CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY (I00 - I99)

IX. kapitola
CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY (I00 - I99)
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 iné následky vonkajších príčin (S00 - T98)
nádory (C00 - D48)
subjektívne a objektívne príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené
inde (R00 - R99)
systémové poruchy spojivového tkaniva (M30 - M36)
prechodné mozgové ischemické ataky a podobné syndrómy (G45.-)
Kapitola obsahuje tieto skupiny položiek
I00 - I02
Akútna reumatická horúčka
I05 - I09
Zdĺhavé reumatické choroby srdca
I10 - I15
Hypertenzné choroby
I20 - I25
Ischemické choroby srdca
I26 - I28
Cor pulmonale a choroby pľúcneho obehu
I30 - I52
Iné choroby srdca
I60 - I69
Cievne choroby mozgu
I70 - I79
Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc
I80 - I89
Choroby žíl, miazgových ciev a uzlín nezatriedené inde
I95 - I99
Iné a nešpecifikované choroby obehovej sústavy
Hviezdičkami sú vyznačené tieto položky
I32*
Zápal osrdcovníka pri chorobách zatriedených inde
I39*
Zápal vnútrosrdia a chlopňové chyby pri chorobách zatriedených inde
I41*
Zápal srdcového svalu - myokarditída pri chorobách zatriedených inde
I43*
Kardiomyopatia pri chorobách zatriedených inde
I52*
Iné choroby srdca pri chorobách zatriedených inde
I68*
Cievne choroby mozgu pri chorobách zatriedených inde
I79*
Choroby tepien, tepničiek a vlásočníc pri chorobách zatriedených inde
I98*
Iné choroby obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde

AKÚTNA REUMATICKÁ HORÚČKA (I00 - I02)
I00

REUMATICKÁ HORÚČKA - FEBRIS RHEUMATICA BEZ
ZMIENKY O POSTIHNUTÍ SRDCA
Akútna alebo subakútna reumatická artritída

I01

REUMATICKÁ HORÚČKA S POSTIHNUTÍM SRDCA
Nezahŕňa: zdĺhavé choroby reumatického pôvodu (I05 - I09), ak nie je prítomná aj
reumatická horúčka, alebo ak nie je dôkaz pre opätovné vzplanutie alebo
aktivitu reumatického procesu. V prípadoch, kde je reumatická aktivita
v čase smrti pochybná, pozrite kódovacie pravidlá a smernice pri mortalite
v 2. diele.

I01.0

Akútna reumatická perikarditída
Všetky stavy pod I00 s perikarditídou
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Reumatická perikarditída (akútna)

Nezahŕňa: ak sa nešpecifikuje ako reumatická (I30.-)
I01.1

Akútna reumatická endokarditída
Všetky stavy pod I00 s endokarditídou alebo valvulitídou
Akútna reumatická valvulitída

I01.2

Akútna reumatická myokarditída

I01.8

Iná akútna reumatická choroba srdca

Všetky stavy pod I00 s myokarditídou
Všetky stavy pod I00 s iným alebo viacpočetným postihnutím srdca
Akútna reumatická pankarditída

I01.9

Bližšie neurčená akútna reumatická choroba srdca
Všetky stavy pod I00 s bližšie neurčeným typom postihnutia srdca
Reumatická
• akútna karditída
• aktívna alebo akútna choroba srdca

I02

REUMATICKÁ CHOREA
Zahŕňa:
Sydenhamovu choreu
Nezahŕňa: choreu
• NS (G25.5)
• Huntingtonovu (G10)

I02.0

Reumatická chorea s postihnutím srdca
Chorea NS s postihnutím srdca
Reumatická chorea s postihnutím srdca každého typu zatriediteľným pod I01.-

I02.9

Reumatická chorea bez postihnutia srdca
Reumatická chorea NS

ZDĹHAVÉ REUMATICKÉ CHOROBY SRDCA (I05 - I09)
I05

REUMATICKÉ CHOROBY MITRÁLNEJ CHLOPNE
Zahŕňa:
Nezahŕňa:

stavy klasifikovateľné podľa I05.0 a I05.2 - I05.9 bez zreteľa na to, či sa
špecifikujú ako reumatické alebo nie
keď sa špecifikujú ako nereumatické (I34.-)

I05.0

Mitrálna stenóza

I05.1

Reumatická mitrálna insuficiencia

Zúženie mitrálnej chlopne (reumatické)
Reumatická mitrálna
• nedovieravosť
• regurgitácia

I05.2

Mitrálna stenóza s insuficienciou
Zúženie mitrálnej chlopne s nedovieravosťou či regurgitáciou

I05.8

Iná choroba mitrálnej chlopne
Zlyhanie mitrálnej chlopne

I05.9

Bližšie neurčená choroba mitrálnej chlopne
Porucha mitrálnej chlopne (chronická) NS

I06

REUMATICKÉ CHOROBY AORTÁLNEJ CHLOPNE
Nezahŕňa: ak sa nešpecifikujú ako reumatické (I35.-)

I06.0

Reumatická aortálna stenóza

I06.1

Reumatická aortálna insuficiencia

Reumatické zúženie aortálnej chlopne
Reumatická aortálna

322

CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY (I00 - I99)
• nedovieravosť
• regurgitácia

I06.2

Reumatická aortálna stenóza s insuficienciou

I06.8

Iné reumatické choroby aortálnej chlopne

I06.9

Bližšie neurčená reumatická choroba aortálnej chlopne

Reumatická aortálna stenóza s nedovieravosťou alebo regurgitáciou

Reumatická choroba aortálnej chlopne NS

I07

REUMATICKÉ CHOROBY TRIKUSPIDÁLNEJ CHLOPNE
Zahŕňa:
či sa špecifikujú ako reumatické alebo nie
Nezahŕňa: ak sa špecifikujú ako nereumatické (I36.-)

I07.0

Trikuspidálna stenóza
Zúženie trikuspidálnej chlopne (reumatické)

I07.1

Trikuspidálna insuficiencia

I07.2

Zúženie trikuspidálnej chlopne s insuficienciou

I07.8

Iné choroby trikuspidálnej chlopne

I07.9

Bližšie neurčená choroba trikuspidálnej chlopne

Nedovieravosť trikuspidálnej chlopne (reumatická)

Porucha trikuspidálnej chlopne NS

I08

CHOROBY VIACERÝCH CHLOPNÍ
Zahŕňa:
či sa špecifikujú ako reumatické alebo nie
Nezahŕňa: endokarditídu bližšie neurčenej chlopne (I38)
reumatické choroby endokardu, chlopňa bližšie neurčená (I09.1)

I08.0

Poruchy mitrálnej a aortálnej chlopne
Postihnutie oboch chlopní, mitrálnej aj aortálnej, či sa špecifikuje ako reumatická alebo nie

I08.1

Poruchy mitrálnej aj trikuspidálnej chlopne

I08.2

Poruchy aortálnej aj trikuspidálnej chlopne

I08.3

Kombinované poruchy mitrálnej, aortálnej a trikuspidálnej chlopne

I08.8

Iné choroby viacerých chlopní

I08.9

Bližšie neurčená choroba viacerých chlopní

I09

INÉ REUMATICKÉ CHOROBY SRDCA

I09.0

Reumatická myokarditída
Nezahŕňa: myokarditídu nešpecifikovanú ako reumatickú (I51.4)

I09.1

Reumatické choroby endokardu, chlopňa bližšie neurčená
Reumatická
• endokarditída (chronická)
• valvulitída (chronická)
Nezahŕňa: endokarditídu nešpecifikovanej chlopne (I38)

I09.2

Chronická reumatická perikarditída
Reumatická adhezívna perikarditída
Chronická reumatická
• mediastinoperikarditída
• myoperikarditída
Nezahŕňa: ak sa nešpecifikuje ako reumatická (I31.-)

I09.8

Iné špecifikované reumatické choroby srdca

I09.9

Bližšie neurčená reumatická choroba srdca

Reumatická choroba pulmonálnej chlopne
Reumatická(é)
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• karditída
• zlyhanie srdca
Nezahŕňa: reumatoidnú karditídu (M05.3)

HYPERTENZNÉ CHOROBY (I10 - I15)
Nezahŕňa: komplikácie ťarchavosti, pôrodu a popôrodia (O10 - O11, O13 - 016)
s postihnutím koronárnych ciev (I20 - I25)
novorodeneckú hypertenziu (P29.2)
pľúcnu hypertenziu (I27.0)

I10

ESENCIÁLNA (PRIMÁRNA) HYPERTENZIA
Vysoký krvný tlak
Hypertenzia (artériová) (benígna) (esenciálna) (malígna) (primárna) (systémová)
Nezahŕňa: postihujúca cievy
• mozgu (I60 - I69)
• oka (H35.0)

I11

HYPERTENZNÁ CHOROBA SRDCA

I11.0

Hypertenzná choroba srdca so srdcovým zlyhaním (kongestívnym)

Zahŕňa:

všetky stavy pod I50.-, I51.4 - .9 zapríčinené hypertenziou

Hypertenzné zlyhanie srdca

I11.9

Hypertenzná choroba srdca bez srdcového zlyhania (kongestívneho)
Hypertenzná choroba srdca NS

I12

HYPERTENZNÁ CHOROBA OBLIČIEK
Zahŕňa:

Nezahŕňa:

artériosklerózu obličiek
artériosklerotickú nefritídu (chronickú) (intersticiálnu)
hypertenznú nefropatiu
nefrosklerózu
všetky stavy pod N18.-, N19.- alebo v N26.so všetkými stavmi pod I10
sekundárnu hypertenziu (I15.-)

I12.0

Hypertenzná choroba obličiek s renálnym zlyhaním

I12.9

Hypertenzná choroba obličiek bez renálneho zlyhania

Hypertenzné zlyhanie obličiek
Hypertenzné choroby obličiek NS

I13

HYPERTENZNÁ CHOROBA SRDCA A OBLIČIEK
Zahŕňa:

chorobu
• kardiorenálnu
• kardiovaskulorenálnu
všetky stavy pod I11.- so všetkými stavmi pod I12.-

I13.0

Hypertenzná choroba srdca a obličiek so srdcovým zlyhaním (kongestívnym)

I13.1

Hypertenzná choroba srdca a obličiek s obličkovým zlyhaním

I13.2

Hypertenzná choroba srdca a obličiek so srdcovým (kongestívnym) aj
obličkovým zlyhaním

I13.9

Bližšie neurčená hypertenzná choroba srdca a obličiek

I15

SEKUDNÁRNA HYPERTENZIA
Nezahŕňa: postihujúcu cievy
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• mozgu (I60 - I69)
• oka (H35.0)

I15.0

Renovaskulárna hypertenzia

I15.1

Sekundárna hypertenzia zapríčinená inými chorobami obličiek

I15.2

Sekundárna hypertenzia zapríčinená endokrinnými poruchami

I15.8

Iná sekundárna hypertenzia

I15.9

Bližšie neurčená sekundárna hypertenzia

ISCHEMICKÉ CHOROBY SRDCA (I20 - I25)
Poznámka: Pre údaj o morbidite sa trvanie podľa položiek I21 - I25 vzťahuje na interval medzi začiatkom
ischemickej príhody a prijatím do zdravotníckej starostlivosti. Pre údaj o mortalite sa trvanie
vzťahuje na interval medzi začiatkom choroby a umretím.
Zahŕňa: s údajom o hypertenzii (I10 - I15)
Podľa potreby použite doplnkový kód na identifikovanie jestvujúcej hypertenzie.

I20

ANGINA PECTORIS - HRUDNÍKOVÁ ANGÍNA

I20.0

Nestabilná angína
Angína
• crescendová (narastajúca)
• námahová de novo
• námahová so zhoršovaním
Intermediárny koronárny syndróm
Predinfarktorý syndróm

I20.1

Angina pectoris s dokázanými spazmami
Angína
• angiospastická
• Prinzmetalova
• vyvolaná spazmom
• variantná

I20.8

Iné formy hrudníkovej angíny
Námahová angína
Stenokardia

I20.9

Nešpecifikovaná angina pectoris
Angína
• NS
• kardiálna
Anginózny syndróm
Ischemická bolesť v hrudníku

I21

AKÚTNY INFARKT MYOKARDU
Zahŕňa:
Nezahŕňa:

I21.0

infarkt myokardu špecifikovaný ako akútny alebo trvajúci od začiatku 4
týždne (28 dní) alebo menej
niektoré terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu (I23.-)
infarkt myokardu
• starý (I25.2)
• špecifikovaný ako chronický alebo trvajúci vyše 4 týždňov (viac ako 28
dní) od začiatku (I25.8)
• opakovaný (následný) (I22.-)
poinfarktový syndróm (I24.1)

Akútny transmurálny infarkt myokardu prednej steny
Transmurálny infarkt (akútny)
• prednej steny NS
• anteroapikálny
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• anterolaterálny
• anteroseptálny

I21.1

Akútny transmurálny infarkt myokardu spodnej steny
Transmurálny infarkt (akútny)
• diafragmatickej steny
• spodnej steny NS
• inferolaterálny
• inferoposteriózny

I21.2

Akútny trasmurálny infarkt myokardu na iných miestach
Transmurálny infarkt (akútny)
• apikolaterálny
• bazolaterálny
• vysoký laterálny
• na bočnej stene NS
• zadný (skutočne)
• posterobazálny
• posterolaterálny
• posteroseptálny
• septálny NS

I21.3

Akútny transmurálny infarkt myokardu na nešpecifikovanom mieste
Transmurálny infarkt myokardu NS

I21.4

Akútny subendokardiálny infarkt myokardu

I21.9

Bližšie neurčený akútny infarkt myokardu

Netrasmurálny infarkt myokardu NS
Infarkt myokardu (akútny) NS

I22

ĎALŠÍ INFARKT MYOKARDU
Zahŕňa:

Nezahŕňa:
I22.0

infarkt myokardu
• opakovaný
• následný
špecifikovaný ako chronický alebo trvajúci vyše 4 týždňov (I25.8)

Ďalší infarkt myokardu prednej steny
Ďalší infarkt (akútny)
• prednej steny NS
• anteroapikálny
• anterolaterálny
• anteroseptálny

I22.1

Ďalší infarkt myokardu spodnej steny
Ďalší infarkt (akútny)
• diafragmatickej steny
• spodnej steny NS
• interolaterálny
• interoposteriórny

I22.8

Ďalší infarkt myokardu na iných miestach
Ďalší infarkt myokardu (akútny)
• apikolaterálny
• laterobazálny
• vysoký laterálny
• na bočnej stene NS
• zadný (skutočne)
• posterobazálny
• posterolaterálny
• posteroseptálny
• septálny NS
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I22.9

Ďalší infarkt myokardu na neurčenom mieste

I23

DAKTORÉ TERAJŠIE KOMPLIKÁCIE PO AKÚTNOM INFARKTE
MYOKARDU
Nezahŕňa: uvedené stavy
• súbežné s akútnym infarktom myokardu (I21 - I22)
• nešpecifikované ako terajšie komplikácie akútneho infarktu myokardu
(I31.-, I51.-)

I23.0

Hemoperikard ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte myokardu

I23.1

Defekt predsieňovej priehradky ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte
myokardu

I23.2

Defekt komorovej priehradky ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte
myokardu

I23.3

Ruptúra srdcovej steny bez hemoperikardu ako terajšia komplikácia po
akútnom infarkte myokardu
Nezahŕňa: s hemoperikardom (I23.0)

I23.4

Ruptúra chordae tendineae ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte
myokardu

I23.5

Ruptúra papilárneho svalu ako terajšia komplikácia po akútnom infarkte
myokardu

I23.6

Trombóza predsiene, predsieňového uška a komory ako terajšia komplikácia
po akútnom infarkte myokardu

I23.8

Iné terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu

I24

INÉ AKÚTNE FORMY ISCHEMICKEJ CHOROBY SRDCA
Nezahŕňa: hrudníkovú angínu (I20.-)
prechodnú ischémiu myokardu novorodenca (P29.4)

I24.0

Koronárna trombóza, ktorá nemá za následok infarkt myokardu
Koronárna (artériová) (venózna)
• embólia, ktorá nemá za následok infarkt myokardu
• oklúzia, ktorá nemá za následok infarkt myokardu
• tromboembólia, ktorá nemá za následok infarkt myokardu
Nezahŕňa: špecifikovanú ako chronickú alebo trvajúcu vyše 4 týždňov (viac ako 28
dní) od začiatku choroby (I25.8)

I24.1

Dresslerov syndróm

I24.8

Iné formy akútnej ischemickej choroby srdca

Poinfarktový syndróm
Koronárne (a)
• zlyhanie
• nedostatočnosť

I24.9

Bližšie neurčená akútna ischemická choroba srdca
Nezahŕňa: ischemickú chorobu srdca (chronickú) NS (I25.9)

I25

CHRONICKÁ ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDCA
Nezahŕňa: kardiovaskulárnu chorobu NS (I51.6)

I25.0

Aterosklerotická srdcovocievna choroba takto označená

I25.1

Aterosklerotická choroba srdca
Ateróm koronárnej artérie
Ateroskleróza koronárnej artérie
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Choroba koronárnej artérie
Skleróza koronárnej artérie

I25.2

Starý infarkt myokardu
Vyhojený infarkt myokardu
Prekonaný infarkt myokardu diagnostikovaný pomocou EKG alebo iným špeciálnym
vyšetrením, teraz bez príznakov

I25.3

Aneuryzma srdca
Aneuryzma:
• steny
• komory

I25.4

Aneuryzma koronárnej artérie
Získaná koronárna artériovenózna fistula

Nezahŕňa: vrodenú aneuryzmu koronárnej artérie (Q24.5)
I25.5

Ischemická kardiomyopatia

I25.6

Nebolestivá (tichá) ischémia myokardu

I25.8

Iné bližšie určené formy chronickej ischemickej choroby srdca
Všetky stavy pod I21 - I22 a I24.- špecifikované ako chronické alebo trvajúce od začiatku
vyše 4 týždňov (viac ako 28 dní)

I25.9

Bližšie neurčená chronická ischemická choroba srdca
Ischemická choroba srdca (chronická) NS

COR PULMONALE A CHOROBY PĽÚCNEHO OBEHU
(I26 - I28)
I26

PĽÚCNA EMBÓLIA
Zahŕňa:

Nezahŕňa:

pľúcny (artériový) (venózny)
• infarkt
• tromboembóliu
• trombózu
pľúcnu embóliu komplikujúcu
• potrat, ektopickú ťarchavosť alebo molárnu ťarchavosť (O00 - O07, O08.2)
• ťarchavosť, pôrod a popôrodie (O88.-)

I26.0

Pľúcna embólia so zmienkou o akútnom cor pulmonale

I26.9

Pľúcna embólia bez zmienky o akútnom cor pulmonale

Akútne cor pulmonale NS
Pľúcna embólia NS

I27

INÉ TYPY COR PULMONALE (PĽÚCNEHO SRDCA)

I27.0

Primárna pľúcna hypertenzia

I27.1

Srdcová choroba pri kyfoskolióze

I27.8

Iné špecifikované formy pľúcneho srdca

I27.9

Nešpecifikovaná forma pľúcneho srdca

Pľúcna hypertenzia (arteriálna) (idiopatická) (primárna)

Chronická kardiopulmonálna choroba
Cor pulmonae (chronické) NS

I28

INÉ CHOROBY PĽÚCNYCH CIEV

I28.0

Artériovenózna píšťala pľúcnych ciev

I28.1

Aneuryzma pľúcnej artérie
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I28.8

Iné špecifikované choroby pľúcnych ciev
Ruptúra pľúcnej cievy
Stenóza pľúcnej cievy
Striktúra pľúcnej cievy

I28.9

Nešpecifikovaná choroba pľúcnych ciev

INÉ CHOROBY SRDCA (I30 - I52)
I30

AKÚTNY ZÁPAL OSRDCOVNÍKA - PERICARDITIS ACUTA
Zahŕňa:
akútny perikardový výpotok
Nezahŕňa: reumatickú perikarditídu (akútnu) (I01.0)

I30.0

Akútna nešpecifikovaná idiopatická perikarditída

I30.1

Infekčná perikarditída
Perikarditída
• pneumokoková
• hnisavá
• stafylokoková
• streptokoková
• vírusová
Pyoperikarditída
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na identifikovanie infekčného agensa.

I30.8

Iné formy akútnej perikarditídy

I30.9

Akútna perikarditída bližšie neurčená

I31

INÉ CHOROBY OSRDCOVNÍKA
Nezahŕňa: terajšie komplikácie po akútnom infarkte myokardu (I23.-)
syndróm po kardiotómii (I97.0)
traumu (S26.-)
špecifikované ako reumatické (I09.0)

I31.0

Chronická adhezívna perikarditída
Accretio cordis
Adherujúci perikard
Adhezívna mediastinoperikarditída

I31.1

Chronická konstriktívna perikarditída
Concretio cordis
Kalcifikácia perikardu

I31.2

Hemoperikard nezatriedený inde

I31.3

Perikardový výpotok (nezápalový)

I31.8

Iné špecifikované choroby perikardu

Chyloperikard
Epikardové plaky
Ložiskové perikardové zrasty

I31.9

Bližšie neurčená choroba perikardu
Tamponáda srdca
Perikarditída (chronická) NS

I32*
I32.0*

ZÁPAL OSRDCOVNÍKA PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH
INDE
Perikarditída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde
Perikarditída
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• gonokoková (A54.8†)
• meningokoková (A39.5†)
• syfilitická (A52.0†)
• tuberkulózna (A18.8†)

I32.1*
I32.8*

Perikarditída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
Perikarditída pri iných chorobách zatriedených inde
Perikarditída
• reumatoidná (M05.3†)
• pri systémovom lupus erythematosus (M32.1†)
• pri urémii (N18.8†)

I33

AKÚTNY A SUBAKÚTNY ZÁPAL VNÚTROSRDIA ENDOCARDITIS ACUTA ET SUBACUTA
Nezahŕňa: akútnu reumatickú endokarditídu (I01.1)
endokarditídu NS (I38)

I33.0

Akútna a subakútna infekčná endokarditída
Endokarditída (akútna) (subakútna)
• bakteriálna
• infekčná NS
• lenta
• malígna
• septická
• ulcerózna
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na identifikovanie infekčného agensa.

I33.9

Bližšie neurčená akútna endokarditída
Endokarditída akútna alebo subakútna
Myoendokarditída akútna alebo subakútna
Periendokarditída akútna alebo subakútna

I34

NEREUMATICKÉ CHOROBY MITRÁLNEJ CHLOPNE
Nezahŕňa:
• chorobu (I05.9) mitrálnej chlopne
• zlyhanie (I05.8) mitrálnej chlopne
• stenózu (I05.0) mitrálnej chlopne
ak z neurčenej príčiny, ale so zmienkou o
• chorobách aortálnej chlopne (I08.0)
• mitrálnej stenóze alebo obštrukcii (I05.0)
ak sa označujú ako reumatické (I05.-)

I34.0

Mitrálna (chlopňová) insuficiencia
Mitrálna (chlopňová)
• nedovieravosť NS alebo bližšie určená príčina okrem reumatickej
• regurgitácia NS alebo bližšie určená príčina okrem reumatickej

I34.1

Prolaps mitrálnej chlopne
Syndróm vejúcej mitrálnej chlopne

Nezahŕňa: Marfanov syndróm (Q87.4)
I34.2

Nereumatická stenóza mitrálnej chlopne

I34.8

Iné nereumatické choroby mitrálnej chlopne

I34.9

Nešpecifikovaná nereumatická choroba mitrálnej chlopne

I35

NEREUMATICKÉ CHOROBY AORTÁLNEJ CHLOPNE
Nezahŕňa: hypertrofickú subaortálnu stenózu (I42.1)
ak je bližšie neurčená príčina, ale so zmienkou o chorobách mitrálnej
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chlopne (I08.0)
ak je určená ako reumatická (I06.-)

I35.0

Stenóza aortálnej chlopne

I35.1

Aortálna insuficiencia (chlopňová)
Aortálna (chlopňová)
• nedovieravosť NS alebo bližšie určená príčina okrem reumatickej
• regurgitácia NS alebo bližšie určená príčina okrem reumatickej

I35.2

Aortálne (chlopňové) zúženie s nedovieravosťou

I35.8

Iné choroby aortálnej chlopne

I35.9

Nešpecifikovaná choroba aortálnej chlopne

I36

NEREUMATICKÉ CHOROBY TRIKUSPIDÁLNEJ CHLOPNE
Nezahŕňa: ak
• je bližšie neurčená príčina (I07.-)
• je určená ako reumatická (I07.-)

I36.0

Nereumatická stenóza trojcípej chlopne

I36.1

Nereumatická insuficiencia trojcípej chlopne
Trikuspidálna (chlopňa)
• s nedovieravosťou zo špecifikovanej príčiny okrem reumatickej
• s regurgitáciou zo špecifikovanej príčiny okrem reumatickej

I36.2

Nereumatické trikuspidálne (chlopňové) zúženie s nedovieravosťou

I36.8

Iné nereumatické choroby trojcípej chlopne

I36.9

Nešpecifikovaná nereumatická choroba trikuspidálnej chlopne

I37

CHOROBY PULMONÁLNEJ CHLOPNE
Nezahŕňa: ak je určená ako reumatická (I09.8)

I37.0

Stenóza chlopne pľúcnicového kmeňa

I37.1

Insuficiencia chlopne pľúcnicového kmeňa
Chlopňa pľúcnicového kmeňa
• s nedovieravosťou NS alebo z určenej príčiny okrem reumatickej
• s regurgitáciou NS alebo z určenej príčiny okrem reumatickej

I37.2

Zúženie a nedovieravosť chlopne pľúcnicového kmeňa

I37.8

Iné choroby pľúcnicovej chlopne

I37.9

Bližšie neurčená choroba pľúcnicovej chlopne

I38

ZÁPAL VNÚTROSRDIA - ENDOKARDITÍDA NEŠPECIFIKOVANEJ CHLOPNE
Endokarditída (chronická) NS
Chlopňová
• nedovieravosť neurčenej chlopne NS alebo z určenej príčiny okrem reumatickej
• insuficiencia neurčenej chlopne NS alebo z určenej príčiny okrem reumatickej
• regurgitácia neurčenej chlopne NS alebo z určenej príčiny okrem reumatickej
• stenóza neurčenej chlopne NS alebo z určenej príčiny okrem reumatickej
Valvulitída (chronická) neurčenej chlopne NS alebo z určenej príčiny okrem reumatickej
Nezahŕňa: fibroelastózu endokardu (I42.4)
špecifikovanú ako reumatickú (I09.1)

I39*

ZÁPAL VNÚTROSRDIA - ENDOKARDITÍDA - CHLOPŇOVÉ
CHYBY PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
Zahŕňa:

postihnutie endokardu pri
• kandidovej infekcii (B37.6†)
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• gonokokovej infekcii (A54.8†)
• Libmanovej-Sacksovej chorobe (M32.1†)
• meningokokovej infekcii (A39.5†)
• reumatoidnej artritíde (M05.3†)
• syfilise (A52.0†)
• tuberkulóze (A18.8†)
• brušnom týfuse (A01.0†)

I39.0*

Poruchy mitrálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde

I39.1*

Poruchy aortálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde

I39.2*

Poruchy trikuspidálnej chlopne pri chorobách zatriedených inde

I39.3*

Poruchy chlopne pľúcnicového kmeňa pri chorobách zatriedených inde

I39.4*

Poruchy viacerých chlopní pri chorobách zatriedených inde

I39.8*

Endokarditída neurčenej chlopne pri chorobách zatriedených inde

I40

AKÚTNY ZÁPAL SRDCOVÉHO SVALU - MYOCARDITIS
ACUTA

I40.0

Infekčná myokarditída
Septická myokarditída
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na identifikovanie infekčného agensa.

I40.1

Izolovaná myokarditída

I40.8

Iná akútna myokarditída

I40.9

Bližšie neurčená akútna myokarditída

I41*

ZÁPAL SRDCOVÉHO SVALU - MYOKARDITÍDA - PRI
CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

I41.0*

Myokarditída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde
Myokarditída
• difterická (A36.8†)
• gonokoková (A54.8†)
• meningokoková (A39.5†)
• syfilitická (A52.0†)
• tuberkulózna (A18.8†)

I41.1*

Myokarditída pri vírusových chorobách zatriedených inde
Chrípková myokarditída (akútna)
• vírus stanovený (J10.8†)
• vírus nestanovený (J11.8†)
Myokarditída pri epidemickej parotitíde (B26.8†)

I41.2*

Myokarditída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
Myokarditída pri
• Chagasovej chorobe (chronickej) (B57.2†)
• akútnej (B57.0†)
• toxoplazmóze (B58.8†)

I41.8*

Myokarditída pri iných chorobách zatriedených inde
Reumatoidná myokarditída (M05.3†)
Myokarditída pri sarkoidóze (D86.8†)

I42

KARDIOMYOPATIE
Nezahŕňa: kardiomyopatiu ako komplikáciu
• ťarchavosti (O99.4)
• popôrodia (O90.3)
ischemickú kardiomyopatiu (I25.5)
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I42.0

Dilatačná kardiomyopatia

I42.1

Obštrukčná hypertrofická kardiomyopatia

I42.2

Iná hypertrofická kardiomyopatia

Hypertrofická subaortálna stenóza
Neobštrukčná hypertrofická kardiomyopatia

I42.3

Endomyokardová (eozinofilná) choroba
Endomyokardová (tropická) fibróza
Löfflerova endokarditída

I42.4

Endokardová fibroelastóza

I42.5

Iná reštriktívna kardiomyopatia

I42.6

Alkoholová kardiomyopatia

I42.7

Kardiomyopatia vyvolaná liekmi a inými vonkajšími látkami

Vrodená kardiomyopatia

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

I42.8

Iné kardiomyopatie

I42.9

Bližšie neurčená kardiomyopatia
Kardiomyopatia (primárna) (sekundárna) NS

I43*
I43.0*

KARDIOMYOPATIA PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
Kardiomyopatia pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
Kardiomyopatia pri záškrte (A36.8†)

I43.1*

Kardiomyopatia pri metabolických chorobách
Amyloidóza srdca (E85.- †)

I43.2*

Kardiomyopatia pri poruchách výživy NS
Nutričná kardiomyopatia (E63.9†)

I43.8*

Kardiomyopatia pri iných chorobách zatriedených inde
Lámkové (urátové) uzlíky srdca (M10.0†)
Tyreotoxická choroba srdca (E05.9†)

I44

ÁTRIOVENTRIKULÁRNA BLOKÁDA A BLOKÁDA ĽAVÉHO
RAMIENKA

I44.0

Átrioventrikulárna blokáda prvého stupňa

I44.1

Átrioventrikulárna blokáda druhého stupňa
Átrioventrikulárna blokáda I. a II. typu
Möbitzova blokáda I. a II. typu
Blokáda druhého stupňa I. a II. typu
Wenckebachova blokáda

I44.2

Úplná átrioventrikulárna blokáda
Kompletná srdcová blokáda
Blokáda tretieho stupňa

I44.3

Iná bližšie neurčená átrioventrikulárna blokáda
Átrioventrikulárna blokáda NS

I44.4

Ľavá predná fascikulárna blokáda

I44.5

Ľavá zadná fascikulárna blokáda

I44.6

Iná bližšie neurčená fascikulárna blokáda
Hemiblokáda ľavého ramienka NS
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I44.7

Bližšie neurčená blokáda ľavého ramienka

I45

INÉ PORUCHY VEDENIA SRDCOVÝCH VZRUCHOV

I45.0

Pravá fascikulárna blokáda

I45.1

Iná a neurčená blokáda pravého ramienka
Blokáda pravého ramienka NS

I45.2

Bifascikulárna blokáda

I45.3

Trifascikulárna blokáda

I45.4

Nešpecifikovaná intraventrikulárna blokáda

I45.5

Iná špecifikovaná srdcová blokáda

Ramienková blokáda NS
Sinoatriálna blokáda
Sinoaurikulárna blokáda
Nezahŕňa: blokádu srdca NS (I45.9)

I45.6

Preexcitačný syndróm
Anomálna átrioventrikulárna excitácia
Átrioventrikulárne vedenie
• zrýchlené
• akcesorné
• preexcitačné
Lownov-Ganongov-Levineov syndróm
Wolffov-Parkinsonov-Whiteov syndróm

I45.8

Iné špecifikované poruchy vedenia
Átrioventrikulárna [AV] disociácia
Interferenčná disociácia

I45.9

Bližšie neurčená porucha vedenia
Srdcová blokáda NS
Stokesov-Adamsov syndróm

I46

ZASTAVENIE SRDCA
Nezahŕňa: kardiogénny šok (R57.0) ako komplikáciu
• potratu, ektopickej alebo molárnej ťarchavosti (O00 - O07, O08.8)
• pôrodníckych operácií a zákrokov (O75.4)

I46.0

Zastavenie srdca s úspešnou resuscitáciou

I46.1

Náhla srdcová smrť takto opísaná
Nezahŕňa: náhlu smrť
• NS (R96.-)
• na poruchu vedenia (I44 - I45)
• na infarkt myokardu (I21 - I22)

I46.9

Nešpecifikované zastavenie srdca

I47

PAROXYZMÁLNA TACHYKARDIA
Nezahŕňa: ako komplikáciu
• potratu, ektopickej alebo molárnej ťarchavosti (O00 - O07, O08.8)
• pôrodníckych operácií a zákrokov (O75.4)
tachykardiu NS (R00.0)

I47.0

Komorová arytmia reentry

I47.1

Supraventrikulárna tachykardia
Paroxyzmálna tachykardia
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• átriálna
• átrioventrikulárna (AV)
• junkčná
• nodálna

I47.2

Komorová tachykardia

I47.9

Nešpecifikovaná paroxyzmálna tachykardia
Bouveretov (-Hoffmannov) syndróm

I48

PREDSIEŇOVÁ FIBRILÁCIA A FLATER

I49

INÉ SRDCOVÉ ARYTMIE
Nezahŕňa: ako komplikácie
• potratu, ektopickej alebo molárnej ťarchavosti (O00 - O07, O08.8)
• pôrodníckych operácií a zákrokov (O75.4)
bradykardiu NS (R00.1)
novorodeneckú srdcovú dysrytmiu (P29.1)

I49.0

Komorová fibrilácia a flater

I49.1

Predčasná depolarizácia predsiení

I49.2

Predčasná junkčná depolarizácia

I49.3

Predčasná depolarizácia komôr

I49.4

Iná a bližšie neurčená predčasná depolarizácia

Predčasné predsieňové sťahy

Ektopické sťahy
Extrasystoly
Extrasystolické arytmie
predčasné
• sťahy NS
• kontrakcie

I49.5

Syndróm chorého sínusu

I49.8

Iné bližšie určené srdcové arytmie

Syndróm tachykardia-bradykardia
Porucha rytmu
• koronárneho sínusu
• ektopická
• nodálna

I49.9

Bližšie neurčená srdcová arytmia
Arytmia (srdcová) NS

I50

SRDCOVÉ ZLYHANIE
Nezahŕňa: ako komplikáciu
• potratu, ektopickej alebo molárnej ťarchavosti (O00 - O07, O08.8)
• pôrodníckych operácií a zákrokov (O75.4)
zapríčinené hypertenziou (I11.0)
• s obličkovou chorobou (I13.-)
po operácii srdca alebo zapríčinené srdcovou protézou (I97.1)
novorodenecké srdcové zlyhanie (P29.0)

I50.0

Kongestívne srdcové zlyhanie
Kongestívna srdcová choroba
Zlyhanie pravej komory (sekundárne po zlyhaní ľavého srdca)

I50.1

Zlyhanie ľavej komory
Akútny edém pľúc so zmienkou o srdcovej chorobe NS alebo o srdcovom zlyhaní
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Akútny pľúcny opuch so zmienkou o srdcovej chorobe NS alebo o srdcovom zlyhaní
Kardiálna astma
Zlyhanie ľavého srdca

I50.9

Bližšie neurčené srdcové zlyhanie
Biventrikulárne zlyhanie
Srdcové alebo myokardové zlyhanie NS

I51

KOMPLIKÁCIE SRDCOVÝCH CHORÔB A NEPRESNE OPÍSANÉ
CHOROBY SRDCA
Nezahŕňa: všetky stavy pod I51.4 - I51.9 zapríčinené hypertenziou (I11.-)
• s obličkovou chorobou (I13.-)
komplikácie po akútnom infarkte myokardu (I23.-)
špecifikované ako reumatické (I00 - I09)

I51.0

Získaný defekt srdcovej priehradky
Získaný defekt septa (starý)
• átriálny
• aurikulárny
• ventrikulárny

I51.1

Ruptúra chordae tendineae nezatriedená inde

I51.2

Ruptúra papilárneho svalu nezatriedená inde

I51.3

Intrakardiálna trombóza nezatriedená inde
Trombóza (stará)
• hrotová
• predsieňová
• ušková
• komorová

I51.4

Bližšie neurčená myokarditída
Fibróza myokardu
Myokarditída
• NS
• chronická (intersticiálna)

I51.5

Degenerácia myokardu
Degenerácia srdca alebo myokardu
• tuková
• starecká
Choroba myokardu

I51.6

Bližšie neurčená kardiovaskulárna choroba
Kardiovaskulárna príhoda NS

Nezahŕňa: aterosklerotickú kardiovaskulárnu chorobu takto označenú (I25.0)
I51.7

Kardiomegália
Srdcová
• dilatácia
• hypertrofia
Rozšírenie komôr

I51.8

Iné nepresne určené srdcové choroby
Karditída (akútna) (chronická)
Pankarditída (akútna) (chronická)

I51.9

Bližšie neurčená srdcová choroba

I52*

INÉ CHOROBY SRDCA PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH
INDE
Nezahŕňa: kardiovaskulárne poruchy NS pri chorobách zatriedených inde (I98.-*)
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I52.0*

Iné choroby srdca pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde
Meningokoková karditída NEC (A39.5†)

I52.1*

Iné choroby srdca pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených
inde
Pľúcna srdcová choroba pri schistosomóze (B65.-†)

I52.8*

Iné choroby srdca pri iných chorobách zatriedených inde
Reumatoidná karditída (M05.3†)

CIEVNE CHOROBY MOZGU (I60 - I69)
Zahŕňa:

so zmienkou o hypertenzii (stavy pod I10 a I15.-)
Podľa potreby použite doplnkový kód na identifikovanie prítomnosti hypertenzie .
Nezahŕňa: prechodné záchvaty mozgovej ischémie a podobné syndrómy (G45.-)
traumatické vnútrolebkové krvácanie (S06.-)
vaskulárnu demenciu (F01.-)

I60

SUBARACHNOIDÁLNE KRVÁCANIE
Zahŕňa:
puknutú mozgovú vydutinu
Nezahŕňa: následky subarachnoidálneho krvácania (I69.0)

I60.0

Subarachnoidálne krvácanie zo zátoky vnútornej krčnice

I60.1

Subarachnoidálne krvácanie z arteria cerebri media

I60.2

Subarachnoidálne krvácanie z a. communicans arterior

I60.3

Subarachnoidálne krvácanie z a. communicans posterior

I60.4

Subarachnoidálne krvácanie z arteria basilaris

I60.5

Subarachnoidálne krvácanie z arteria vertebralis

I60.6

Subarachnoidálne krvácanie z iných intrakraniálnych artérií

I60.7

Subarachnoidálne krvácanie z bližšie neurčenej intrakraniálnej artérie

Postihnutie viacerých vnútrolebkových artérií
Puknutie vrodenej bobuľovitej vydutiny NS
Subarachnoidálne krvácanie z(zo)
• mozgovej artérie NS
• spájajúcej artérie NS

I60.8

Iné subarachnoidálne krvácanie
Meningeálne krvácanie
Puknutie mozgovej artériovenóznej malformácie

I60.9

Bližšie neurčené subarachnoidálne krvácanie
Prasknutá (vrodená) mozgová aneuryzma NS

I61

MOZGOVÉ - INTRACEREBRÁLNE - KRVÁCANIE
Nezahŕňa: neskoré následky intracerebrálneho krvácania (I69.1)

I61.0

Subkortikálne intracerebrálne krvácanie do hemisféry

I61.1

Kortikálne intracerebrálne krvácanie do hemisféry

Hlboké intracerebrálne krvácanie
Krvácanie do mozgového laloka
Povrchové intracerebrálne krvácanie

I61.2

Bližšie neurčené intracerebrálne krvácanie do hemisféry

I61.3

Intracerebrálne krvácanie do mozgového kmeňa

I61.4

Intracerebrálne krvácanie do mozočka
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I61.5

Vnútrokomorové intracerebrálne krvácanie

I61.6

Intracerebrálne krvácanie na viacerých miestach

I61.8

Iné intracerebrálne krvácanie

I61.9

Bližšie neurčené intracerebrálne krvácanie

I62

INÉ NEÚRAZOVÉ VNÚTROLEBKOVÉ KRVÁCANIE

I62.0

Subdurálne krvácanie (akútne) (netraumatické)

I62.1

Netraumatické extradurálne krvácanie

I62.9

Bližšie neurčené vnútrolebkové krvácanie (netraumatické)

I63

MOZGOVÝ INFARKT

Nezahŕňa: neskoré následky vnútrolebkového krvácania (I69.2)

Netraumatické epidurálne krvácanie

Zahŕňa:
Nezahŕňa:

oklúziu a stenózu mozgových a precerebrálnych artérií s následným
mozgovým infarktom
neskoré následky mozgového infarktu (I69.3)

I63.0

Mozgový infarkt vyvolaný trombózou precerebrálnych artérií

I63.1

Mozgový infarkt vyvolaný embolizáciou precerebrálnych artérií

I63.2

Mozgový infarkt vyvolaný bližšie neurčenou oklúziou alebo stenózou
precerebrálnych artérií

I63.3

Mozgový infarkt vyvolaný trombózou mozgových artérií

I63.4

Mozgový infarkt vyvolaný embolizáciou mozgových artérií

I63.5

Mozgový infarkt vyvolaný bližšie neurčenou oklúziou alebo stenózou
mozgových artérií

I63.6

Mozgový infarkt vyvolaný nepyogénnou mozgovou venóznou trombózou

I63.8

Iný mozgový infarkt

I63.9

Bližšie neurčený mozgový infarkt

I64

PORÁŽKA - APOPLEXIA - NEŠPECIFIKOVANÁ AKO
KRVÁCANIE ALEBO INFARKT
Mozgovocievna príhoda NS

Nezahŕňa: neskoré následky porážky (I69.4)

I65

OKLÚZIA A STENÓZA MIMOLEBKOVÝCH
(PRECEREBRÁLNYCH) TEPIEN, KTORÁ NEVYVOLÁVA
MOZGOVÝ INFARKT
Zahŕňa:

Nezahŕňa:

embolizáciu
a. basilaris,
zúženie
a. carotis, vertebrálnych artérií, ktorá
zátvor (úplný) (čiastočný)
nevyvoláva mozgový infarkt
trombózu
ak vyvolá mozgový infarkt (I63.-)

I65.0

Oklúzia a stenóza vertebrálnej artérie

I65.1

Oklúzia a stenóza bazilárnej artérie

I65.2

Oklúzia a stenóza krčnice

I65.3

Oklúzia a stenóza viacerých a obojstranných precerebrálnych artérií

I65.8

Oklúzia a stenóza inej precerebrálnej artérie
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I65.9

Oklúzia a stenóza bližšie neurčenej precerebrálnej artérie
Precerebrálna artéria NS

I66

OKLÚZIA A STENÓZA MOZGOVÝCH TEPIEN, KTORÁ
NEVYVOLÁVA MOZGOVÝ INFARKT
Zahŕňa:

Nezahŕňa:

embolizáciu
zúženie
zátvor (úplný)(čiastočný)
trombózu

a. cerebri media, cerebri
anterior, cerebri
posterior a mozočkových
artérií, ktoré
nevyvolávajú mozgový infarkt
ak sú príčinou mozgového infarktu (I63.-)

I66.0

Oklúzia a stenóza arteria cerebri media

I66.1

Oklúzia a stenóza arteria cerebri anterior

I66.2

Oklúzia a stenóza arteria cerebri posterior

I66.3

Oklúzia a stenóza mozočkových artérií

I66.4

Oklúzia a stenóza viacerých a obojstranných mozgových artérií

I66.8

Oklúzia a stenóza inej mozgovej artérie

I66.9

Oklúzia a stenóza bližšie neurčenej mozgovej artérie

I67

INÉ CIEVNE CHOROBY MOZGU

I67.0

Nepuknutý rázštep mozgových artérií
Nezahŕňa: puknuté mozgové artérie (I60.7)

I67.1

Nepuknutá mozgová aneuryzma

Oklúzia a stenóza perforujúcich artérií

Nezahŕňa: neskoré následky v zozname uvedených stavov (I69.8)

Mozgová
• aneuryzma NS
• získaná artériovenózna fistula
Nezahŕňa: nepuknutú vrodenú mozgovú aneuryzmu (Q28.-)
puknutú mozgovú aneuryzmu (I60.9)

I67.2

Mozgová ateroskleróza

I67.3

Progresívna cievna leukoencefalopatia

Ateróm mozgových artérií
Binswangerova choroba

Nezahŕňa: subkortikálnu cievnu demenciu (F01.2)
I67.4

Hypertenznú encefalopatiu

I67.5

Choroba moyamoya

I67.6

Nepyogénna trombóza intrakraniálneho venózneho systému
Nepyogénna trombóza
• mozgovej vény
• intrakraniálneho venózneho sínusu
Nezahŕňa: ak zapríčiní infarkt (I63.6)

I67.7

Mozgová arteritída nezatriedená inde

I67.8

Iné bližšie určené cerebrovaskulárne choroby
Akútna cerebrovaskulárna insuficiencia NS
Mozgová ischémia (chronická)

I67.9

Bližšie neurčená cerebrovaskulárna choroba
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I68*

CIEVNE CHOROBY MOZGU PRI CHOROBÁCH
ZATRIEDENÝCH INDE

I68.0*

Mozgová amyloidová angiopatia (E85.-†)

I68.1*

Mozgová arteritída pri infekčných a parazitárnych chorobách
Mozgová arteritída
• listériová (A32.8†)
• syfilitická (A52.0†)
• tuberkulózna (A18.8†)

I68.2*

Mozgová arteritída pri iných chorobách zatriedených inde
Mozgová arteritída pri systémovom lupus erythematosus (M32.1†)

I68.8*

I69

Iné cerebrovaskulárne poruchy pri chorobách zatriedených inde

NESKORÉ NÁSLEDKY CIEVNYCH MOZGOVÝCH CHORÔB
Poznámka:

Táto položka sa má použiť na označenie stavov pod I60 - I67 ako príčin
neskorých následkov, ktoré sú zatriedené inde. Zahŕňa stavy označené
vyslovene ako také, alebo ako neskoré následky, alebo také stavy, ktoré
pretrvávajú rok a dlhšie od začiatku ochorenia, ktoré ich zapríčinilo.

I69.0

Neskoré následky subarachnoidálneho krvácania

I69.1

Neskoré následky intracerebrálneho krvácania

I69.2

Neskoré následky neúrazového intrakraniálneho krvácania

I69.3

Neskoré následky mozgového infarktu

I69.4

Neskoré následky porážky neoznačenej ako krvácanie alebo infarkt

I69.8

Neskoré následky iných a bližšie neurčených cerebrovaskulárnych chorôb

CHOROBY TEPIEN, TEPNIČIEK A VLÁSOČNÍC (I70 - I79)
I70

ATEROSKLERÓZA
Zahŕňa:

Nezahŕňa:

artériolosklerózu
artériosklerózu
artériosklerotickú cievnu chorobu
ateróm
degeneráciu
• arteriálnu
• artériovaskulárnu
• vaskulárnu
endarteritis deformans alebo obliterans
stareckú
• arteritídu
• endarteritídu
mozgovú (I67.2)
koronárnu (I25.1)
mezenteriálnu (K55.1)
pľúcnu (I27.0)

I70.0

Ateroskleróza aorty

I70.1

Ateroskleróza renálnej artérie
Goldblattova oblička

Nezahŕňa: aterosklerózu obličkových arteriol (I12.-)
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I70.2

Ateroskleróza končatinových artérií
Aterosklerotická gangréna
Mönckebergova skleróza (médie)

I70.8

Ateroskleróza iných artérií

I70.9

Generalizovaná a bližšie neurčená ateroskleróza

I71

VYDUTINA - ANEURYZMA A RÁZŠTEPOVÁ VYDUTINA AORTY
- ANEURYSMA DISSECANS AORTY

I71.0

Rázštep aorty (ktorejkoľvek časti)
Rázštepová vydutina aorty (puknutá) (ktorejkoľvek časti)

I71.1

Puknutá aneuryzma hrudníkovej aorty

I71.2

Aneuryzma hrudníkovej aorty bez zmienky o puknutí

I71.3

Puknutá aneuryzma brušnej aorty

I71.4

Aneuryzma brušnej aorty bez zmienky o puknutí

I71.5

Puknutá aneuryzma torakoabdominálnej aorty

I71.6

Aneuryzma torakoabdominálnej aorty bez zmienky o puknutí

I71.8

Puknutá aneuryzma aorty na bližšie neurčenom mieste
Ruptúra aorty NS

I71.9

Aneuryzma aorty na bližšie neurčenom mieste bez zmienky o puknutí
Vydutina aorty
Rozšírenie aorty
Hyalinná nekróza aorty

I72

INÉ VYDUTINY
Zahŕňa:
aneuryzmu (varixovú) (nepravú) (puknutú)
Nezahŕňa: aneuryzmu
• aorty (I71.-)
• artériovenóznu NS (Q27.3)
• získanú (I77.0)
• mozgovú (nepuknutú I67.1)
• puknutú (I60.-)
• koronárnu (I25.4)
• srdca (I25.3)
• pulmonálnej artérie (I28.1)
• sietnice (H35.0)
• varikóznu (I77.0)

I72.0

Aneuryzma krčnice

I72.1

Aneuryzma artérie hornej končatiny

I72.2

Aneuryzma obličkovej artérie

I72.3

Aneuryzma bedrovej artérie

I72.4

Aneuryzma artérie dolnej končatiny

I72.8

Aneuryzma iných bližšie určených artérií

I72.9

Aneuryzma na bližšie neurčenom mieste

I73

INÉ CHOROBY PERIFÉRNYCH CIEV
Nezahŕňa: omrzlinu (povrchovú) (T69.1)
omrznutie (hlboké) (T33 - T35)
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zákopovú ruku alebo nohu (T69.0)
spazmus mozgovej artérie (G45.9)

I73.0

Raynaudov syndróm
Raynaudova
• choroba
• gangréna
• fenomén (sekundárny)

I73.1

Tromboangitis obliterans [Buerger]

I73.8

Iné bližšie určené periférne cievne choroby
Akrocyanóza
Akroparestézia
• jednoduchá [Schultzeho typ]
• vazomotorická [Nothnagelov typ]
Erytrocyanóza
Erytromelalgia

I73.9

Bližšie neurčená periférna cievna choroba
Intermitentná klaudikácia
Spazmus artérie

I74

ARTERIÁLNA EMBÓLIA A TROMBÓZA
Zahŕňa:

Nezahŕňa:

I74.0

infarkt
• embolický
• trombotický
oklúziu
• embolickú
• trombotickú
embóliu a trombózu
• bazilárnu (I63.0 - .2, I65.1)
• krčnicovú (I63.0 - .2, I65.2)
• mozgovú (I63.3 - .5, I66.9)
• komplikujúcu
• potrat, ektopickú alebo molárnu ťarchavosť (O00 - O07, O08.2)
• ťarchavosť, pôrod a popôrodie (O88.-)
• koronárnu (I21 - I25)
• mezenterickú (K55.0)
• precerebrálnu (I63.0 - .2, I65.9)
• pľúcnu (I26.-)
• renálnu (N28.0)
• retinálnu (H34)
• vertebrálnu (I63.0 - .2, I65.0)

Embólia a trombóza brušnej aorty
Syndróm bifurkácie aorty
Lericheov syndróm

I74.1

Embólia a trombóza iných a bližšie neurčených častí aorty

I74.2

Embólia a trombóza artérií horných končatín

I74.3

Embólia a trombóza artérií dolných končatín

I74.4

Bližšie neurčená embólia a trombóza artérií končatín

I74.5

Embólia a trombóza bedrovej artérie

I74.8

Embólia a trombóza iných artérií

I74.9

Embólia a trombóza bližšie neurčenej artérie

Periférna artériová embolizácia
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I77

INÉ CHOROBY TEPIEN A TEPNIČIEK
Nezahŕňa: kolagenózy (cievne) (M30 - M36)
angiitídu z hypersenzitivity (M31.0)
pulmonálnu artériu (I28.-)

I77.0

Získaná artériovenózna fistula
Aneuryzmový varix
Získaná artériovenózna aneuryzma
Nezahŕňa: artériovenóznu aneuryzmu NS (Q27.3)
mozgovú (I67.1)
koronárnu (I25.4)
úrazovú - pozri poranenie ciev podľa oblastí tela

I77.1

Striktúra artérie

I77.2

Ruptúra artérie
Erózia artérie
Fistula artérie
Ulcerácia artérie
Nezahŕňa: traumatickú ruptúru artérie - pozri poranenie ciev podľa oblastí tela

I77.3

Arteriálna fibromuskulárna dysplázia

I77.4

Syndróm kompresie arteria coeliaca

I77.5

Nekróza artérie

I77.6

Nešpecifikovaná arteritída
Aortitída NS
Endarteritída NS
Nezahŕňa: arteritídu alebo endarteritídu
• aortálneho oblúka (M31.4)
• mozgovú NEC (I67.7)
• koronárnu (I25.8)
• deformujúcu (I70.-)
• obrovskobunkovú (M31.5 - .6)
• obliterujúcu (I70.-)
• stareckú (I70.-)

I77.8

Iné bližšie určené choroby artérií a arteriol

I77.9

Bližšie neurčená choroba artérií a arteriol

I78

CHOROBY VLÁSOČNÍC

I78.0

Teleangiektasia hereditaria haemorrhagica
Renduova-Oslerova-Weberova choroba

I78.1

Nenádorový névus
Névus
• araneus
• pavúkovitý
• hviezdicovitý
Nezahŕňa: névus
• NS (D22.-)
• modrý (D22.-)
• ochlpený (D22.-)
• melanocytový (D22.-)
• pigmentovaný (D22.-)
• farby portského vína (Q82.5)
• krvavý (Q82.5)
• cievny NS (Q82.5)
• verukózny (Q82.5)
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• flammeus (Q82.5)
• jahodový (Q82.5)

I78.8

Iné choroby kapilár

I78.9

Bližšie neurčená choroba kapilár

I79*

CHOROBY TEPIEN, TEPNIČIEK A VLÁSOČNÍC PRI
CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

I79.0*

Aneuryzma aorty pri chorobách zatriedených inde
Syfilitická aneuryzma (A52.0†)

I79.1*

Aortitída pri chorobách zatriedených inde
Syfilitická aortitída (A52.0†)

I79.2*

Periférna angiopatia pri chorobách zatriedených inde
Diabetická periférna angiopatia (E10 - E14†) so spoločným štvrtým znakom .5)

I79.8*

Iné poruchy artérií, arteriol a kapilár pri chorobách zatriedených inde

CHOROBY ŽÍL, MIAZGOVÝCH CIEV A UZLÍN
NEZATRIEDENÉ INDE (I80 - I89)
I80

ZÁPAL ŽÍL - PHLEBITIS ET THROMBOPHLEBITIS
Zahŕňa:

endoflebitídu
zápal žily
periflebitídu
hnisavú flebitídu
Nezahŕňa: flebitídu a tromboflebitídu
• komplikujúce
• potrat, ektopickú alebo molárnu ťarchavoať (O00 - O07, O08.7)
• ťarchavosť, pôrod a popôrodie (O22.-, O87.-)
• intrakraniálnu a intraspinálnu, septickú alebo NS (G08)
• intrakraniálnu, nepyogénnu (I67.6)
• intraspinálnu nepyogénnu (G95.1)
• vrátnice (žily) (K75.1)
postflebitický syndróm (I87.0)
thrombophlebitis migrans (I82.1)
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku,
ak je liek príčinným činiteľom.

I80.0

Flebitída a tromboflebitída povrchových ciev dolných končatín

I80.1

Flebitída a tromboflebitída femorálnej vény

I80.2

Flebitída a tromboflebitída iných hlbokých ciev dolných končatín
Trombóza hlbokej žily NS

I80.3

Bližšie neurčená flebitída a tromboflebitída dolných končatín

I80.8

Flebitída a tromboflebitída na iných miestach

I80.9

Flebitída a tromboflebitída na bližšie neurčenom mieste

I81

TROMBÓZA VRÁTNICE (VENAE PORTAE)

Embólia alebo trombóza dolnej končatiny NS

Obštrukcia vrátnice

Nezahŕňa: flebitídu vrátnice (K75.1)
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I82

INÁ ŽILOVÁ EMBÓLIA A TROMBÓZA
Nezahŕňa: žilovú embóliu a trombózu
• mozgovú (I63.6, I67.6)
• komplikujúcu
• potrat, ektopickú alebo molárnu ťarchavosť (O00 - O07, O08.7)
• ťarchavosť, pôrod a popôrodie (O22.-, O87.-)
• koronárnu (I21 - I25)
• intrakraniálnu a intraspinálnu, septickú alebo NS (G08)
• nehnisavú intrakraniálnu (I67.6)
• nehnisavú intraspinálnu (G95.1)
• dolných končatín (I80.-)
• mezenterickú (K55.0)
• portálnu (I81)
• pľúcnu (I26.-)

I82.0

Buddov-Chiariho syndróm

I82.1

Thrombophlebitis migrans

I82.2

Embólia a trombóza dutej žily

I82.3

Embólia a trombóza obličkovej žily

I82.8

Embólia a trombóza iných bližšie určených žíl

I82.9

Embólia a trombóza bližšie neurčenej žily
Embólia vény NS
Trombóza (vény) NS

I83

KŔČOVÉ ŽILY - VARIXY DOLNÝCH KONČATÍN
Nezahŕňa: komplikujúce
• ťarchavosť (O22.0)
• popôrodie (O87.8)

I83.0

Varikózne žily dolných končatín s vredom
Všetky stavy pod I83.9 s vredom alebo označené ako ulcerózne
Varikózny vred (ktorákoľvek časť dolnej končatiny)

I83.1

Varikózne žily dolných končatín so zápalom
Všetky stavy pod I83.9 so zápalom alebo označené ako zápalové
Dermatitída zo stázy NS

I83.2

Varikózne žily dolných končatín s vredom a zápalom
Všetky stavy pod I83.9 s vredom a zápalom

I83.9

Varikózne žily dolných končatín bez vredu alebo zápalu
Flebektázia dolnej končatiny (ktorejkoľvek časti) alebo na bližšie neurčenom mieste
Varikózne žily dolnej končatiny (ktorejkoľvek časti) alebo na bližšie neurčenom mieste
Varixy dolnej končatiny (ktorejkoľvek časti) alebo na bližšie neurčenom mieste

I84

HEMOROIDY
Zahŕňa:

Nezahŕňa:

hemoroidy (rekta)
zlatú žilu
análne a rektálne varikózne žily
ako komplikujúce
• pôrod a popôrodie (O87.2)
• ťarchavosť (O22.4)

I84.0

Vnútorné trombózované hemoroidy

I84.1

Vnútorné hemoroidy s inými komplikáciami
Vnútorné hemoroidy
• krvácajúce
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• vykĺznuté
• priškrtené
• ulcerované

I84.2

Vnútorné hemoroidy bez komplikácie
Vnútorné hemoroidy NS

I84.3

Vonkajšie trombózované hemoroidy

I84.4

Vonkajšie hemoroidy s inými komplikáciami
Vonkajšie hemoroidy
• krvácajúce
• vykĺznuté
• priškrtené
• ulcerované

I84.5

Vonkajšie hemoroidy bez komplikácie

I84.6

Zvyškové hemoroidálne kožné lalôčiky

Vonkajšie hemoroidy NS
Análne a rektálne kožné lalôčiky

I84.7

Nešpecifikované trombózované hemoroidy

I84.8

Nešpecifikované hemoroidy s inými komplikáciami

Trombózované hemoroidy bez bližšieho určenia, či ide o vnútorné alebo vonkajšie
Hemoroidy bližšie neurčené ako vnútorné alebo vonkajšie
• krvácajúce
• vykĺznuté
• priškrtené
• ulcerované

I84.9

Bližšie neurčené hemoroidy bez komplikácie
Hemoroidy NS

I85

KŔČOVÉ ŽILY PAŽERÁKA - EZOFÁGOVÉ VARIXY

I85.0

Ezofágové varixy s krvácaním

I85.9

Ezofágové varixy bez krvácania
Ezofágové varixy NS

I86

KŔČOVÉ ŽILY V INÝCH LOKALIZÁCIÁCH
Nezahŕňa: varixy sietnice (H35.0)
varikózne žily na neurčenom mieste (I83.9)

I86.0

Podjazykové varixy

I86.1

Mieškové varixy

I86.2

Panvové varixy

I86.3

Varixy vulvy
Nezahŕňa: varixy vulvy ako komplikácie

Varikokéla

• pôrodu a popôrodia (O87.8)
• ťarchavosti (O22.1)

I86.4

Žalúdkové varixy

I86.8

Varikózne žily na iných bližšie označených miestach
Varikózny vred nosovej priehradky
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I87

INÉ CHOROBY ŽÍL

I87.0

Postflebitický syndróm

I87.1

Kompresia žily
Striktúra (zúženina) žily
Syndróm dutej žily (hornej) (dolnej)
Nezahŕňa: kompresiu pľúcnych žíl (I28.8)

I87.2

Žilová insuficiencia (chronická) (periférna)

I87.8

Iné bližšie určené choroby žíl

I87.9

Nešpecifikovaná choroba vény

I88

NEŠPECIFICKÁ LYMFADENITÍDA
Nezahŕňa: akútnu lymfadenitídu okrem mezenterickej (L04.-)
zväčšené lymfatické uzliny NS (R59.-)
chorobu vyvolanú vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [HIV] s
generalizovanou lymfadenitídou (B23.1)

I88.0

Nešpecifická mezenterická lymfadenitída
Mezenterická lymfadenitída (akútna) (chronická)

I88.1

Chronická lymfadenitída okrem mezenterickej
Adenitída zdĺhavá ktorejkoľvek uzliny okrem mezenterickej
Lymfadenitída zdĺhavá ktorejkoľvek uzliny okrem mezenterickej

I88.8

Iná nešpecifická lymfadenitída

I88.9

Bližšie neurčená nešpecifická lymfadenitída
Lymfadenitída NS

I89

INÉ NEINFEKČNÉ CHOROBY LYMFATICKÝCH CIEV A UZLÍN
Nezahŕňa: chylokélu
• filáriovú (B74.-)
• tunicae vaginalis (nefiláriovú) NS (N50.8)
zväčšené lymfatické uzliny NS (R59.-)
dedičný lymfedém (Q82.0)
lymfedém po mastektómii (I97.2)

I89.0

Lymfedém nezatriedený inde

I89.1

Lymfangitída

Lymfangiektázia (rozšírenie lymfatických ciev)
Lymfangitída
• NS
• chronická
• subakútna

Nezahŕňa: akútnu lymfangitídu (L03.-)
I89.8

Iné bližšie určené neinfekčné choroby lymfatických ciev a lymfatických uzlín
Chylokéla (nefiláriová)
Lipomelanotická retikulóza

I89.9

Bližšie neurčená neinfekčná choroba lymfatických ciev a lymfatických uzlín
Choroba lymfatických ciev NS
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INÉ A NEŠPECIFIKOVANÉ CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY (I95 - I99)
I95

HYPOTENZIA
Nezahŕňa: kardiovaskulárny kolaps (R57.9)
syndróm materskej hypotenzie (O26.5)
nešpecifické zníženie krvného tlaku NS (R03.1)

I95.0

Idiopatická hypotenzia

I95.1

Ortostatická hypotenzia
Bloková hypotenzia

Nezahŕňa: neurogénnu ortostatickú hypotenziu [Shyovu-Dragerovu] (G90.3)
I95.2

Hypotenzia zavinená liekmi
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku.

I95.8

Iná hypotenzia

I95.9

Bližšie neurčená hypotenzia

I97

POZÁKROKOVÉ PORUCHY OBEHOVEJ SÚSTAVY
NEZATRIEDENÉ INDE

Chronická hypotenzia

Nezahŕňa: pooperačný šok (T81.1)
I97.0

Postkardiotomický syndróm

I97.1

Iné funkčné poruchy po operáciách srdca
Kardinálna insuficiencia po operácii srdca alebo vyvolaná srdcovou protézou
Srdcové zlyhanie po operácii srdca alebo vyvolané srdcovou protézou

I97.2

Syndróm postmastektomického lymfedému
Elefantiáza po mastektómii
Obliterácia lymfatických ciev po mastektómii

I97.8

Iné pozákrokové poruchy obehovej sústavy nezatriedené inde

I97.9

Bližšie neurčené pozákrokové poruchy obehovej sústavy

I98*

INÉ CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY PRI CHOROBÁCH
ZATRIEDENÝCH INDE
Nezahŕňa: poruchy zatriedené do iných hviezdičkových položiek v tejto kapitole

I98.0*

Kardiovaskulárny syfilis
Kardiovaskulárny syfilis
• NS (A52.0†)
• kongenitálny, neskorý (A50.5†)

I98.1*

Srdcovocievne poruchy pri iných infekčných a parazitárnych chorobách
zatriedených inde
Kardiovaskulárne
• postihnutie pri Chagasovej chorobe nezatriedené inde (B57.2†)
• lézie pri pinte (A67.2†)

I98.2*

Pažerákové varixy pri chorobách zatriedených inde
Ezofágové varixy pri
• chorobách pečene (K70 - K71†, K74.-†)
• schistosomóze (B65.-†)

I98.8*

Iné bližšie určené poruchy obehovej sústavy pri chorobách zatriedených inde

I99

INÉ A NEŠPECIFIKOVANÉ CHOROBY OBEHOVEJ SÚSTAVY
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