)
• pri syfilise
• vrodenom (A50.4†)
• neskorom (A52.1†)
• tuberkulózna (A17.8†)

G05.1*

Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri vírusových chorobách
zatriedených inde
Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída
• adenovírusová (A85.1†)
• cytomegalovírusová (B25.8†)
• enterovírusová (A85.0†)
• vyvolaná vírusom plazivca jednoduchého - herpes simplex (B00.4†)
• pri chrípke (J10.8†, J11.8†)
• pri osýpkach (B05.0†)
• pri mumpse - parotitis epidemica (B26.2†)
• po ovčích kiahňach - postvaricelová (B01.1†)
• pri ružienke (B06.0†)
• vyvolaná vírusom plazivca pásového - herpes zoster (B02.0†)

G05.2*

Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri iných infekčných a parazitárnych
chorobách zatriedených inde
Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri
• naeglerióze (B60†)
• toxoplazmóze (B58.2†)
• Africkej trypanosomóze (B56.-†)
• Chagasovej chorobe (chronická)(B57.4†)
• Eozinofilná meningoencefalitída (B83.2†)

G05.8*

Encefalitída, myelitída a encefalomyelitída pri iných chorobách zatriedených
inde
Encefalitída pri systémovom lupus erythematosus (M32.1†)
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G06

VNÚTROLEBKOVÝ A VNÚTROCHRBTICOVÝ ABSCES A
GRANULÓM - INTRAKRANIÁLNY A INTRASPINÁLNY ABSCES
A GRANULÓM
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na identifikovanie infekčného činiteľa

G06.0

Vnútrolebkový absces a granulóm
Absces (embolický)
• mozgový [ktorejkoľvek časti]
• mozočkový
• predného mozgu
• otogénny
Vnútrolebkový absces alebo granulóm
• epidurálny
• extradurálny
• subdurálny

G06.1

Vnútrochrbticový absces a granulóm
Absces (embolický) miechy [ktorejkoľvek časti]
Intraspinálny absces alebo granulóm
• epidurálny
• extradurálny
• subdurálny

G06.2

Nešpecifikovaný extradurálny a subdurálny absces

G07*

VNÚTROLEBKOVÝ A VNÚTROCHRBTICOVÝ ABSCES
A GRANULÓM PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
Mozgový absces
• amébový (A06.0†)
• gonokokový (A54.8†)
• tuberkulózny (A17.8†)
Schistosomózový granulóm mozgu (B65.-†)
Tuberkulóm
• mozgu (A17.8†)
• mozgových plien (A17.1†)

G08

VNÚTROLEBKOVÝ A VNÚTROCHRBTICOVÝ ZÁPAL ŽÍL
A ZÁPAL ŽÍL S KRVNOU ZRAZENINOU - INTRAKRANIÁLNA
A INTRASPINÁLNA FLEBITÍDA A TROMBOFLEBITÍDA
Septická
• embólia
• endoflebitída
vnútrolebkových
• flebitída
alebo vnútrochrbticových
• tromboflebitída
žilových splavov a žíl
• trombóza
Nezahŕňa: vnútrolebkovú flebitídu a tromboflebitídu
• komplikujúcu
• potrat, mimomaternicovú alebo molárnu ťarchavosť (O00 - O07, O08.7)
• ťarchavosť, pôrod a popôrodie (O22.5, O87.3)
• nepyogénneho pôvodu (I67.6)
nepyogénnu intraspinálnu flebitídu a tromboflebitídu (G95.1)

G09

NESKORÉ NÁSLEDKY ZÁPALOVÝCH CHORÔB
CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU
Poznámka:
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Táto položka sa má použiť na označenie stavov primárne zatriedených
pod G00 - G08 [t. j. okrem tých, ktoré sú vyznačené hviezdičkou (*)] ako
príčina následkov, ktoré sú klasifikovateľné inde. Za následky sa pokladajú

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)
stavy, ktoré sa označujú ako také, alebo neskoré účinky, alebo stavy trvajúce
rok alebo viac od nástupu príčinného stavu (choroby). Pri použití tejto
položky treba siahnuť za príslušnými pravidlami a smernicami v 2. diele
na kódovanie morbidity a mortality.

SYSTÉMOVÉ ATROFIE PRVOTNE POSTIHUJÚCE
CENTRÁLNY NERVOVÝ SYSTÉM (G10 - G13)
G10

HUNTINGTONOVA CHOROBA
Huntingtonova chorea

G11

HEREDITÁRNA ATAXIA
Nezahŕňa: dedičnú a idiopatickú neuropatiu (G60.-)
detské mozgové ochrnutie (G80.-)
metabolické poruchy (E70 - E90)

G11.0
G11.1

Vrodená neprogredujúca ataxia
Cerebelárna ataxia so skorým začiatkom
Poznámka: začiatok zvyčajne pred 20. rokom
Cerebelárna ataxia so skorým začiatkom
• s esenciálnym tremorom
• myoklóniami [Huntova ataxia]
• so zachovanými šľachovými reflexami
Friedreichova ataxia (autozomálne recesívna)
Na chromozóm X viazaná recesívna spinocerebelárna ataxia

G11.2

Cerebelárna ataxia s neskorým začiatkom
Poznámka: začiatok zvyčajne po 20. roku

G11.3

Cerebelárna ataxia s poruchou regenerácie DNA
Ataxia telangiektázia [Louisova-Barova]
Nezahŕňa: Cockaynov syndróm (Q87.1)
xeroderma pigmentosum (Q82.1)

G11.4

Hereditárna spastická paraplégia

G11.8

Iné hereditárne ataxie

G11.9

Nešpecifikovaná hereditárna ataxia
Dedičná mozočková
• ataxia NS
• degenerácia
• choroba
• syndróm

G12

SPINÁLNA SVALOVÁ ATROFIA A PRÍBUZNÉ SYNDRÓMY

G12.0

Infantilná spinálna svalová atrofia I. typu [Werdnigova-Hoffmanova]

G12.1

Iná vrodená spinálna svalová atrofia
Progresívna bulbárna paralýza detského veku [Faziova-Londeova]
Spinálna svalová atrofia
• forma dospelých
• detská forma, II. typ
• distálna
• juvenilná forma, III. typ [Kugelbergova-Welanderova]
• skapuloperoneálna forma
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G12.2

Choroba motorického neurónu
Familiárna choroba motorického neurónu
Laterálna skleróza
• amyotrofická
• primárna
Progresívna
• bulbárna paralýza
• spinálna svalová atrofia

G12.8

Iné spinálne svalové atrofie a príbuzné syndrómy

G12.9

Nešpecifikovaná spinálna svalová atrofia

G13*

SYSTÉMOVÉ ATROFIE PRVOTNE POSTIHUJÚCE CENTRÁLNY
NERVOVÝ SYSTÉM PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

G13.0*

Paraneoplastická neuromyopatia a neuropatia
Karcinómová neuromyopatia (C00 - C97†)
Senzorická paraneoplastická neuropatia (Dennyova Brownova) (C00 - D48†)

G13.1*

Iná systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri
nádorovej chorobe
Paraneoplastická limbická encefalopatia (C00 - D48†)

G13.2*

Systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri myxedéme
(E00.1†, E03.-†)

G13.8*

Systémová atrofia postihujúca najmä centrálny nervový systém pri iných
chorobách zatriedených inde

EXTRAPYRAMÍDOVÉ PORUCHY A PORUCHY
HÝBAVOSTI (G20 - G26)
G20

PARKINSONOVA CHOROBA
Hemiparkinsonizmus
Paralysis agitans
Parkinsonizmus alebo Parkinsonova choroba
• NS
• idiopatická
• primárna

G21
G21.0

SEKUNDÁRNY PARKINSONIZMUS
Zhubný neuroleptický syndróm
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva.

G21.1

Iný sekundárny parkinsonizmus vyvolaný liečivom
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na indentifikovanie
liečiva.

G21.2

Sekundárny parkinsonizmus vyvolaný inými vonkajšími činiteľmi
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na indentifikovanie
vonkajšieho činiteľa.

G21.3

Parkinsonizmus po zápale mozgu (postencefalitický)

G21.8

Iný sekundárny parkinsonizmus

G21.9

Nešpecifikovaný sekundárny parkinsonizmus

G22*

PARKINSONIZMUS PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
Syfilitický parkinsonizmus (A52.1†)
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G23

INÉ DEGENERATÍVNE CHOROBY BAZÁLNYCH GANGLIÍ
Nezahŕňa: multisystémovú degeneráciu (G90.3)

G23.0

Hallervordenova-Spatzova choroba
Pigmentová degenerácia pallida

G23.1

Pokračujúca supranukleárna oftalmoplégia
[Steeleova-Richardsonova-Olszewského]

G23.2
G23.8

Stionigrálna degenerácia
Iné špecifikované degeneratívne choroby bazálnych ganglií
Kalcifikácia bazálnych ganglií

G23.9

G24

Nešpecifikovaná degeneratívna choroba bazálnych ganglií

DYSTÓNIA
Zahŕňa:
dyskinéziu
Nezahŕňa: atetoidné mozgové ochrnutie (G80.3)

G24.0

Dystónia vyvolaná liečivom
Oneskorená dyskinézia
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva.

G24.1

Idiopatická familiárna dystónia
Idiopatická dystónia NS

G24.2

Idiopatická nefamiliárna dystónia

G24.3

Spastický tortikolis
Nezahŕňa: tortikolis NS (M43.6)

G24.4

Idiopatická orofaciálna dystónia
Orofaciálna dyskinézia

G24.5

Blefarospazmus

G24.8

Iná dystónia

G24.9

Nešpecifikovaná dystónia
Dyskinézia NS

G25
G25.0

INÉ EXTRAPYRAMÍDOVÉ PORUCHY A PORUCHY HÝBAVOSTI
Esenciálny tremor (trasľavosť)
Familiárny tremor
Nezahŕňa: tremor NS (R25.1)

G25.1

Trasľavosť vyvolaná liečivom
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva.

G25.2

Iné nešpecifikované formy trasľavosti
Intenčný tremor

G25.3

Myoklonus
Myoklonus vyvolaný liečivom
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva,
ak je liečivo príčinným faktorom.
Nezahŕňa: tvárovú myokymiu (G51.4)
myoklonickú epilepsiu (G40.-)

G25.4

Chorea vyvolaná liečivom
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva.

G25.5

Iná chorea
Chorea NS

Nezahŕňa: choreu NS s postihnutím srdca (I02.0)
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Huntingtonovu choreu (G10)
reumatickú choreu (I02.-)
Syndenhamovu choreu (I02.-)

G25.6

Mimovôľové zášklby - tiky vyvolané liečivom a ostatné mimovôľové zášklby tiky organického pôvodu
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva,
ak je liečivo príčinným faktorom.
Nezahŕňa: Gillesov de la Touretteov syndróm (F95.2)
tiky NS (F95.9)

G25.8

Iné špecifikované extrapyramídové poruchy a poruchy hýbavosti
Syndróm nepokojných nôh
Syndróm stuhnutého človeka

G25.9

Nešpecifikovaná extrapyramídová porucha a porucha hýbavosti

G26*

EXTRAPYRAMÍDOVÉ PORUCHY A PORUCHY HÝBAVOSTI PRI
CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

INÉ DEGENERATÍVNE CHOROBY NERVOVÉHO
SYSTÉMU (G30 - G32)
G30

ALZHEIMEROVA CHOROBA
Zahŕňa:
senilnú a presenilnú formu
Nezahŕňa: senilnú
• degeneráciu mozgu IN (G31.1)
• demenciu NS (F03)
senilitu NS (R54)

G30.0

Alzheimerova choroba so skorým začiatkom
Poznámka: začiatok zvyčajne pred 65. rokom

G30.1

Alzheimerova choroba s neskorým začiatkom
Poznámka: začiatok zvyčajne po 65. roku

G30.8

Iná Alzheimerova choroba

G30.9

Nešpecifikovaná Alzheimerova choroba

G31

INÉ DEGENERATÍVNE CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU
NEZATRIEDENÉ INDE
Nezahŕňa: Reyov syndróm (G93.7)

G31.0

Ohraničená mozgová atrofia
Pickova choroba
Progresívna izolovaná afázia

G31.1

Senilná degenerácia mozgu nezatriedená inde
Nezahŕňa: Alzheimerovu chorobu (G30.-)

G31.2

Degenerácia nervového systému zapríčinená alkoholom

senilitu NS (R54)
Alkoholická
• cerebelárna
• ataxia
• degenerácia
• cerebelárna degenerácia
• encefalopatia
Porucha funkcie autonómneho nervového systému zavinená alkoholom
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G31.8

Iné špecifikované degeneratívne choroby nervového systému
Degenerácia sivej hmoty [Alpersova]
Subakútna nekrotizujúca encefalopatia [Leighova]

G31.9

Nešpecifikovaná degeneratívna choroba nervového systému

G32*

INÉ DEGENERATÍVNE PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU PRI
CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

G32.0*

Subakútna kombinovaná degenerácia miechy pri chorobách zatriedených inde
Subakútna kombinovaná degenerácia miechy pri nedostatku vitamínu B12 (E53.8†)

G32.8*

Iné špecifikované degeneratívne poruchy nervového systému pri chorobách
zatriedených inde

DEMYELINIZAČNÉ CHOROBY CENTRÁLNEHO
NERVOVÉHO SYSTÉMU (G35 - G37)
G35

ROZTRÚSENÁ SKLERÓZA - SCLEROSIS MULTIPLEX
Roztrúsená skleróza
• NS
• mozgového kmeňa
• miechy
• diseminovaná
• generalizovaná

G36

INÁ AKÚTNA ROZTRÚSENÁ DEMYELINIZÁCIA
Nezahŕňa: poinfekčnú encefalitídu a encefalomyelitídu NS (G04.8)

G36.0

Neuromyelitis optica [Devicova]
Demyelinizácia pri zápale zrakového nervu
Nezahŕňa: zápal zrakového nervu NS (H46)

G36.1

Akútna a subakútna hemoragická leukoencefalitída [Hurstova]

G36.8

Iná špecifikovaná akútna roztrúsená demyelinizácia

G36.9

Nešpecifikovaná akútna roztrúsená demyelinizácia

G37

INÉ DEMYELINIZAČNÉ CHOROBY CENTRÁLNEHO
NERVOVÉHO SYSTÉMU

G37.0

Difúzna skleróza
Periaxiálna encefalitída
Schilderova choroba
Nezahŕňa: adrenoleukodystrofiu [Addisonovu-Schilderovu] (E71.3)

G37.1

Centrálna demyelinizácia corpus callosum

G37.2

Centrálna pontínna myelinolýza

G37.3

Akútna priečna myelitída pri demyelinizačnej chorobe centrálneho nervového
systému
Akútna myelitis transversa NS

Nezahŕňa: roztrúsenú sklerózu (G35)
neuromyelitis optica [Devicova] (G36.0)

G37.4

Subakútny nekrotizujúci zápal miechy

G37.5

Koncentrická skleróza [Balóova]

G37.8

Iné špecifikované demyelinizačné choroby centrálneho nervového systému
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G37.9

Nešpecifikovaná demyelinizačná choroba centrálneho nervového systému

EPIZODICKÉ A ZÁCHVATOVÉ PORUCHY (G40 - G47)
G40

EPILEPSIA - ZRÁDNIK
Nezahŕňa: Landauov-Kleffnerov syndróm (F80.3)
záchvat (kŕčov) NS (R56.8)
status epilepticus (G41.-)
Toddovu paralýzu (G83.8)

G40.0

Idiopatická epilepsia a epileptické syndrómy spojené s lokalizáciou (fokálna)
(parciálna) s jednoduchými parciálnymi kŕčmi
Benígna epilepsia detského veku s centrotemporálnymi EEG hrotmi
Epilepsia detského veku s okcipitálnymi EEG záchvatmi

G40.1

Symptomatická epilepsia a epileptické syndrómy spojené s lokalizáciou
(fokálna) (parciálna) s jednoduchými parciálnymi kŕčmi
Záchvatové zmeny vedomia
Jednoduché parciálne kŕče, ktoré sa vyvíjajú do sekundárne generalizovaných kŕčov

G40.2

Symptomatická epilepsia a epileptické syndrómy spojené s lokalizáciou
(fokálna) (parciálna) s komplexnými parciálnymi kŕčmi
Záchvaty so zmenou vedomia, často s automatizmami
Komplexné parciálne kŕče, ktoré sa vyvíjajú do sekundárne generalizovaných kŕčov

G40.3

Generalizovaná idiopatická epilepsia a epileptické syndrómy
Benígna
• myoklonická epilepsia v dojčenskom veku
• novorodenecké kŕče (familiárne)
Detská epilepsia s absenciou [pyknolepsia]
Epilepsia s kŕčmi (grand mal) pri prebúdzaní
Juvenilná
• epilepsia s absenciou
• myoklonická epilepsia [impulzívny petit mal]
Nešpecifické epileptické záchvaty
• atonické
• klonické
• myoklonické
• tonické
• tonicko-klonické

G40.4

Iná generalizovaná epilepsia a epileptické syndrómy
Epilepsia s
• chýbaním myoklonu
• s myoklonicko-astatickými záchvatmi
Infantilné spazmy
Lennoxov-Gastautov syndróm
Salaamove záchvaty
Symptomatická skorá myoklonická encefalopatia
Westov syndróm

G40.5

Špeciálne epileptické syndrómy
Epilepsia partialis continua [Koževnikovova]
Epileptické záchvaty súvisiace s
• alkoholom
• liečivami
• hormonálnymi zmenami
• ukrátením o spánok
• stresom
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Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva,
ak je liečivo príčinným faktorom.

G40.6

Nešpecifikované záchvaty grand mal (so záchvatmi petit mal alebo bez nich)

G40.7

Nešpecifikovaný petit mal bez záchvatov grand mal

G40.8

Iná epilepsia
Epilepsia a epileptické syndrómy bez určenia či sú fokálne alebo generalizované

G40.9

Nešpecifikovaná epilepsia
Epileptické
• kŕče NS
• záchvaty NS

G41
G41.0

EPILEPTICKÝ STAV - STATUS EPILEPTICUS
Status epilepticus grand mal
Tonicko-klonický epileptický stav
Nezahŕňa: epilepsiu partialis continua [Koževnikovovu] (G40.5)

G41.1

Status epilepticus petit mal
Stav epileptickej absencie

G41.2

Komplexný parciálny epileptický stav

G41.8

Iný epileptický stav

G41.9

Nešpecifikovaný epileptický stav

G43

MIGRÉNA
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva,
ak je liečivo etiologickým faktorom.
Nezahŕňa: bolesť hlavy (R51)

G43.0
G43.1

Migréna bez aury [bežná migréna]
Migréna s aurou [klasická migréna]
Migréna
• aura bez bolesti hlavy
• bazilárna
• ekvivalenty
• familiárna hemiplegická
•s
• náhlym nástupom aury
• predĺženou aurou
• typickou aurou

G43.2

Migrénový stav

G43.3

Komplikovaná migréna

G43.8

Iná migréna
Oftalmoplegická migréna
Retinálna migréna

G43.9

G44

Nešpecifikovaná migréna

INÉ SYNDRÓMY BOLESTI HLAVY
Nezahŕňa: atypickú bolesť tváre (G50.1)
bolesť hlavy NS (R51)
neuralgiu trojklaného nervu (G50.0)

G44.0

Syndróm migrénovej neuralgie
Chronická paroxyzmálna hemikránia
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Migrénová neuralgia (zdĺhavá bolesť hlavy)
• chronická
• epizodická

G44.1

Bolesť hlavy vaskulárneho pôvodu nezatriedená inde
Vaskulárna bolesť hlavy NS

G44.2

Bolesť hlavy tenzného typu
Zdĺhavá bolesť hlavy z celkového napätia
Epizodická tenzná bolesť hlavy
Tenzná bolesť hlavy NS

G44.3
G44.4

Zdĺhavá poúrazová bolesť hlavy
Bolesť hlavy zapríčinená liečivom nezatriedená inde
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva.

G44.8

Iné špecifikované syndrómy bolesti hlavy

G45

PRECHODNÉ MOZGOVÉ ISCHEMICKÉ ATAKY A PRÍBUZNÉ
SYNDRÓMY
Nezahŕňa: neonatálnu mozgovú ischémiu (P91.0)

G45.0

Syndróm vertebrobazilárnej artérie

G45.1

Syndróm krčnice (hemisférický)

G45.2

Viacnásobné a obojstranné syndrómy precerebrálnej artérie

G45.3

Amaurosis fugax

G45.4

Prechodná celková amnézia
Nezahŕňa: amnéziu NS (R41.3)

G45.8

Iné prechodné mozgové a ischemické ataky a blízke syndrómy

G45.9

Nešpecifikovaný prechodný mozgový ischemický záchvat
Spazmus mozgovej artérie
Prechodná mozgová ischémia NS

G46*

CIEVNE SYNDRÓMY MOZGU PRI CEREBROVASKULÁRNYCH
CHOROBÁCH (I60 - I67†)

G46.0*

Syndróm strednej mozgovej artérie (I66.0†)

G46.1*

Syndróm prednej mozgovej artérie (I66.1†)

G46.2*

Syndróm zadnej mozgovej artérie (I66.2†)

G46.3*

Syndróm porážky mozgového kmeňa (I60 - I67†)
Syndróm
• Benediktov
• Clauderov
• Fovilleov
• Millardov-Gublerov
• Wallenbergov
• Weberov

G46.4*

Mozočkový syndróm porážky

G46.5*

Čistý motorický lakulárny syndróm (I60 - I67†)

G46.6*

Čistý senzorický lakunárny syndróm (I60 - I67†)

G46.7*

Iné lakulárne syndrómy (I60 - I67†)

G46.8*

Iné cievne syndrómy mozgu pri cerebrovaskulárnych chorobách (I60 - I67†)

G47

PORUCHY SPÁNKU
Nezahŕňa: nočnú moru (F51.5)
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neorganické poruchy spánku (F51.-)
pavor nocturnus (F51.4)
námesačníctvo (F51.3)

G47.0

Poruchy zaspávania a udržiavania spánku [insomnie]

G47.1

Poruchy z nadmernej ospanlivosti [hypersomnie]

G47.2

Poruchy cyklu spánok - bdenie
Syndróm oneskorenej spánkovej fázy
Nepravidelný typ cyklu spánok - bdenie

G47.3

Spánková apnea
Spánková apnea
• centrálna
• obštrukčná
Nezahŕňa: Pikwickovský syndróm (E66.2)
spánkovú apneu novorodencov (P28.3)

G47.4
G47.8

Narkolepsia a katoplexia
Iné poruchy spánku
Kleineov-Levinov syndróm

G47.9

Nešpecifikovaná porucha spánku

PORUCHY NERVOV, NERVOVÝCH KOREŇOV
A NERVOVÝCH SPLETÍ (G50 - G59)
Nezahŕňa: bežné traumatické poruchy nervu, nervového koreňa a nervových spletí - pozri poranenie
nervu podľa telových oblastí
neuralgia NS (M79.2)
neuritída NS (M79.2)
zápal periférnych nervov v ťarchavosti (O26.8)
zápal nervových koreňov - radiculitis NS (M54.1)

G50

PORUCHY TROJKLANÉHO NERVU (N. TRIGEMINUS)
Zahŕňa:

G50.0

poruchy V. hlavového nervu

Neuralgia trojklaného nervu
Syndróm paroxyzmálnej bolesti tváre
Tic douloureus

G50.1

Atypická bolesť tváre

G50.8

Iné poruchy trojklaného nervu

G50.9

Nešpecifikovaná porucha trojklaného nervu

G51

PORUCHY SPÁNKOVÉHO NERVU (N. FACIALIS)
Zahŕňa:

G51.0

poruchy VII. hlavového nervu

Bellovo ochrnutie
Ochrnutie tváre

G51.1
G51.2

Ganglionitis geniculata
Nezahŕňa: postherpetickú (poplazivcovú) ganglionitis geniculata (B02.2)
Melkerssonov syndróm
Melkerssonov-Rosenthalov syndróm

G51.3

Klonický hemifaciálny spazmus

G51.4

Tvárová myokymia

281

MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔB
G51.8

Iné poruchy tvárového nervu

G51.9

Nešpecifikovaná porucha tvárového nervu

G52

PORUCHY OSTATNÝCH HLAVOVÝCH NERVOV
Nezahŕňa: poruchy
• akustického [VIII.] nervu (H93.3)
• zrakového [II.] nervu (H46, H47)
paralytickú škuľavosť zavinenú ochrnutím nervu (H49.0 - H49.2)

G52.0

Poruchy čuchového nervu (n. olfactorius)
Porucha I. hlavového nervu

G52.1

Poruchy jazykovohltanového nervu (n.glossopharyngeus)
Glosofaryngeálna neuralgia
Porucha IX. hlavového nervu

G52.2

Poruchy blúdivého nervu (n.vagus)
Poruchy pneumogastrického [X.] nervu

G52.3

Poruchy podjazykového nervu (n.hypoglossus)
Porucha XII. hlavového nervu

G52.7

Poruchy viacerých hlavových nervov
Polyneuritis cranialis

G52.8

Poruchy iných špecifikovaných hlavových nervov

G52.9

Nešpecifikovaná porucha hlavového nervu

G53*

PORUCHY HLAVOVÝCH NERVOV PRI CHOROBÁCH
ZATRIEDENÝCH INDE

G53.0*

Neuralgia po zostere (opasci) (B02.2†)
Postherpetická
• ganglionitis geniculata
• neuralgia trigeminu

G53.1*

Ochrnutie viacerých hlavových nervov pri infekčných a parazitárnych
chorobách zatriedených inde (A00 - B99†)

G53.2*

Ochrnutie viacerých hlavových nervov pri sarkodióze (D86.8†)

G53.3*

Ochrnutie viacerých hlavových nervov pri nádorovej chorobe (C00 - D48†)

G53.8*

Iné poruchy hlavových nervov pri iných chorobách zatriedených inde

G54

PORUCHY NERVOVÝCH KOREŇOV A SPLETÍ
Nezahŕňa: bežné traumatické poruchy nervových koreňov a spletí - pozri poranenie
nervu podľa telových častí
poruchy medzistavcových platničiek (M50 - M51)
neuralgiu alebo neuritídu NS (M79.2)
neuritídu alebo radikulitídu
• brachiálnu NS (M54.1)
• lumbálnu NS (M54.1)
• lumbosakrálnu NS (M54.1)
• torakálnu NS (M54.1)
radikulitídu NS (M54.1)
radikulopatiu NS (M54.1)
spondylózu (M47.-)

G54.0

Poruchy plecovej spleti (plexus brachialis)
Syndróm hrudníkového výpustu - thoracic outlet syndrome
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G54.1

Poruchy lumbosakrálnej spleti (plexus lumbosacralis)

G54.2

Poruchy krčných koreňov nezatriedené inde

G54.3

Poruchy hrudníkových koreňov nezatriedené inde

G54.4

Poruchy bedrových a krížových koreňov nezatriedené inde

G54.5

Neuralgická amyotrofia
Parsonageov-Aldrenov-Turnerov syndróm
Neuritída plecového pletenca

G54.6
G54.7

Syndróm fantómovej (neskutočnej) končatiny s bolesťou
Syndróm fantómovej končatiny bez bolesti
Syndróm fantómovej končatiny NS

G54.8

Iné poruchy nervových koreňov a spletí

G54.9

Nešpecifikovaná porucha nervového koreňa a spleti

G55*

KOMPRESIE NERVOVÝCH KOREŇOV A SPLETÍ PRI
CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

G55.0*

Kompresie nervových koreňov a spletí pri nádorovej chorobe (C00 - D48†)

G55.1*

Kompresie nervových koreňov a spletí pri poruchách medzistavcových
platničiek (M50 - M51†)

G55.2*

Kompresie nervových koreňov a spletí pri spondylóze (M47.-†)

G55.3*

Kompresie nervových koreňov a spletí pri iných dorzopatiách (M45 - M46†,
M48.-†, M53 - M54†)

G55.8*

Kompresie nervových koreňov a spletí pri iných chorobách zatriedených inde

G56

MONONEUROPATIE HORNEJ KONČATINY
Nezahŕňa: bežnú traumatickú poruchu nervu - pozri poranenie nervu podľa telových
oblastí

G56.0

Syndróm karpálneho tunela

G56.1

Iné poškodenie stredového nervu (n. medianus)

G56.2

Poškodenie lakťového nervu (n. ulnaris)
Oneskorené ochrnutie lakťového nervu

G56.3

Poškodenie vretenného nervu (n. radialis)

G56.4

Kauzalgia

G56.8

Iné mononeuropatie hornej končatiny
Interdigitálny neuróm hornej končatiny

G56.9

G57

Nešpecifikovaná mononeuropatia hornej končatiny

MONONEUROPATIE DOLNEJ KONČATINY
Nezahŕňa: bežnú traumatickú poruchu nervu - pozri poranenie nervu podľa telových
oblastí

G57.0

Poškodenie sadacieho nervu (n. ischadicus)
Nezahŕňa: ischias
• NS (M54.3)
• pripísaný poruche intervertebrálnej platničky (M51.1)

G57.1

Meralgia paraesthetica
Syndróm bočného kožného nervu stehna

G57.2
G57.3

Poškodenie stehnového nervu (n. femoralis)
Poškodenie spoločného ihlicového nervu (n. peroneus gommunis)
Ochrnutie ihlicového nervu
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G57.4

Poškodenie hĺbkového ihlicového nervu (n. peroneus profundus)

G57.5

Syndróm tarzálneho tunela

G57.6

Poškodenie stupajového nervu (n. plantaris)
Mortonova metatarzalgia

G57.8

Iné mononeuropatie dolnej končatiny
Medziprstový neuróm dolnej končatiny

G57.9

Nešpecifikovaná mononeuropatia dolnej končatiny

G58

INÉ MONONEUROPATIE

G58.0

Medzirebrová neuropatia

G58.7

Viacnásobná mononeuritída - mononeuritis multiplex

G58.8

Iné špecifikované mononeuropatie

G58.9

Nešpecifikovaná mononeuropatia

G59*

MONONEUROPATIA PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

G59.0*

Diabetická mononeuropatia (E10 - E14† so spoločným štvrtým znakom .4)

G59.8*

Iné mononeuropatie pri chorobách zatriedených inde

POLYNEUROPATIE A INÉ PORUCHY PERIFÉRNEHO
NERVOVÉHO SYSTÉMU (G60 - G64)
Nezahŕňa: neuralgiu NS (M79.2)
neuritídu NS (M79.2)
periférnu neuritídu v ťarchavosti (O26.8)
radikulitídu NS (M54.1)

G60
G60.0

DEDIČNÁ A IDIOPATICKÁ NEUROPATIA
Dedičná motorická a senzorická neuropatia
Choroba
• Charcotova-Marieova-Toothova
• Déjerineova-Sottasova
Dedičná motorická a senzorická neuropatia I. - IV. typu
Hypertrofická neuropatia dojčenského veku
Atrofia ihlicových svalov (axonálny typ) (hypertrofický typ)
Syndróm Roussyho-Levyho

G60.1

Refsumova choroba

G60.2

Neuropatia spojená s hereditárnou ataxiou

G60.3

Idiopatická progresívna neuropatia

G60.8

Iné dedičné a idiopatické neuropatie
Morvanova choroba
Nelatonov syndróm
Senzorická neuropatia
• dominantne dedičná
• recesívne dedičná

G60.9

Nešpecifikovaná dedičná a idiopatická neuropatia

G61

ZÁPALOVÁ POLYNEUROPATIA
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G61.0

Guillainov-Barrého syndróm
Akútna (po) infekčná polyneuritída

G61.1

Sérová neuropatia
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie príčiny.

G61.8

Iné zápalové polyneuropatie

G61.9

Nešpecifikovaná zápalová polyneuropatia

G62

INÉ POLYNEUROPATIE

G62.0

Polyneuropatia zapríčinená liečivom
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva.

G62.1
G62.2

Alkoholická polyneuropatia
Polyneuropatia zapríčinená inými toxickými látkami
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie toxickej
látky.

G62.8

Iné špecifikované polyneuropatie
Polyneuropatia zapríčinená žiarením
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola)na identifikovanie príčiny.

G62.9

Nešpecifikovaná polyneuropatia
Neuropatia NS

G63*
G63.0*

POLYNEUROPATIA PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
Polyneuropatia pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
Polyneuropatia (pri)
• záškrte (A36.8†)
• infekčnej mononukleóze (B27.-†)
• lepre (A30.-†)
• Lymskej chorobe (A69.2†)
• mumpse (B26.8†)
• neskorom syfilise (A52.1†)
• kongenitálnom syfilise (A50.4†)
• tuberkulóze (A17.8†)
• postherpetická - poplazivcová (B02.2†)

G63.1*

Polyneuropatia pri nádorovej chorobe (C00 - D48†)

G63.2*

Diabetická polyneuropatia (E10 - E14† so spoločným štvrtým znakom .4)

G63.3*

Polyneuropatia pri iných endokrinných a metabolických chorobách (E00 - E07†,
E15 - E16†, E20 - E34†, E70 - E89†)

G63.4*

Polyneuropatia pri nedostatočnej výžive (E40 - E64†)

G63.5*

Polyneuropatia pri systémových chorobách spojivového tkaniva (M30 - M35†)

G63.6*

Polyneuropatia pri iných poruchách kostrových svalov(M00 - M25†, M40 - M96†)

G63.8*

Polyneuropatia pri iných chorobách zatriedených inde
Uremická neuropatia (N18.8†)

G64

INÉ PORUCHY PERIFÉRNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU
Porucha periférneho nervového systému NS
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CHOROBY NERVOVOSVALOVEJ PLATNIČKY A SVALU
(G70 - G73)
G70

MYASTHENIA GRAVIS A INÉ PORUCHY NERVOVOSVALOVEJ
PLATNIČKY
Nezahŕňa: botulizmus (A05.1)
prechodnú novorodeneckú myastheniu gravis (P94.0)

G70.0

Myasthenia gravis
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva,
ak je liečivo príčinným faktorom.

G70.1

Toxické myoneurálne poruchy
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie toxickej
látky.

G70.2

Vrodená a vývinová myasténia

G70.8

Iné špecifikované myoneurálne poruchy

G70.9

Nešpecifikovaná myoneurálna porucha

G71

PRIMÁRNE PORUCHY SVALOV
Nezahŕňa: arthrogryposis multiplex congenita (Q74.3)
metabolické poruchy (E70 - E90)
myositis (M60.-)

G71.0

Svalová dystrofia
Svalová dystrofia
• autozómne recesívna, detský typ podobný Duchenneovej alebo Beckerovej chorobe
• benígna [Beckerova]
• benígna skapuloperoneálna so skorými kontraktúrami [Emeryho-Dreifussova]
• distálna
• facioskapulohumerálna
• končatinového pletenca
• očná
• okulofaryngeálna
• skapuloperoneálna
• ťažká [Duchenneova]
Nezahŕňa: vrodenú svalovú dystrofiu
• NS (G71.2)
• so špecifickými morfologickými abnormalitami svalového vlákna (G71.2)

G71.1

Myotonické poruchy
Dystrofia myotónia [Steinertova]
Myotónia
• chondrodystrofická
• vyvolaná liečivami
• symptomatická
Vrodená myotónia
• NS
• dominantná [Thomsenova]
• recesívna [Beckerova]
Neuromyotónia [Isaacsova]
Paramyotónia congenita
Pseudomyotónia
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva,
ak je liečivo príčinným faktorom.
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G71.2

Vrodené myopatie
Vrodená svalová dystrofia
• NS
• so špecifickými morfologickými abnormalitami svalového vlákna
Choroba
• central core
• minicore
• multicore
Disproporcia typu vlákna
Myopatia
• myotubulárna (centronukleárna)
• nemalínová

G71.3

Mitochondriová myopatia nezatriedená inde

G71.8

Iné primárne poruchy svalov

G71.9

Nešpecifikovaná primárna porucha svalu
Dedičná myopatia NS

G72

INÉ MYOPATIE
Nezahŕňa: arthrogryposis multiplex congenita (Q74.3)
dermatopolymyositis (M33.-)
ischemický infarkt svalu (M62.2)
myositis (M60.-)
polymyositis (M33.2)

G72.0

Myopatia zapríčinená liečivom
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie liečiva.

G72.1
G72.2

Alkoholická myopatia
Myopatia zavinená inými toxickými látkami
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie toxickej
látky.

G72.3

Periodická paralýza
Periodická paralýza (familiárna)
• hyperkaliémická
• hypokaliémická
• myotonická
• normokaliémická

G72.4

Zápalová myopatia nezatriedená inde

G72.8

Iné špecifikované myopatie

G72.9

Nešpecifikovaná myopatia

G73*

PORUCHY NERVOVOSVALOVEJ PLATNIČKY A SVALU PRI
CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

G73.0*

Myastenické syndrómy pri endokrinných chorobách
Myastenické syndrómy pri
• diabetickej amyotrofii (E10 - E14† so spoločným štvrtým znakom .4)
• tyreotoxikóze (hypertyreóze) (E05.-†)

G73.1*

Eatonov-Lambertov syndróm (C80†)

G73.2*

Iné myastenické syndrómy pri nádorovej chorobe (C00 - D48†)

G73.3*

Myastenické syndrómy pri iných chorobách zatriedených inde

G73.4*

Myopatia pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde

G73.5*

Myopatia pri endokrinných chorobách
Myopatia pri
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• hyperparatyreóze (E21.0 - .3†)
• hypoparatyreóze (E20.-†)
Tyreotoxická myopatia (E05.-†)

G73.6*

Myopatia pri metabolických chorobách
Myopatia pri
• glykogenóze (E74.0†)
• lipidózach (E75.-†)

G73.7*

Myopatia pri iných chorobách zatriedených inde
Myopatia pri
• reumatoidnej artritíde (M05 - M06†)
• sklerodermii (E34.8†)
• Sjögrenovom syndróme (syndróme sicca) (M35.0†)
• systémovom lupus erythematosus (M32.1†)

MOZGOVÉ OCHRNUTIE A INÉ PARALYTICKÉ
SYNDRÓMY (G80 - G83)
G80

DETSKÉ MOZGOVÉ OCHRNUTIE
Zahŕňa:
Littleovu chorobu
Nezahŕňa: dedičnú spastickú paraplégiu (G11.4)

G80.0

Spastické mozgové ochrnutie
Vrodená spastická paralýza (mozgová)

G80.1

Spastická diplégia

G80.2

Infatilná hemiplégia

G80.3

Dyskinetické mozgové ochrnutie
Atetoidné mozgové ochrnutie

G80.4
G80.8

Ataxické mozgové ochrnutie
Iné infantilné mozgové ochrnutie
Zmiešané syndrómy mozgového ochrnutia

G80.9

Nešpecifikované detské mozgové ochrnutie
Mozgové ochrnutie NS

G81

HEMIPLÉGIA
Poznámka:

Na prvotné kódovanie sa má táto položka použiť len vtedy, ak sa hemiplégia
(úplná) (neúplná) uvádza bez bližšej špecifikácie, alebo je stará či dlhotrvajúca,
ale bez špecifikovanej príčiny. Položka sa používa aj na viacnásobné kódovanie
na identifikovanie týchto typov hemiplégie vznikajúcej z akejkoľvek príčiny.
Nezahŕňa: kongenitálne a infatilné mozgové ochrnutie (G80.-)

G81.0

Chabá hemiplégia

G81.1

Spastická hemiplégia

G81.9

Nešpecifikovaná hemiplégia

G82

PARAPLÉGIA A TETRAPLÉGIA (KVADRUPLÉGIA)
Poznámka:

Nezahŕňa:
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Na prvotné kódovanie sa má táto položka použiť len vtedy, ak sa vyznačené
stavy uvádzajú bez bližšej špecifikácie alebo sú staré či dlhotrvajúce, ale bez
špecifikovanej príčiny. Položka sa používa aj na viacnásobné kódovanie
na identifikovanie týchto stavov vznikajúcich z akejkoľvek príčiny.
vrodenú mozgovú obrnu a obrnu detského veku (G80.-)

CHOROBY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G00 - G99)
G82.0

Chabá paraplégia

G82.1

Spastická paraplégia

G82.2

Nešpecifikovaná paraplégia
Ochrnutie oboch dolných končatín NS
Paraplégia (dolná) NS

G82.3

Chabá tetraplégia

G82.4

Spastická tetraplégia

G82.5

Nešpecifikovaná tetraplégia
Kvadruplégia NS

G83

INÉ PARALYTICKÉ SYNDRÓMY
Poznámka:

Zahŕňa:
G83.0

Na prvotné kódovanie sa má táto položka použiť len vtedy, ak sa vyznačené
stavy uvádzajú bez bližšej špecifikácie, alebo sú staré či dlhotrvajúce, ale bez
špecifikovanej príčiny. Položka sa používa aj na viacnásobné kódovanie na
identifikovanie týchto stavov vznikajúcich z akejkoľvek príčiny.
paralýzu (úplnú) (neúplnú) s výnimkou, ako sa uvádza v G80 - G82

Diplégia horných končatín
Diplégia (horná)
Ochrnutie oboch horných končatín

G83.1

Monoplégia dolnej končatiny
Ochrnutie dolnej končatiny

G83.2

Monoplégia hornej končatiny
Ochrnutie hornej končatiny

G83.3
G83.4

Nešpecifikovaná monoplégia
Syndróm cauda equina
Neurogénny močový mechúr pri syndróme cauda equina
Nezahŕňa: spinálny močový mechúr NS (G95.8)

G83.8

Iné špecifikované paralytické syndrómy
Toddova paralýza (poepileptická)

G83.9

Nešpecifikovaný paralytický syndróm

INÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU (G90 - G99)
G90

PORUCHY AUTONÓMNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU
Nezahŕňa: dysfunkciu autonómneho nervového systému zavinenú alkoholom (G31.2)

G90.0

Idiopatická periférna autonómna neuropatia
Synkopa karotického sínusu

G90.1
G90.2

Familiárna dysautonómia [Rileyova-Dayova]
Hornerov syndróm
Bernardov(-Hornerov) syndróm

G90.3

Multisystémová degenerácia
Neurogénna ortostatická hypotenzia [Shyova-Dragerova]
Nezahŕňa: ortostatickú hypotenziu NS (I95.1)

G90.8

Iné poruchy autonómneho nervového systému

G90.9

Nešpecifikovaná porucha autonómneho nervového systému
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G91

VODNATIEĽKA MOZGU - HYDROCEFALUS
Zahŕňa:
získaný hydrocefalus
Nezahŕňa: hydrocefalus
• vrodený (Q03.-)
• zavinený vrodenou toxoplazmózou (P37.1)

G91.0

Komunikujúci hydrocefalus

G91.1

Obštrukčný hydrocefalus

G91.2

Normotenzný hydrocefalus

G91.3

Nešpecifikovaný poúrazový hydrocefalus

G91.8

Iný hydrocefalus

G91.9

Nešpecifikovaný hydrocefalus

G92

TOXICKÁ ENCEFALOPATIA
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie toxickej
látky.

G93
G93.0

INÉ PORUCHY MOZGU
Mozgové cysty
Arachnoidálna cysta
Porencefalitická cysta získaná
Nezahŕňa: získané periventrikulárne cysty novorodenca (P91.1)
vrodené mozgové cysty (Q04.6)

G93.1

Anoxické poškodenie mozgu nezatriedené inde
Nezahŕňa: komplikujúce
• potrat, ektopickú alebo molárnu ťarchavosť (O00 - O07, O08.8)
• ťarchavosť alebo pôrod (O29.2, O74.3, O89.2)
komplikáciu lekárskej starostlivosti (T80 - T88)
novorodeneckú anoxiu (P21.9)

G93.2
G93.3

Benígna intrakraniálna hypertenzia
Nezahŕňa: hypertenznú encefalopatiu (I67.4)
Syndróm únavy po viróze
Benígna myalgická encefalomyelitída

G93.4

Nešpecifikovaná encefalopatia
Nezahŕňa: encefalopatiu
• alkoholickú (G31.2)
• toxickú (G92)

G93.5

Stlačenie mozgu
Kompresia mozgového kmeňa
Herniácia mozgového kmeňa
Nezahŕňa: traumatickú kompresiu mozgu (difúznu) (S06.2)
• fokálnu (S06.3)

G93.6

Opuch mozgu
Nezahŕňa: mozgový edém
zavinený poškodením pri pôrode (P11.0)
traumatický (S06.1)

G93.7

Reyov syndróm
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie príčiny.

G93.8

Iné špecifikované poruchy mozgu
Postradiačná encefalopatia
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie príčiny.
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G93.9

Nešpecifikovaná porucha mozgu

G94*

INÉ PORUCHY MOZGU PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH
INDE

G94.0*

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

G94.1*

Hydrocefalus pri nádorovej chorobe (C00 - D48†)

G94.2*

Hydrocefalus pri iných chorobách zatriedených inde

G94.8*

Iné špecifikované choroby mozgu pri chorobách zatriedených inde

G95

INÉ CHOROBY MIECHY
Nezahŕňa: myelitis (G04.-)

G95.0
G95.1

Syringomyelia a syringobulbia
Vaskulárne myelopatie
Akútny infarkt miechy (embolický) (neembolický)
Arteriálna trombóza miechy
Hematomyelia
Nepyogénna intraspinálna flebitída a tromboflebitída
Opuch miechy
Subakútna nekrotická myelopatia
Nezahŕňa: intraspinálnu flebitídu a tromboflebitídu okrem nepyogénnej (G08)

G95.2
G95.8

Nešpecifikovaná kompresia miechy
Iné špecifikované choroby miechy
Spinálny mechúr NS
Myelopatia
• vyvolaná liečivami
• vyvolaná ožiarením
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie
vonkajšieho činiteľa.
Nezahŕňa: neurogénny močový mechúr
• NS (N31.9)
• zavinený syndrómom cauda equina (G83.4)
neuromuskulárnu dysfunkciu močového mechúra bez zmienky o lézii
miechy (N31.-)

G95.9

Bližšie neurčená choroba miechy
Myelopatia NS

G96

INÉ PORUCHY CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU

G96.0

Vymokanie mozgovomiechového moku
Nezahŕňa: po spinálnej punkcii (G97.0)

G96.1

Poruchy plien nezatriedené inde
Plenové zrasty (mozgové) (miechové)

G96.8

Iné bližšie určené poruchy centrálneho nervového systému

G96.9

Bližšie neurčené poruchy centrálneho nervového systému

G97

POZÁKROKOVÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU
NEZATRIEDENÉ INDE

G97.0

Vymokanie mozgovomiechového moku po spinálnej punkcii

G97.1

Iné reakcie na spinálnu a lumbálnu punkciu
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G97.2

Vnútrolebková hypotenzia po komorovom skrate

G97.8

Iné pozákrokové poruchy nervového systému

G97.9

Bližšie neurčená pozákroková porucha nervového systému

G98

INÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU NEZATRIEDENÉ INDE
Porucha nervového systému NS

G99*
G99.0*

INÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU PRI CHOROBÁCH
ZATRIEDENÝCH INDE
Autonómna neuropatia pri endokrinných a metabolických chorobách
Amyloidná autonómna neuropatia (E85.-†)
Diabetická autonómna neuropatia (E10 - E14† so spoločným štvrtým znakom .4)

G99.1*
G99.2*

Iné poruchy autonómneho nervového systému pri iných chorobách
zatriedených inde
Myelopatia pri chorobách zatriedených inde
Syndrómy kompresie prednej miechovej a chrbticovej artérie (M47.0†)
Myelopatia pri
• poruchách medzistavcových platničiek (M50.0†, M51.0†)
• nádorovej chorobe (C00 - D48†)
• spondylóze (M47.-†)

G99.8*
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Iné bližšie určené poruchy nervového systému pri chorobách zatriedených inde

