CHOROBY OKA A JEHO ADNEXOV (H00 - H59)

VII. kapitola
CHOROBY OKA A JEHO ADNEXOV (H00 - H59)
Nezahŕňa: daktoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde (P00 - P96)
infekčné a parazitárne choroby (A00 - B99)
komplikácie ťarchavosti, pôrodu a popôrodia (O00 - O99)
kongenitálne chyby, 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, abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené
inde (R00 - R99)
Kapitola obsahuje tieto skupiny položiek
H00 - H06 Choroby mihalníc, slzných orgánov a očnice
H10 - H13 Choroby spojovky
H15 - H22 Choroby bielka, rohovky, dúhovky a vráskovca
H25 - H28 Choroby šošovky
H30 - H36 Choroby cievovky a sietnice
H40 - H42 Glaukóm - zelený zákal
H43 - H45 Choroby sklovca a očnej gule
H46 - H48 Choroby zrakového nervu a zrakových dráh
H49 - H52 Poruchy očných svalov, binokulárnych pohybov, akomodácie a refrakcie
H53 - H54 Poruchy videnia a slepota
H55 - H59 Iné choroby oka a očných adnexov
Hviezdičkami sú vyznačené tieto položky
H03*
Choroby mihalnice pri chorobách zatriedených inde
H06*
Choroby slzných orgánov a očnice pri chorobách zatriedených inde
H13*
Choroby spojovky pri chorobách zatriedených inde
H19*
Choroby bielka a rohovky pri chorobách zatriedených inde
H22*
Choroby dúhovky a vráskovca pri chorobách zatriedených inde
H28*
Zákal šošovky a iné choroby šošovky pri chorobách zatriedených inde
H32*
Choroby cievovky a sietnice pri chorobách zatriedených inde
H36*
Choroby sietnice pri chorobách zatriedených inde
H42*
Glaukóm pri chorobách zatriedených inde
H45*
Choroby sklovca a očnej gule pri chorobách zatriedených inde
H48*
Choroby zrakového nervu a zrakových dráh pri chorobách zatriedených inde
H58*
Iné choroby oka a očných adnexov pri chorobách zatriedených inde

CHOROBY MIHALNÍC, SLZNÝCH ORGÁNOV A OČNICE
(H00 - H06)
H00
H00.0

HORDEOLUM - JAČMEŇ A CHALAZION - STUDENÝ JAČMEŇ
Jačmeň a iné hlboké zápaly mihalnice
Absces mihalnice
Furunkul mihalnice
Jačmeň mihalnice

H00.1

Chalazion
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H01

INÝ ZÁPAL MIHALNICE

H01.0

Blepharitis - zápal okraja mihalníc
Nezahŕňa: blepharoconjunctivitis - zápal mihalnice a spojovky (H10.5)

H01.1

Neinfekčné dermatózy mihalnice
Dermatóza:
• alergická mihalnice
• kontaktná mihalnice
• ekzematózna mihalnice
Diskoidný lupus erythematosus mihalnice
Xeroderma mihalnice

H01.8

Iný špecifikovaný zápal mihalnice

H01.9

Nešpecifikovaný zápal mihalnice

H02

INÉ CHOROBY MIHALNICE
Nezahŕňa: kongenitálne malformácie mihalnice (Q10.0 - .3)

H02.0

Entropium a trichiáza mihalnice

H02.1

Ektropium mihalnice

H02.2

Lagoftalmus

H02.3

Blefarochalasis

H02.4

Ptóza mihalnice

H02.5

Iné choroby postihujúce funkciu mihalnice
Ankyloblefaron
Blefarofimóza
Retrakcie mihalnice
Nezahŕňa: blefarospazmus (G24.5)
tik (psychogénny) (F95.-)
• organický (G25.6)

H02.6
H02.7

Xantelazma mihalnice
Iné degeneratívne choroby mihalnice a periokulárnej krajiny
Chloazma mihalnice
Madaróza mihalnice
Vitiligo mihalnice

H02.8

Iné špecifikované choroby mihalnice
Hypertrichóza mihalnice
Zadržiavané cudzie teleso v mihalnici

H02.9

Nešpecifikovaná choroba mihalnice

H03*

CHOROBY MIHALNICE PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH
INDE

H03.0*

Parazitárne zamorenie mihalnice pri chorobách zatriedených inde
Dermatóza mihalnice zavinená druhom Demodex (B88.0†)
Parazotárne zamorenie mihalnice pri
- leišmanióze (B55.-†)
• loióze (B74.3†)
• onochocerkóze (B73†)
• ftirióze (B85.3†)

H03.1*

Postihnutie mihalnice pri iných infekčných chorobách zatriedených inde
Postihnutie mihalnice pri
• herpetickej infekcii [herpes simplex] (B00.5†)
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• lepre (A30.-†)
• molluscum contagiosum (B08.1†)
• tuberkulóze (A18.4†)
• frambézii (A66.-†)
• zosteri (opasec) (B02.3†)

H03.8*

Postihnutie mihalnice pri iných chorobách zatriedených inde
Postihnutie mihalnice pri impetigu (L01.0†)

H04

CHOROBY SLZNÝCH ORGÁNOV
Nezahŕňa: kongenitálne chyby slzných orgánov (Q10.4 – Q10.6)

H04.0

Dakryoadenitída
Chronické zväčšenie slznej žľazy

H04.1

Iné choroby slznej žľazy
Dakryops
Syndróm suchého oka
Slzná
• cysta
• žľazová atrofia

H04.2
H04.3

Epifora
Akútny a nešpecifikovaný zápal slzných ciest
Canaliculitis lacrimalis akútna, subakútna alebo nešpecifikovaná
Dacryocystitis (phlegmonosa) akútna, subakútna alebo nešpecifikovaná
Dacryopericistitis akútna, subakútna alebo nešpecifikovaná
Nezahŕňa: dakryocystitídu novorodencov (P39.1)

H04.4

Chronický zápal slzných ciest
Dakryocystitída chronická
Lakrimálna
• kanalikulitída chronická
• mukokéla chronická

H04.5

Stenóza a insuficiencia slzných ciest
Dakryolitiáza
Eversio puncti lacrimalis
Stenosis
• canaliculi lacrimalis
• ductus lacrimalis
• sacci lacrimalis

H04.6

Iné zmeny v slzných cestách
Slzná fistula

H04.8

Iné choroby slzných orgánov

H04.9

Nešpecifikovaná choroba slzných orgánov

H05

CHOROBY OČNICE
Nezahŕňa: kongenitálnu chybu očnice (Q10.7)

H05.0

Akútny zápal očnice
Absces očnice
Celulitída očnice
Osteomyelitída očnice
Periostitída očnice
Tenonitída očnice

H05.1

Zdĺhavé zápalové choroby očnice
Granulóm očnice

H05.2

Poruchy spojené s exoftalmom
Premiestnenie očnej gule (laterálne) NS
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Krvácanie očnice
Opuch očnice

H05.3

Deformácia očnice
Atrofia očnice
Exostóza očnice

H05.4
H05.5

Enoftalmus
Zadržané (staré) cudzie teleso po penetrujúcej rane očnice
Retrobulbárne cudzie teleso

H05.8

Iné choroby očnice
Cysta očnice

H05.9

Nešpecifikovaná choroba očnice

H06*

CHOROBY SLZNÝCH ORGÁNOV A OČNICE PRI CHOROBÁCH
ZATRIEDENÝCH INDE

H06.0*

Choroby slzných orgánov pri chorobách zatriedených inde

H06.1*

Parazitárne zamorenie očnice pri chorobách zatriedených inde
Echinokoková infekcia očnice (B67,-†)
Myóza očnice (B87.2†)

H06.2*

Tyreotoxický exoftalmus (E05.-†)

H06.3*

Iné choroby očnice pri chorobách zatriedených inde

CHOROBY SPOJOVKY (H10 - H13)
H10

ZÁPAL SPOJOVKY - CONJUNCTIVIS
Nezahŕňa: keratokonjunktivitídu (H16.2)

H10.0

Mukopurulentná konjunktivitída

H10.1

Akútna atopická konjunktivitída

H10.2

Iná akútna konjunktivitída

H10.3

Nešpecifikovaná akútna konjunktivitída
Nezahŕňa: ophtalmiu neonatorum NS (P39.1)

H10.4

Chronická konjunktivitída

H10.5

Blefarokonjunktivitída

H10.8

Iné konjunktivitídy

H10.9

Nešpecifikovaná konjunktivitída

H11

INÉ CHOROBY SPOJOVKY
Nezahŕňa: keratokonjunktivitídu (H16.2)

H11.0
H11.1

Pterygium
Nezahŕňa: pseudopterygium (H11.8)
Spojovkové degenerácie a depozity
Spojovková(é)
• argióza
• zrasty
• pigmentácia
• xeróza NS

H11.2

Spojovkové jazvy
Symblefaron
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H11.3

Spojovkové krvácanie
Subkonjunktiválne krvácanie

H11.4

Iné cievne choroby spojovky a cysty
Spojovková(ý)
• aneuryzma
• hyperémia
• opuch

H11.8

Iné špecifikované choroby spojovky
Pseudopterygium

H11.9

Nešpecifikovaná choroba spojovky

H13*

CHOROBY SPOJOVKY PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH
INDE

H13.0*

Filáriová infekcia spojovky (B74.-†)

H13.1*

Konjunktivitída pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
• akantamébová (B60.1†)
• adenovírusová folikulárna (akútna) (B30.1†)
• chlamýdiová (A74.0†)
• difterická (A36.8†)
• gonokoková (A54.3†)
• hemoragická (akútna) (epidemická) (B30.3†)
• herpetická [herpes simplex] (B00.5†)
• meningokoková (A39.8†)
• Newcastle (B30.8†)
• zosterová (B02.3†)

H13.2*

Konjunktivitída pri iných chorobách zatriedených inde

H13.3*

Očný pemfigoid (L12.-†)

H13.8*

Iné choroby spojovky pri chorobách zatriedených inde

CHOROBY BIELKA, ROHOVKY, DÚHOVKY
A VRÁSKOVCA (H15 - H22)
H15

CHOROBY BIELKA

H15.0

Skleritída

H15.1

Episkleritída

H15.8

Iné choroby bielka
Ekvatoriálny stafylóm
Sklerektázia
Nezahŕňa: degeneratívnu myopiu (H44.2)

H15.9

Nešpecifikovaná choroba bielka

H16

ZÁPAL ROHOVKY - KERATITIS

H16.0

Vred rohovky - ulcus corneae
Vred
• rohovky
• NS
• centrálny
• marginálny
• perforovaný
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• kruhový
• s hypopyonom
• Moorenov

H16.1

Iný povrchový zápal rohovky bez zápalu spojovky
Keratitída
• areolárna
• filamentárna
• numulárna
• hviezdicovitá
• pásikovaná
• povrchová bodkovaná
Fotokeratitída
Albopsia biela slepota

H16.2

Keratokonjunktivitída
Keratokonjunktivitída
• NS
• po expozícii
• neurotrofická
• flyktenulózna
Povrchová keratitída s konjunktivitídou
Nodózna oftalmia

H16.3
H16.4

Intersticiálna a hlboká keratitída
Neovaskularizácie rohovky
Stopové cievy (rohovky)
Pannus (corneae)

H16.8

Iná keratitída

H16.9

Nešpecifikovaná keratitída

H17

JAZVY A ZÁKALY ROHOVKY

H17.0

Leucoma adhaerens

H17.1

Iné centrálne zákaly rohovky

H17.8

Iné jazvy a zákaly rohovky

H17.9

Nešpecifikované jazvy a zákaly rohovky

H18

INÉ CHOROBY ROHOVKY

H18.0

Pigmentácia a depozity rohovky
Hematokornea
Kayserov-Fleischerov prsteň
Krukenbergovo vretienko
Staehliho línia
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku,
ak je liek kauzálnym faktorom.

H18.1

Bulózna keratopatia

H18.2

Iný opuch rohovky

H18.3

Zmeny vrstiev rohovky
Skrčenie Descemetovej membrány
Puknutie Descemetovej membrány

H18.4

Degenerácia rohovky
Arcus senilis - gerontoxon
Keratopathia zonularis - pásový zákal rohovky
Nezahŕňa: Moorenov vred (H16.0)
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H18.5

Hereditárne dystrofie rohovky
Dystrofia
• rohovky
• epiteliálna
• hrudkovitá (granulárna)
• mriežková (reticulata)
• škvrnitá (maculosa)
• Fuchsova endoteliálna

H18.6
H18.7

Keratokonus
Iné deformácie rohovky
Rohovková
• extázia
• stafylóm
Hernia Descemetovej membrány
Nezahŕňa: kongenitálne chyby rohovky (Q13.3 - .4)

H18.8

Iné špecifické choroby rohovky
Anestézia rohovky
Hypestézia rohovky
Recidivujúce erózie rohovky

H18.9

Nešpecifikovaná choroba rohovky

H19*

CHOROBY BIELKA A ROHOVKY PRI CHOROBÁCH
ZATRIEDENÝCH INDE

H19.0*

Skleritída a episkleritída pri chorobách zatriedených inde
Syfilitická episkleritída (A52.7†)
Tuberkulózna episkleritída (A18.5†)
Zosterova skleritída (B02.3†)

H19.1*

Herpetická keratitída a keratokonjunktivitída (B00.5†)
Keratitis dendritica a disciformis

H19.2*

Keratitída a keratokonjunktivitída pri iných infekčných a parazitárnych
chorobách zatriedených inde
Keratitída a keratokonjunktivitída (intersticiálna)
• akantamébová (B60.1†)
• osýpková (B05.8†)
• syfilitická (A50.3†)
• tuberkulózna (A18.5†)
• zosterova (B02.3†)
Epidemická keratokonjunktivitída (B30.0†)

H19.3*

Keratitída a keratokonjunktivitída pri iných chorobách zatriedených inde

H19.8*

Iné choroby bielka a rohovky pri chorobách zatriedených inde

Keratoconjunctivitis sicca (M35.0†)
Keratokonus pri Downovom syndróme (Q90.-†)

H20
H20.0

IRIDOCYKLITÍDA
Akútna a subakútna iridocyklitída
Predná uveitída akútna, recidivujúca alebo subakútna
Cyklitída akútna, recidivujúca alebo subakútna
Iritída akútna, recidivujúca alebo subakútna

H20.1

Zdĺhavá iridocyklitída

H20.2

Iridocyklitída indukovaná šošovkou

H20.8

Iná iridocyklitída
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H20.9

Nešpecifikovaná iridocyklitída

H21

INÉ CHOROBY DÚHOVKY A VRÁSKOVCA
Nezahŕňa: Uveitis sympathica (H44.1)

H21.0
H21.1

Hypféma
Nezahŕňa: traumatickú hypfému (S05.1)
Iné vaskulárne choroby dúhovky a vráskovca
Neovaskularizácia dúhovky a vráskovca
Rubeóza dúhovky

H21.2

Degenerácia dúhovky a vráskovca
Degenerácia
• dúhovky (pigmentová)
• okraja zrenice
Rázštep dúhovky (iridoschisis)
Atrofia dúhovky (esenciálna) (progresívna)
Miotická pupilárna cysta
Priesvitnosť dúhovky

H21.3

Cysta dúhovky, vráskovca a prednej komory
Cysta dúhovky, vráskovca alebo prednej komory
• NS
• exudatívna
• implantačná
• parazitárna
Nezahŕňa: miotickú pupilárnu cystu (H21.2)

H21.4

Dúhovkové membrány
Iris bombata
Pupilárna
• oklúzia
• seklúzia

H21.5

Iné zrasty a ruptúry dúhovky a vráskovca
Goniosynechie
Iridodialýza
Vyklenutie dúhovky so stlačeným komorovým uhlom
Synechie (dúhovky)
• NS
• predná
• zadná
Nezahŕňa: korektopiu (Q13.2)

H21.8

Iné špecifikované choroby dúhovky a vráskovca

H21.9

Nešpecifikovaná choroba dúhovky a vráskovca

H22*

CHOROBY DÚHOVKY A VRÁSKOVCA PRI CHOROBÁCH
ZATRIEDENÝCH INDE

H22.0*

Iridocyklitída pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
Iridocyklitída pri
• gonokokovej infekcii (A54.3†)
• herpetickej infekcii [herpes simplex] (B00.5†)
• syfilise (sekundárny) (A51.4†)
• tuberkulóze (A18.5†)
• zostere (B02.3†)

H22.1*

Iridocyklitída pri iných chorobách zatriedených inde
Iridocyklitída pri
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• ankylozujúcej spondylitíde (M45†)
• sarkodióze (D86.8†)

H22.8*

Iné choroby dúhovky a vráskovca pri chorobách zatriedených inde

CHOROBY ŠOŠOVKY (H25 - H28)
H25

STARECKÝ ZÁKAL ŠOŠOVKY - CATARACTA SENILIS
Nezahŕňa: kapsulárny glaukóm s pseudoexfoliáciou šošovky (H40.1)

H25.0

Senilná katarakta v začiatočnom štádiu
Senilná katarakta
• koronárna
• kortikálna
• bodkovitá
Subkapsulárna polárna senilná katarakta (predná) (zadná)
Začiatočná katarakta

H25.1

Cataracta senilis nuclearis - fakoskleróm
Cataracta brunescens (nigra)
Cataracta nuclearis sclerotica

H25.2

Senilná katarakta Morgagniho typu
Cataracta senilis hypermatura

H25.8

Iná senilná katarakta
Kombinované typy senilnej katarakty

H25.9

Nešpecifikovaná senilná katarakta

H26

INÝ ZÁKAL ŠOŠOVKY
Nezahŕňa: kongenitálnu kataraktu (Q12.0)

H26.0
H26.1

Infantilná, juvenilná a presenilná katarakta
Traumatická katarakta
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie príčiny.

H26.2

Komplikovaná katarakta
Katarakta pri chronickej iridocyklitíde
Katarakta ako následok očných chorôb
Glaukómové škvrny (subkapsulárne)

H26.3

Lieková katarakta
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku.

H26.4

Následky po extrakcii katarakty
Sekundárna katarakta
Soemmerringov krúžok

H26.8

Iná špecifická katarakta

H26.9

Nešpecifikovaná katarakta

H27

INÉ CHOROBY ŠOŠOVKY
Nezahŕňa: kongenitálne chyby šošovky (Q12.-)
mechanické komplikácie intraokulárnej šošovky (T85.2)
pseudofakie (Z96.1)

H27.0

Afakia

H27.1

Dislokácia šošovky

H27.8

Iné špecifické choroby šošovky

H27.9

Nešpecifikované choroby šošovky
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H28*

ZÁKAL ŠOŠOVKY A INÉ CHOROBY ŠOŠOVKY PRI
CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

H28.0*

Cataracta diabetica (E10 - E14† so spoločným štvrtým číslom .3)

H28.1*

Katarakta pri iných endokrinných, nutričných a metabolických chorobách
zatriedená inde
Katarakta pri hypoparatyreóze (E20.-†)
Malnutrično-dehydratačná katarakta (E40 - E46†)

H28.2*

Katarakta pri iných chorobách zatriedených inde

H28.8*

Iné choroby šošovky pri chorobách zatriedených inde

Myotonická katarakta (G71.1†)

CHOROBY CIEVOVKY A SIETNICE (H30 - H36)
H30
H30.0

ZÁPAL CIEVOVKY A SIETNICE - CHORIORETINITIS
Ložiskový chorioretinálny zápal
Ložisková
• chorioretinitis
• choroiditis
• retinitis
• retinochoroiditis

H30.1

Roztrúsený chorioretinálny zápal
Roztrúsená
• chorioretinitis
• choroiditis
• retinitis
• retinochoroiditis
Nezahŕňa: exudatívnu retinopatiu (H35.0)

H30.2

Cyclitis posterior
Pars planitis

H30.8

Iné chorioretinálne zápaly
Haradova choroba

H30.9

Nešpecifikovaný chorioretinálny zápal
Chorioretinitis NS
Choroiditis NS
Retinitis NS
Retinochoroiditis NS

H31
H31.0

INÉ CHOROBY CIEVOVKY
Chorioretinálne jazvy
Škvrnité jazvy zadného pólu (pozápalové) (poúrazové)
Solárna retinopatia

H31.1

Degenerácia cievovky
Atrofia cievovky
Skleróza cievovky
Nezahŕňa: angioidné pásy cievovky (H35.3)

H31.2

Hereditárna dystrofia cievovky
Choroiderémia
Dystrofia cievovky (centrálna areolárna) (generalizovaná) (peripapilárna)
Dystrofia gyrata cievovky
Nezahŕňa: ornitinémiu (E72.4)
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H31.3

Krvácanie a puknutie cievovky
Krvácanie cievovky
• NS
• expulzívne

H31.4

Odchlopenie cievovky

H31.8

Iné špecifikované choroby cievovky

H31.9

Nešpecifikované choroby cievovky

H32*

CHOROBY CIEVOVKY A SIETNICE PRI CHOROBÁCH
ZATRIEDENÝCH INDE

H32.0*

Chorioretinálny zápal pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených
inde
Chorioretinitída
• syfilitická, neskorá (A52.7†)
• toxoplazmová (B58.0†)
• tuberkulózna (A18.5†)

H32.8*

Iné chorioretinálne choroby pri chorobách zatriedených inde

H33

ODLÚPENIE SIETNICE - AMOTIO RETINAE A NATRHNUTIE
SIETNICE - RUPTURA RETINAE
Nezahŕňa: odlúpenie pigmentového epitelu sietnice (H35.7)

H33.0

Odlúpenie sietnice s natrhnutím sietnice
Trhlinové odlúpenie sietnice

H33.1

Retinoschíza a cysty sietnice
Cysta ora serrata retinae
Parazotárna cysta sietnice NS
Pseudocysta sietnice
Nezahŕňa: kongenitálnu retinoschízu (Q14.1)
mikrocystoidnú degeneráciu sietnice (H35.4)

H33.2

Serózne odlúpenie sietnice
Odlúpenie sietnice
• NS
• bez trhliny sietnice
Nezahŕňa: centrálnu seróznu chorioretinopatiu (H35.7)

H33.3

Trhliny sietnice bez odlúpenia
Podkovovitá trhlina sietnice bez odlúpenia
Okrúhla diera sietnice bez odlúpenia
Operculum (vrchnáčik) sietnice bez odlúpenia
Trhlina sietnice NS
Nezahŕňa: chorioretinálne jazvy po operácii odlúpenia sietnice (H59.8)
periférnu degeneráciu retiny bez trhliny (H35.4)

H33.4

Odlúpenie sietnice ťahom
Proliferačná vitreoretinopatia s odlúpením sietnice

H33.5

Iné odlúpenie sietnice

H34

CIEVNE OKLÚZIE SIETNICE
Nezahŕňa: amaurosis fugax (G45.3)

H34.0

Prechodná oklúzia stredovej tepny sietnice

H34.1

Oklúzia a centralis retinae

H34.2

Iné oklúzie stredovej tepny sietnice
Hollenhorstove plaky
Sietnicová
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• artériová oklúzia
• vetvy
• čiastočná
• mikroembólia

H34.8

Iné cievne oklúzie sietnice
Oklúzia žily sietnice
• centrálna
• začiatočná
• čiastočná
• prítoková

H34.9

Nešpecifikovaná cievna oklúzia sietnice

H35

INÉ CHOROBY SIETNICE

H35.0

Retinopatia pozadia a cievne zmeny sietnice
Zmeny ciev sietnice
Sietnicové (á)
• mikroaneuryzmy
• neovaskularizácia
• perivaskulitída
• varixy
• obalenie ciev
• vaskulitída
Retinopatia
• NS
• pozadia NS
• Coatsova
• exsudatívna
• hypertenzná

H35.1

Retinopatia nedonosených (praeniaturonum)
Retrolentálna fibroplázia

H35.2

Iná proliferatívna retinopatia
Proliférna vitreo-retinopatia
Nezahŕňa: proliferatívnu vitreo-retinopatiu s odlúpením sietnice (H33.4)

H35.3

Degenerácia makuly a zadného pólu oka
Angioidné pásy makuly
Cysta makuly
Drúzy (degeneratívne) makuly
Otvor makuly
Zvrásnenie makuly
Kuhntova-Juniusova degenerácia
Senilná makulárna degenerácia (atrofická) (exudatívna)
Toxická makulopatia
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajšej príčiny (XX. kapitola) na identifikovanie lieku,
ak je liek kauzálnym faktorom.

H35.4

Periférna degenerácia sietnice
Degenerácia sietnice
• NS
• mriežkovitá
• mikrocystická
• palisádová
• dlaždicovitá
• sieťová
Nezahŕňa: degeneráciu s trhlinou sietnice (H33.3)
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H35.5

Hereditárna dystrofia sietnice
Dystrofia
• sietnice (albipunctata) (pigmentová) (vitelliformis)
• tapetoretinálna
• vitreoretinálna
Retinopatia pigmentosa
Stargardova choroba

H35.6
H35.7

Sietnicové krvácanie
Oddelenie vrstiev sietnice
Centrálna serózna chorioretinopatia
Odlúpenie pigmentového epitelu sietnice

H35.8

Iné špecifikované choroby sietnice

H35.9

Nešpecifikované choroby sietnice

H36*

CHOROBY SIETNICE PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

H36.0*

Diabetická retinopatia (E10 - E14† so spoločným štvrtým číslom .3)

H36.8*

Iné choroby sietnice pri chorobách zatriedených inde
Aterosklerotická retinopatia (I70.8†)
Profileratívna retinopatia pri kosáčikovitej anémii (D57.-†)
Retinálna dystrofia pri chorobách z napratania tukov (E75.-†)
GLAUKÓM – ZELENÝ ZÁKAL (H40 - H42)

H40

GLAUKÓM
Nezahŕňa: absolútny glaukóm (H44.5)
kongenitálny glaukóm (Q15.0)
traumatický glaukóm po pôrodnom poranení (P15.3)

H40.0

Podozrenie na glaukóm
Očná hypertenzia

H40.1

Primárny glaukóm s otvoreným uhlom
Glaukóm (primárny) (reziduálne štádium)
• kapsulárny s pseudoexfoliáciou šošovky
• zdĺhavý jednoduchý
• s nízkym tlakom
• pigmentový

H40.2

Primárny glaukóm so zatvoreným uhlom
Glaukóm so zatvoreným uhlom (primárny) (reziduálne štádium)
• akútny
• zdĺhavý
• striedavý

H40.3

Sekundárny glaukóm po očnom poranení
Podľa potreby použite doplnkový kód na identifikovanie príčiny

H40.4

Sekundárny glaukóm po očnom zápale
Podľa potreby použite doplnkový kód na identifikovanie príčiny

H40.5

Sekundárny glaukóm pri iných chorobách
Podľa potreby použite doplnkový kód na identifikovanie príčiny

H40.6

Sekundárny glaukóm vyvolaný liekmi
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku.

H40.8

Iný glaukóm

H40.9

Nešpecifikovaný glaukóm
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H42*

GLAUKÓM PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

H42.0*

Glaukóm pri endokrinných, nutričných a metabolických chorobách
zatriedených inde
Glaukóm pri
• amyloidóze (E85.-†)
• Loweovom syndróme (E72.0†)

H42.8*

Glaukóm pri iných chorobách zatriedených inde
Glaukóm pri onchocerkóze (B73.†)

CHOROBY SKLOVCA A OČNEJ GULE (H43 - H45)
H43

CHOROBY SKLOVCA

H43.0

Prolaps sklovca
Nezahŕňa: syndróm sklovca po chirurgickom výkone pre kataraktu (H59.0)

H43.1

Krvácanie do sklovca

H43.2

Kryštalické depozity v sklovci

H43.3

Iné zákaly sklovca
Membrány a šnúry sklovca

H43.8

Iné choroby sklovca
Sklovec
• degenerácia
• odlúpenie

Nezahŕňa: proliferatívnu vitreo-retinopatiu s odlúpením sietnice (H33.4)
H43.9

Nešpecifikovaná choroba sklovca

H44

CHOROBY OČNEJ GULE
Nezahŕňa: choroby zachvacujúce viaceré štruktúry oka

H44.0

Endophthalmitis purulenta
Panoftalmitis
Absces sklovca

H44.1

Iné endoftalmitídy
Parazitárna endoftalmitída NS
Sympatická uveitída

H44.2
H44.3

Degeneratívna myopatia
Iné degeneratívne choroby očnej gule
Chalkóza
Sideróza oka

H44.4
H44.5

Hypotonia oka
Degeneratívne choroby očnej gule
Absolútny glaukóm
Atrofia očnej gule
Zánik očnej gule (phthisis bulbi)

H44.6

Zadržané (staré) vnútroočné cudzie teleso magnetické
Zadržané magnetické (staré) (cudzie) teleso v(vo)
• prednej komore
• vráskovci
• dúhovke
• šošovke
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• zadnej stene očnej gule
• sklovci

H44.7

Zadržané (staré) vnútroočné cudzie teleso nemagnetické
Zadržané (nemagnetické) (staré) cudzie teleso v(vo)
• prednej komore
• vráskovci
• dúhovke
• šošovke
• zadnej stene očnej gule
• sklovci

H44.8

Iné choroby očnej gule
Hemoftalmus
Luxácia očnej gule

H44.9

Nešpecifikované choroby očnej gule

H45*

CHOROBY SKLOVCA A OČNEJ GULE PRI CHOROBÁCH
ZATRIEDENÝCH INDE

H45.0*

Krvácanie do sklovca pri chorobách zatriedených inde

H45.1*

Endoftalmitída pri chorobách zatriedených inde
Endoftalmitída pri
• cysticerkóze (B69.1†)
• onchocerkóze (B73†)
• toxokaróze (B83.0†)

H45.8*

Iné choroby sklovca a očnej gule pri chorobách zatriedených inde

CHOROBY ZRAKOVÉHO NERVU A ZRAKOVÝCH DRÁH
(H46 - H48)
H46

ZÁPAL ZRAKOVÉHO NERVU - NEURITIS NERVI OPTICI
Neuropatia zrakového nervu okrem ischemickej
Papilitída zrakového nervu
Retrobulbárna neuritída NS
Nezahŕňa: ischemickú neuropatiu zrakového nervu (H47.0)
neuromyelitídu zrakového nervu [Devicovu](G36.0)

H47
H47.0

INÉ CHOROBY ZRAKOVÉHO NERVU A ZRAKOVÝCH DRÁH
Choroby zrakového nervu nezatriedené inde
Stlačenie zrakového nervu
Krvácanie do pošvy zrakového nervu
Ischemická neuropatia zrakového nervu

H47.1
H47.2

Nešpecifikovaný opuch papily
Atrofia zrakového nervu
Temporálne zblednutie papily zrakového nervu

H47.3

Iné choroby papily zrakového nervu
Drúzy papily zrakového nervu
Pseudoedém papily

H47.4
H47.5

Choroby chiasma opticum
Choroby iných zrakových dráh
Choroby zrakových dráh, nuclei geniculati a zrakového vetvenia
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H47.6

Choroby kôrového zrakového centra

H47.7

Nešpecifikované choroby zrakových dráh

H48*

CHOROBY ZRAKOVÉHO NERVU A ZRAKOVÝCH DRÁH PRI
CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

H48.0*

Atrofia zrakového nervu pri chorobách zatriedených inde
Atrofia zrakového nervu v neskorom štádiu syfilisu (A52.1†)

H48.1*

Retrobulbárna neuritída pri chorobách zatriedených inde
Retrobulbárna neuritída
• v neskorom štádiu syfilisu (A52.1†)
• pri meningokokovej infekcii (A39.8†)
• pri sclerosis multiplex (G35†)

H48.8*

Iné choroby zrakového nervu a zrakových dráh pri chorobách zatriedených
inde

PORUCHY OČNÝCH SVALOV, BINOKULÁRNYCH
POHYBOV, AKOMODÁCIE A REFRAKCIE (H49 - H52)
Nezahŕňa: nystagmus a iné nepravidelné pohyby oka (H55)

H49

PARALYTICKÝ STRABIZMUS (ŠKUĽAVOSŤ)
Nezahŕňa: oftalmoplégiu
• vnútornú (interna) (H52.5)
• internukleárnu (H51.2)
• progresívnu supranukleárnu (G23.1)

H49.0

Ochrnutie tretieho nervu (n. oculomotoris)

H49.1

Ochrnutie štvrtého nervu (n. trochlearis)

H49.2

Ochrnutie šiesteho nervu (n. abducens)

H49.3

Úplná oftalmoplégia (vonkajšia)

H49.4

Progresívna vonkajšia oftalmoplégia

H49.8

Iná paralytická škuľavosť
Vonkajšia oftalmoplégia NS
Kearnsov-Sayerov syndróm

H49.9

Nešpecifická paralytická škuľavosť

H50

INÝ STRABIZMUS (ŠKUĽAVOSŤ)

H50.0

Konvergentný konkomitantný strabizmus
Ezotropia (alternujúca) (monokulárna) okrem intermitentnej

H50.1

Divergentný konkomitantný strabizmus
Exotropia (alternujúca) (monokulárna) okrem intermitentnej

H50.2
H50.3

Vertikálny strabizmus
Intermitentná heterotropia
Intermitentná
• ezotropia (alternujúca) (monokulárna)
• exotropia (alternujúca) (monokulárna)

H50.4

Iná a nešpecifická heterotropia
Konkomitantný strabizmus NS
Cyklotropia
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Hypertropia
Hypotropia
Mikrotropia
Monofixačný syndróm

H50.5

Heterofória
Alternujúca hyperfória
Ezofória
Exofória

H50.6

Mechanický strabizmus
Brownov pošvový syndróm
Strabizmus ako následok zrastov
Traumatické obmedzenie pohybu očných svalov

H50.8

Iná špecifikovaná škuľavosť
Duaneov syndróm

H50.9

Škuľavosť nešpecifikovaná

H51

INÉ PORUCHY BINOKULÁRNYCH POHYBOV

H51.0

Ochrnutie konjugovaného pohľadu

H51.1

Nedostatočnosť a nadmernosť konvergencie

H51.2

Internukleárna oftalmoplégia

H51.8

Iné špecifikované poruchy binokulárneho pohybu

H51.9

Nešpecifikované poruchy binokulárneho pohybu

H52

PORUCHY REFRAKCIE A AKOMODÁCIE

H52.0

Hypermetropia

H52.1

Myopia
Nezahŕňa: degeneratívnu myopiu (H44.2)

H52.2

Astigmatizmus

H52.3

Anizometropia a anizeikonia

H52.4

Presbyopia

H52.5

Poruchy akomodácie
Vnútorná oftalmoplégia (kompletná) (totálna)
Paréza akomodácie
Spazmus akomodácie

H52.6

Iné poruchy refrakcie

H52.7

Nešpecifikovaná porucha refrakcie

PORUCHY VIDENIA A SLEPOTA (H53 - H54)
H53
H53.0

PORUCHY VIDENIA
Amblyopia ex anopsia
Amblyopia
• anizometropická
• deprivačná
• pri strabizme

H53.1

Subjektívne poruchy videnia
Astenopia
Denná slepota
Hemeralopia
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Metamorfopsia
Fotofóbia
Scintilačný skotóm
Náhla strata videnia
Irizácia
Nezahŕňa: zrakové halucinácie (R44.1)

H53.2

Diplopia
Dvojité videnie

H53.3

Iné poruchy binokulárneho videnia
Abnormálna retinálna korešpodencia
Fúzia s porušenou stereopsiou
Simultánne zrakové vnímanie bez fúzie
Potlačenie binokulárneho videnia

H53.4

Poruchy zorného poľa
Zväčšená slepá škvrna
Celkové zúženie zorného poľa
Hemianopsia (heteronyma) (homonyma)
Kvadrantová anopsia
Skotóm
• oblúkový
• Bjerrumov
• centrálny
• prstencovitý

H53.5

Poruchy farebného videnia
Farbosleposť (farboslabosť)
Získaná farboslabosť
Deuteranomália
Deuteranopia
Protanomália
Protanopia
Tritanomália
Tritanopia
Nezahŕňa: dennú slepotu (hemeralopiu) (H53.1)

H53.6

Nočná slepota - nyctalopia
Nezahŕňa: nočnú slepotu zavinenú nedostatkom vitamínu A (E50.5)

H53.8

Iné zrakové poruchy

H53.9

Nešpecifikovaná zraková porucha

H54

SLEPOTA A SLABOZRAKOSŤ
Poznámka: Na definovanie položiek zrakového oslabenia pozri tabuľku na strane 311

Nezahŕňa: prechodnú amaurózu (G45.3)
H54.0

Slepota na obe oči
3., 4. a 5. kategória zrakového oslabenia na oboch očiach

H54.1

Slepota na jedno oko, slabozrakosť na druhé
3., 4. a 5. kategória zrakového oslabenia na jednom oku, súčasne 1. a 2. kategória na
druhom oku

H54.2

Slabozrakosť na obe oči
1. a 2. kategória zrakového oslabenia na oboch očiach

H54.3

Nekvalifikovaná strata videnia na obe oči
9. kategória zrakového oslabenia na oboch očiach

H54.4

Slepota na jedno oko
3., 4. a 5. kategória zrakového oslabenia na jednom oku [normálne videnie druhým okom]
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H54.5

Slabozrakosť na jedno oko
1. a 2. kategória zrakového oslabenia na jednom oku [normálne videnie druhým okom]

H54.6

Nekvalifikovaná strata videnia na jedno oko
9. kategória zrakového oslabenia na jednom oku [normálne videnie druhým okom]

H54.7

Nešpecifikovaná strata videnia
9. kategória zrakového oslabenia NS
Poznámka:

Kategória
oslabenia
zraku

Zraková ostrosť s najlepšou možnou korekciou
maximum menšie ako

maximum rovnaké alebo
lepšie ako

1

6/18
3/10 (0.3)
20/70

6/60
1/10 (0.1)
20/200

2

6/60
1/10 (0.1)
20/200

3/60
1/20 (0.5)
20/400

3/60

1/60 (rátanie prstov na
1 meter)
1/50 (0.02)
5/300 (20/1200)

3

4

5
9

1

Nasledujúca tabuľka udáva klasifikáciu závažnosti oslabenia zraku odporúčanú
Študijnou skupinou SZO pre prevenciu slepoty, Ženeva 6-10 November 19721
Termín slabozrakosť v položke H54 zodpovedá 1. a 2. kategórii nasledujúcej
tabuľky, termín slepota 3., 4. a 5. kategórii a termínu nekvalifikovaná
strata videnia zodpovedá 9. kategórii nasledujúcej tabuľky.
Ak sa zohľadní rozsah zorného poľa pacientov s poľom nie väčším ako 10,
ale väčším ako 5 okolo centrálnej fixácie treba zaradiť do 3. kategórie;
pacientov s poľom nie väčším ako 5 okolo centrálnej fixácie treba zaradiť
do 4. kategórie aj v prípade, ak nie je postihnutá centrálna ostrosť.

1/20 (0.05)
20/400
1/60 (rátanie prstov
na 1 meter)
1/50 (0.02)
5/300

Vnímanie svetla

Bez vnímania svetla
Bez zistenia alebo bez špecifikovania
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INÉ CHOROBY OKA A OČNÝCH ADNEXOV (H55 - H59)
H55

NYSTAGMUS A INÉ NEPRAVIDELNÉ POHYBY OKA
Nystagmus
• NS
• kongenitálny
• deprivačný
• disociovaný
• latentný

H57

INÉ CHOROBY OKA A JEHO ADNEXOV

H57.0

Anomálie funkcie zrenice

H57.1

Bolesť oka

H57.8

Iné špecifikované choroby oka a jeho adnexov

H57.9

Nešpecifikovaná choroba oka a jeho adnexov

H58*

INÉ CHOROBY OKA A JEHO ADNEXOV PRI CHOROBÁCH
ZATRIEDENÝCH INDE

H58.0*

Anomálie funkcie zrenice pri chorobách zatriedených inde

H58.1*

Zrakové oslabenie pri chorobách zatriedených inde

H58.8*

Iné bližšie určenie choroby oka a jeho adnexov zatriedených inde

Argyllov-Robertsonov fenomén zrenice syfilitický (A52.1†)

Syfilitická okulopatia NEC
• kongenitálna
• včasná (A50.0†)
• neskorá (A50.3†)
• včasná (sekundárna) (A51.4†)
• neskorá (A52.7†)

H59

POZÁKROKOVÉ CHOROBY OKA A OČNÝCH ADNEXOV
NEZATRIEDENÉ INDE
Nezahŕňa: mechanickú komplikáciu pri
• vnútroočnej šošovke (T85.2)
• iných očných protézach, implantátoch a transplantátoch (T85.3)
pseudofakiu (Z96.1)

H59.0
H59.8

Syndróm sklovca po operácii katarakty
Iné pozákrokové choroby oka a jeho adnexov
Chorioretinálne jazvy po operácii pre odlúpenie

H59.9
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