CHOROBY UCHA A HLÁVKOVÉHO VÝBEŽKU (H60 - H95)

VIII. kapitola
CHOROBY UCHA A HLÁVKOVÉHO VÝBEŽKU
(H60 - H95)
Nezahŕňa: daktoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde (P00 - P96)
daktoré infekčné a parazitárne choroby (A00 - B99)
komplikácie ťarchavosti, pôrodu a popôrodia (O00 - O99)
vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie (Q00 - Q99)
choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok (E00 - E90)
poranenia, otravy a daktoré 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
H60 - H62 Choroby vonkajšieho ucha
H65 - H75 Choroby stredného ucha a hlávkového výbežku
H80 - H83 Choroby vnútorného ucha
H90 - H95 Iné choroby ucha
Hviezdičkami sú vyznačené tieto položky
H62*
Choroby vonkajšieho ucha pri chorobách zatriedených inde
H67*
Zápal stredného ucha pri chorobách zatriedených inde
H75*
Iné choroby stredného ucha a hlávkového výbežku pri chorobách zatriedených inde
H82*
Vertiginózne (ošiaľové) syndrómy pri chorobách zatriedených inde
H94*
Iné choroby ucha pri chorobách zatriedených inde

CHOROBY VONKAJŠIEHO UCHA (H60 - H62)
H60
H60.0

ZÁPAL VONKAJŠIEHO UCHA - OTITIS EXTERNA
Absces vonkajšieho ucha
Vriedok ušnice alebo vonkajšieho zvukovodu
Karbunkul ušnice alebo vonkajšieho zvukovodu
Furunkul ušnice alebo vonkajšieho zvukovodu

H60.1

Celulitída vonkajšieho ucha
Celulitída
• ušnice
• vonkajšieho zvukovodu

H60.2
H60.3

Malígny zápal vonkajšieho ucha
Iné infekčné zápaly vonkajšieho ucha
Otitis externa
• difúzna
• hemoragická
Plavecké ucho

H60.4

Cholesteatóm vonkajšieho ucha
Obturujúca keratóza vonkajšieho zvukovodu

H60.5

Akútny, neinfekčný zápal vonkajšieho ucha
Akútny zápal vonkajšieho ucha
• NS
• aktinický
• chemický
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• kontaktný
• ekzematózny
• reaktívny

H60.8

Iné zápaly vonkajšieho ucha
Zdĺhavý zápal vonkajšieho ucha NS

H60.9

Nešpecifikovaná otitis externa

H61

INÉ CHOROBY VONKAJŠIEHO UCHA

H61.0

Perichondritída vonkajšieho ucha
Chronická nodulárna chondrodermatitída helixu
Perichondritída
• ušnice
• hrotu

H61.1

Neinfekčné poruchy hrotu (Darvinov hrbolček)
Získaná deformácia
• ušnice
• hrotu
Nezahŕňa: karfiolové ucho (M95.1)

H61.2

Stvrdnutý cerumen - mazová zátka
Vosk v uchu

H61.3

Získaná stenóza vonkajšieho zvukovodu
Spľasnutie vonkajšieho zvukovodu

H61.8

Iné špecifikované choroby vonkajšieho ucha
Exostóza vonkajšieho zvukovodu

H61.9

Nešpecifikovaná choroba vonkajšieho ucha

H62*

CHOROBY VONKAJŠIEHO UCHA PRI CHOROBÁCH
ZATRIEDENÝCH INDE

H62.0*

Otitis externa pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde (A46†)

H62.1*

Otitis externa pri vírusových chorobách zatriedených inde
Otitis externa pri
• herpetickej infekcii [herpes simplex] (B00.1†)
• herpes zoster (opasec) (B02.8†)

H62.2*

Otitis externa pri mykózach zatriedených inde
Otitis externa pri
• aspergilóze (B44.8†)
• kandidóze (B37.2†)
Otomykóza NS (B36.9†)

H62.3*

Otitis externa pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených
inde

H62.4*

Otitis externa pri iných chorobách zatriedených inde

H62.8*

Iné choroby vonkajšieho ucha pri chorobách zatriedených inde

Otitis externa pri impetigu (L.01.-†)

CHOROBY STREDNÉHO UCHA A HLÁVKOVÉHO
VÝBEŽKU (H65 - H75)
H65

NEHNISAVÝ ZÁPAL STREDNÉHO UCHA - OTITIS MEDIA NON
SUPPURATIVA
Zahŕňa:
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s myringitídou

CHOROBY UCHA A HLÁVKOVÉHO VÝBEŽKU (H60 - H95)
H65.0

Akútny serózny zápal stredného ucha
Akútny a subakútny zápal stredného ucha s tvorbou sekrétu

H65.1

Iné akútne nehnisavé zápaly stredného ucha
Akútna a subakútna otitis media
• alergická (hlienová) (súkrvicová) (serózna)
• mukoidná
• nehnisavá NS
• sangvinolentná
• séromucinózna
Nezahŕňa: ušnú barotraumu (T70.0)
otitis media (akútnu) NS (H66.9)

H65.2

Chronický serózny zápal stredného ucha
Zdĺhavý tubotympanálny katar

H65.3

Chronický mukoidný zápal stredného ucha
Glejové ucho
Zdĺhavá otitis media
• mucinózna
• sekrečná
• transudatívna
Nezahŕňa: adhezívnu chorobu stredného ucha (H74.1)

H65.4

Iné chronické nehnisavé zápaly stredného ucha
Zdĺhavá otitis media
• alergická
• exudatívna
• nehnisavá NS
• seromucinózna
• s výtokom (nehnisavým)

H65.9

Nešpecifikovaný nehnisavý zápal stredného ucha
Otitis media
• alergická
• katarálna
• exudatívna
• mukoidná
• sekretorická
• seromucinózna
• serózna
• transudatívna
• s výtokom (nehnisavým)

H66

HNISAVÝ A NEŠPECIFIKOVANÝ ZÁPAL STREDNÉHO UCHA
Zahŕňa:

H66.0
H66.1

s myringitídou

Akútny hnisavý zápal stredného ucha
Chronický tubotympanový hnisavý zápal stredného ucha
Benígny zdĺhavý hnisavý zápal stredného ucha
Zdĺhavá tubotympanová choroba

H66.2

Chronický atikoantrálny hnisavý zápal stredného ucha
Zdĺhavá atikoantrálna choroba

H66.3

Iný chronický hnisavý zápal stredného ucha
Zdĺhavý hnisavý zápal stredného ucha NS

H66.4

Nešpecifikovaný hnisavý zápal stredného ucha
Hnisavý zápal stredného ucha NS

H66.9

Nešpecifikovaný zápal stredného ucha
Otitis media
• NS
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• akútna NS
• chronická NS

H67*

ZÁPAL STREDNÉHO UCHA PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH
INDE

H67.0*

Zápal stredného ucha pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde
Otitis media pri
• šarlachu (A38†)
• tuberkulóze (A18.6†)

H67.1*

Otitis media pri vírusových chorobách zatriedených inde
Otitis media pri
• chrípke (J10 - J11†)
• osýpkach (B05.3†)

H67.8*

Otitis media pri iných chorobách zatriedených inde

H68

ZÁPAL A ZAPCHATIE SLUCHOVEJ TRUBICE

H68.0

Zápal sluchovej trubice

H68.1

Zapchatie sluchovej trubice
Kompresia sluchovej trubice
Stenóza sluchovej trubice
Striktúra sluchovej trubice

H69

INÉ CHOROBY SLUCHOVEJ TRUBICE

H69.0

Otvorená sluchová trubica - tuba patens

H69.8

Iné špecifikované choroby sluchovej trubice

H69.9

Nešpecifikované choroby sluchovej trubice

H70

ZÁPAL HLÁVKOVÉHO VÝBEŽKU - MASTOIDITIS A PRÍBUZNÉ
CHOROBY

H70.0

Akútna mastoiditída
Absces hlávkového výbežku
Empyém hlávkového výbežku

H70.1

Chronická mastoiditída
Karies hlávkového výbežku
Fistula hlávkového výbežku

H70.2

Petrozitída - zápal pyramídy skalnej kosti
Zápal skalnej kosti (akútny) (chronický)

H70.8

Iné mastoiditídy a podobné zmeny

H70.9

Nešpecifikovaná mastoiditída

H71

CHOLESTEATÓM STREDNÉHO UCHA
Cholesteatóm bubníkovej blany

Nezahŕňa: cholesteatóm vonkajšieho ucha (H60.4)
návratný cholesteatóm dutiny po masteidektómii (H95.0)

H72

PREDERAVENIE - PERFORÁCIA BUBNÍKOVEJ BLANY
Zahŕňa:

Nezahŕňa:
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perforáciu bubníkovej blany
• trvalú, po úraze
• pozápalovú
traumatickú ruptúru bubníkovej blany (S09.2)

CHOROBY UCHA A HLÁVKOVÉHO VÝBEŽKU (H60 - H95)
H72.0
H72.1

Centrálna perforácia bubníkovej blany
Atikova perforácia bubníkovej blany
Prederavenie pars flaccida bubníkovej blany

H72.2
H72.8

Iné okrajové perforácie bubníkovej blany
Iné perforácie bubníkovej blany
Perforácia
• viacnásobná bubníkovej blany
• úplná bubníkovej blany

H72.9

Nešpecifikovaná perforácia bubníkovej blany

H73

INÉ CHOROBY BUBNÍKOVEJ BLANY

H73.0

Akútna myringitída
Akútna tympanitída
Bulózna myringitída
Nezahŕňa: so zápalom stredného ucha (H65 - H66)

H73.1

Chronická myringitída
Zdĺhavá tympanitída
Nezahŕňa: so zápalom stredného ucha (H65 - H66)

H73.8

Iné špecifikované choroby bubníkovej blany

H73.9

Nešpecifikovaná choroba bubníkovej blany

H74

INÉ CHOROBY STREDNÉHO UCHA A HLÁVKOVÉHO
VÝBEŽKU

H74.0

Tympanoskleróza

H74.1

Adhezívna choroba stredného ucha
Adhezívna otitída
Nezahŕňa: glejové ucho (H65.3)

H74.2
H74.3

Diskontinuita a dislokácia sluchových kostičiek
Iné získané abnormality sluchových kostičiek
Ankylóza sluchových kostičiek
Čiastočná strata kostičiek

H74.4

Polyp stredného ucha

H74.8

Choroby stredného ucha a hlávkového výbežku špecifikované

H74.9

Choroba stredného ucha a hlávkového výbežku nešpecifikované

H75*

INÉ CHOROBY STREDNÉHO UCHA A HLÁVKOVÉHO
VÝBEŽKU PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

H75.0*

Mastoiditída pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
Tuberkulózna mastoiditída (A18.0†)

H75.8*

Iné špecifikované choroby stredného ucha a hlávkového výbežku pri
chorobách zatriedených inde

CHOROBY VNÚTORNÉHO UCHA (H80 - H83)
H80

OTOSKLERÓZA
Zahŕňa:

otospongiózu

H80.0

Neobliterujúca otoskleróza postihujúca predsieňový oválny blok

H80.1

Obliterujúca otoskleróza postihujúca predsieňový blok
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H80.2

Kochleárna otoskleróza
Otoskleróza postihujúca
• kostené puzdro labyrintu
• slimákový (okrúhly) blok

H80.8

Iná otoskleróza

H80.9

Nešpecifikovaná otoskleróza

H81

PORUCHY VESTIBULÁRNEJ FUNKCIE
Nezahŕňa: vertigo (ošiaľ)
• NS (R42)
• epidemické (A88.1)

H81.0

Meniérova choroba
Hydrops labyrintu
Meniérov syndróm alebo Meniérov ošiaľ

H81.1

Benígny paroxyzmálny ošiaľ

H81.2

Vestibulárna neuronitída

H81.3

Iný periférny ošiaľ
Lermoyezov syndróm
Vertigo
• aurálne
• otogénne
• periférne NS

H81.4

Ošiaľ centrálneho pôvodu
Centrálny polohový nystagmus

H81.8
H81.9

Iné poruchy vestibulárnej funkcie
Nešpecifikovaná porucha vestibulárnej funkcie
Vertiginózny (ošiaľový) syndróm NS

H82*

VERTIGINÓZNE (OŠIAĽOVÉ) SYNDRÓMY PRI CHOROBÁCH
ZATRIEDENÝCH INDE

H83

INÉ CHOROBY VNÚTORNÉHO UCHA

H83.0

Labyrintitída

H83.1

Fistula labyrintu

H83.2

Dysfunkcia labyrintu
Hypersenzitivita labyrintu
Hypofunkcia labyrintu
Strata funkcie labyrintu

H83.3

Vplyvy hluku na vnútorné ucho
Zvuková trauma
Strata sluchu vplyvom hluku

H83.8

Iné špecifikované choroby vnútorného ucha

H83.9

Nešpecifikovaná choroba vnútorného ucha
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INÉ CHOROBY UCHA (H90 - H95)
H90

KONDUKTÍVNA A SENZORINEURÁLNA STRATA SLUCHU
(NEDOČUJNOSŤ)
Zahŕňa:
kongenitálnu hluchotu
Nezahŕňa: hluchonemotu NEC (H91.3)
hluchotu NS (H91.9)
stratu sluchu
• NS (H91.9)
• vyvolanú hlukom (H83.3)
• ototoxickú (H91.0)
• náhlu (idiopatickú) (H91.2)

H90.0

Obojstranná strata sluchu prevodového typu

H90.1

Jednostranná strata sluchu prevodového typu s neobmedzenou sluchovou
schopnosťou na druhej strane

H90.2

Nešpecifikovaná strata sluchu prevodového typu
Prevodová hluchota NS

H90.3

Obojstranná percepčná strata sluchu

H90.4

Jednostranná percepčná strata sluchu s neobmedzenou sluchovou
schopnosťou na druhej strane

H90.5

Nešpecifikovaná percepčná strata sluchu
Kongenitálna hluchota NS
Strata sluchu
• centrálna NS
• neurálna NS
• perceptívna NS
• senzorická NS
Senzorická hluchota NS

H90.6

Obojstranná zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu

H90.7

Jednostranná zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu s neobmedzenou
sluchovou schopnosťou na druhej strane

H90.8

Nešpecifikovaná zmiešaná prevodová a percepčná strata sluchu

H91

STRATA SLUCHU INÉHO TYPU
Nezahŕňa: abnormálnu sluchovú percepciu (H93.2)
stratu sluchu klasifikovanú pod (H90.-)
stvrdnutý cerumen (H61.2)
stratu sluchu zavinenú hlukom (83.3)
psychogénnu hluchotu (F44.6)
prechodnú ischemickú hluchotu (H93.0)

H91.0

Ototoxická strata sluchu
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie
toxického agensa.

H91.1

Starecká nedočujnosť
Presbyakúzia

H91.2

Náhla idiopatická strata sluchu
Náhla strata počutia NS

H91.3

Hluchonemota nezatriedená inde

H91.8

Iná špecifikovaná strata sluchu
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H91.9

Nešpecifikovaná strata sluchu
Hluchota
• NS
• vo vysokej frekvencii
• v nízkej frekvencii

H92

BOLESŤ V UCHU - OTALGIA A VÝTOK Z UCHA - OTOREA

H92.0

Otalgia

H92.1

Otorea
Nezahŕňa: vymokanie mozgovomiechového moku z ucha (G96.0)

H92.2

Otorágia
Nezahŕňa: otorágiu po úraze - kód podľa typu poranenia

H93

INÉ CHOROBY UCHA NEZATRIEDENÉ INDE

H93.0

Degeneratívne a vaskulárne choroby ucha
Prechodná ischemická hluchota
Nezahŕňa: stareckú nedočujnosť (H91.1)

H93.1
H93.2

Tinnitus
Iné abnormálne sluchové percepcie
Autofónia
Diplacusis
Hyperacusis
Prechodná zmena prahu sluchovej schopnosti
Nezahŕňa: sluchové halucinácie (R44.0)

H93.3

Choroby akustického nervu
Porucha VIII. hlavového nervu

H93.8

Iné špecifikované choroby ucha

H93.9

Nešpecifikovaná choroba ucha

H94*

INÉ CHOROBY UCHA PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

H94.0*

Akustická neuritída pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
Akustická neuritída pri syfilise (A52.1†)

H94.8*

Iné špecifikované choroby ucha pri chorobách zatriedených inde

H95

POZÁKROKOVÉ CHOROBY UCHA A HLÁVKOVÉHO VÝBEŽKU
NEZATRIEDENÉ INDE

H95.0

Opakovaný cholesteatóm po mastoidektómii

H95.1

Iné choroby po mastoidektómii
Chronický zápal v dutine po mastoidektómii
Granulácia v dutine po mastoidektómii
Hlienová cysta v dutine po mastoidektómii

H95.8

Iné pozákrokové choroby ucha a hlávkového výbežku

H95.9

Nešpecifikované pozákrokové choroby ucha a hlávkového výbežku
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