CHOROBY DÝCHACEJ SÚSTAVY (J00 - J99)

X. kapitola
CHOROBY DÝCHACEJ SÚSTAVY (J00 - J99)
Poznámka: Ak je choroba dýchacej sústavy opísaná ako prebiehajúca na viacerých miestach a nie je
osobitne vyznačená, má sa klasifikovať do nižšej anatomickej lokalizácie (napr.:
tracheobronchitis ako bronchitis do J40).
Nezahŕňa: daktoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde (P00 - P96)
infekčné a parazitárne choroby (A00 - B99)
komplikácie ťarchavosti, pôrodu a popôrodia (O00 - O99)
vrodené chyby, deformácie a chromozómové aberácie (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 nezaradené inde
(R00 - R99)
Kapitola obsahuje tieto skupiny položiek
J00 - J06 Akútne infekcie horných dýchacích ciest
J10 - J18 Chrípka - influenza a zápal pľúc - pneumónia
J20 - J22 Iné akútne infekcie dolných dýchacích ciest
J30 - J39 Iné choroby horných dýchacích ciest
J40 - J47 Chronické choroby dolných dýchacích ciest
J60 - J70 Choroby pľúc zapríčinené vonkajšími činiteľmi
J80 - J84 Iné choroby dýchacích ciest postihujúce najmä interstícium
J85 - J86 Hnisavé a nekrotické choroby dolných dýchacích ciest
J90 - J94 Iné choroby pohrudnice
J95 - J99 Iné choroby dýchacej sústavy
Hviezdičkami sú vyznačené tieto položky
J17*
Zápal pľúc pri chorobách zatriedených inde
J91*
Pohrudnicový výpotok pri stavoch zaradených inde
J99*
Choroby dýchacej sústavy pri chorobách zaradených inde

AKÚTNE INFEKCIE HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST (J00 - J06)
Nezahŕňa: chronickú obštrukčnú chorobu pľúc s akútnou exacerbáciou NS (J44.1)

J00

AKÚTNY ZÁPAL NOSOHLTANA [NASOPHARYNGITIS ACUTA – NÁDCHA]
Koryza
Akútny nosový katar
Nazofaryngitída
• NS
• infekčná NS
Rinitída
• akútna
• infekčná
Nezahŕňa: chronickú nazofaryngitídu (J31.1)
faryngitídu
• NS (J02.9)
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• akútnu (J02.-)
• zdĺhavú (J31.2)
rinitídu
• NS (J31.0)
• alergickú (J30.1 - .4)
• zdĺhavú (J31.0)
• vazomotorickú (J30.0)
Zápal hltana
• NS (J02.9)
• akútny (J02.-)
• zdĺhavý (J31.2)

J01

AKÚTNY ZÁPAL PRINOSOVÝCH DUTÍN - SINUSITIS ACUTA
Zahŕňa:

absces akútny prinosovej dutiny
empyém akútny prinosovej dutiny
infekcia akútna prinosovej dutiny
zápal akútny prinosovej dutiny
hnisanie akútne prinosovej dutiny
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na označenie infekčného činiteľa.
Nezahŕňa: chronický alebo NS zápal prinosovej dutiny (J32.-)

J01.0

Akútny zápal čeľustnej dutiny

J01.1

Akútny zápal čelovej dutiny

J01.2

Akútny zápal čuchových dutín

J01.3

Akútny zápal klinovej dutiny

J01.4

Akútna pansinusitída

J01.8

Iné akútne zápaly dutín

J01.9

Nešpecifikovaná akútna sínusitída

Akútna antritída

Akútna sínusitída zahŕňajúca viac ako jednu dutinu, ale nie pansínusitída

J02

AKÚTNY ZÁPAL HLTANA - PHARYNGITIS ACUTA
Zahŕňa:
akútny zápal hltana
Nezahŕňa: absces
• peritonzilárny (J36)
• faryngeálny (J39.1)
• retrofaryngeálny (J39.0)
akútnu laryngofaryngitídu (J06.0)
chronickú faryngitídu (J31.2)

J02.0

Streptokokový zápal hltana
akútna faryngitída
• streptokoková
Nezahŕňa: šarlach (A38)

J02.8

Akútny zápal hltana vyvolaný inými špecifikovanými organizmami
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na identifikovanie infekčného činiteľa.

Nezahŕňa: faryngitídu (zapríčinenú)
• enterovírusovú vezikulárnu (B08.5)
• herpetickú [herpes simplex] (B00.2)
• infekčnú mononukleózu (B27.-)
• vírusom chrípky
• identifikovaným (J10.1)
• neidentifikovaným (J11.1)

J02.9

Nešpecifikovaný akútny zápal hltana
Faryngitída (akútna)

350

CHOROBY DÝCHACEJ SÚSTAVY (J00 - J99)
• NS
• gangrenózna
• infekčná NS
• hnisavá
• ulcerózna
zápal hltana (akútny) NS

J03

AKÚTNY ZÁPAL MANDLÍ - TONSILLITIS ACUTA
Nezahŕňa: peritonzilárny absces (J36)
zápal hltana
• NS (J02.9)
• akútny (J02.-)
• streptokokový (J02.0)

J03.0

Streptokokový zápal mandlí

J03.8

Akútny zápal mandlí vyvolaný inými špecifikovanými organizmami
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na identifikovanie infekčného činiteľa.

Nezahŕňa: herpetickovírusovú faryngotonzilitídu [herpes simplex] (B00.2)
J03.9

Nešpecifikovaný akútny zápal mandlí
Zápal mandlí (akútny)
• NS
• folikulárny
• gangrenózny
• infekčný
• ulcerózny

J04

AKÚTNY ZÁPAL HRTANA A PRIEDUŠNICE - LARYNGITIS ET
TRACHEITIS ACUTA
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na identifikovanie infekčného činiteľa.

Nezahŕňa: akútnu obštrukčnú laryngitídu (krup) a epiglotitídu (J05.-)
laryngizmus (stridulus) (J38.5)

J04.0

Akútny zápal hrtana
Zápal hrtana (akútny)
• NS
• edematózny
• subglotický
• hnisavý
• ulcerózny
Nezahŕňa: zdĺhavý zápal hrtana (J37.0)
chrípkový zápal hrtana, vírus chrípky
• identifikovaný (J10.1)
• neidentifikovaný (J11.1)

J04.1

Akútny zápal priedušnice
Zápal priedušnice (akútny)
• NS
• katarálny
Nezahŕňa: zdĺhavú tracheitídu (J42)

J04.2

Akútny zápal hrtana a priedušnice
Laryngotracheitída NS
Tracheitída (akútna) s laryngitídou (akútnou)
Nezahŕňa: zdĺhavú laryngotracheitídu (J37.1)

J05

AKÚTNY OBŠTRUKČNÝ ZÁPAL HRTANA - KRUP A ZÁPAL
HRTANOVEJ PRÍKLOPKY - EPIGLOTTITIS
Podľa potreby použite dodatkový kód (B95 - B97) na identifikovanie infekčného činiteľa.

351

MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔB
J05.0

Akútny obštrukčný zápal hrtana (krup)
Obštrukčná laryngitída NS

J05.1

Akútny zápal hrtanovej príklopky
Epiglotitída NS

J06

AKÚTNE INFEKCIE HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST NA
VIACERÝCH A NEŠPECIFIKOVANÝCH MIESTACH
Nezahŕňa: akútnu respiračnú infekciu NS (J22)
vírus chrípky
• identifikovaný (J10.1)
• neidentifikovaný (J11.1)

J06.0

Akútna laryngofaryngitída

J06.8

Iné akútne infekcie horných dýchacích ciest na viacerých miestach

J06.9

Nešpecifikovaná akútna infekcia horných dýchacích ciest
• Akútna choroba horných dýchacích ciest
• Infekcia horných dýchacích ciest NS

CHRÍPKA - INFLUENZA A ZÁPAL PĽÚC - PNEUMÓNIA
(J10 - J18)
J10

CHRÍPKA VYVOLANÁ IDENTIFIKOVANÝM VÍRUSOM CHRÍPKY
Nezahŕňa: Haemophilus influenzae [H. influenzae]
• infekcia NS (A49.2)
• meningitída (G00.0)
• pneumónia (J14)

J10.0

Chrípka so zápalom pľúc, vírus chrípky identifikovaný
Chrípková (broncho) pneumónia, vírus chrípky identifikovaný

J10.1

Chrípka s inými prejavmi na dýchacích orgánoch, vírus chrípky identifikovaný
Chrípka - vírus chrípky identifikovaný
Chrípková
• akútna infekcia (horných dýchacích ciest) - vírus chrípky identifikovaný
• laryngitída - vírus chrípky identifikovaný
• faryngitída - vírus chrípky identifikovaný
• pleurálny výpotok - vírus chrípky identifikovaný

J10.8

Chrípka s inými prejavmi, vírus chrípky identifikovaný
Encefalopatia vyvolaná influenzou - vírus chrípky identifikovaný
Chrípková
• gastroenteritída - vírus chrípky identifikovaný
• myokarditída (akútna) - vírus chrípky identifikovaný

J11

CHRÍPKA VYVOLANÁ NEIDENTIFIKOVANÝM VÍRUSOM
Zahŕňa:
Nezahŕňa:

J11.0

chrípku - špecifický vírus neidentifikovaný
vírusovú chrípku - špecifický vírus neidentifikovaný
Haemophilus influenzae [H. influenzae]
• infekciu NS (A49.2)
• meningitídu (G00.0)
• pneumóniu (J14)

Chrípka so zápalom pľúc, vírus neidentifikovaný
Chrípková (broncho) pneumónia, vírus nešpecifikovaný alebo neurčený
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J11.1

Chrípka s inými prejavmi na dýchacích orgánoch, vírus neidentifikovaný
Chrípka NS
Chrípková
• akútna infekcia horných dýchacích ciest
• laryngitída
• faryngitída
• pleurálny výpotok

J11.8

nešpecifikovaná
alebo
špecifický
vírus neurčený

Chrípka s inými prejavmi, vírus neidentifikovaný
Encefalopatia vyvolaná chrípkou nešpecifikovaná alebo špecifický vírus neurčený
Chrípková
• gastroenteritída nešpecifikovaná alebo špecifický vírus neurčený
• myokarditída (akútna) nešpecifikovaná alebo špecifický vírus neurčený

J12

VÍRUSOVÝ ZÁPAL PĽÚC NEZATRIEDENÝ INDE
Zahŕňa:
bronchopneumóniu vyvolanú vírusmi inými ako vírusom chrípky
Nezahŕňa: kongenitálnu ružienkovú pneumonitídu (P35.0)
pneumóniu
• aspiračnú (zapríčinenú)
• NS (J69.0)
• anestéziou počas
• pôrodnej činnosti a pôrodu (O74.0)
• ťarchavosti (O29.0)
• popôrodia (O89.0)
• novorodeneckú (P24.9)
• tuhými látkami a tekutinami (J69.-)
• kongenitálnu (P23.0)
• pri chrípke (J10.0, J11.0)
• intersticiálnu NS (J84.9)
• lipoidnú (J69.1)

J12.0

Adenovírusová pneumónia

J12.1

Pneumónia vyvolaná respiračným syncyciálnym vírusom

J12.2

Pneumónia vyvolaná vírusom parainfluenzy

J12.8

Iná vírusová pneumónia

J12.9

Bližšie neurčená vírusová pneumónia

J13

ZÁPAL PĽÚC VYVOLANÝ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE
Bronchopneumónia vyvolaná S. pneumoniae
Nezahŕňa: vrodenú pneumóniu vyvolanú Streptococcus pneumoniae (P23.6)
pneumónia vyvolaná inými streptokokmi (J15.3 - .4)

J14

ZÁPAL PĽÚC VYVOLANÝ HAEMOPHILUS INFLUENZAE
Bronchopneumónia vyvolaná Haemophilus influenzae
Nezahŕňa: vrodenú pneumóniu vyvolanú Haemophilus influenzae (P23.6)

J15

BAKTERIÁLNY ZÁPAL PĽÚC NEZATRIEDENÝ INDE
Zahŕňa:
Nezahŕňa:

bronchopneumóniu vyvolanú baktériami inými ako S. pneumoniae
a H. influenzae
chlamýdiovú pneumóniu (J16.0)
kongenitálnu pneumóniu (P23.-)
Legionársku chorobu (A48.1)
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J15.0

Pneumónia vyvolaná Klebsiella pneumoniae

J15.1

Pneumónia vyvolaná Pseudomonas

J15.2

Pneumónia vyvolaná Staphylococcus

J15.3

Pneumónia vyvolaná Streptococcus, skupina B

J15.4

Pneumónia vyvolaná inými streptokokmi
Nezahŕňa: pneumóniu vyvolanú
• Streptococcus, skupina B (J15.3)
• Streptococcus pneumoniae (J13)

J15.5

Pneumónia vyvolaná Escherichia coli

J15.6

Pneumónia vyvolaná inými aeróbnymi gram-negatívnymi baktériami
Pneumónia vyvolaná Serratia marcescens

J15.7

Pneumónia vyvolaná Mycoplasma pneumoniae

J15.8

Iná bakteriálna pneumónia

J15.9

Nešpecifikovaná bakteriálna pneumónia

J16

ZÁPAL PĽÚC VYVOLANÝ INÝMI MIKROORGANIZMAMI
NEZATRIEDENÝ INDE
Nezahŕňa: ornitózu (A70)
pneumocystózu (B59)
pneumóniu
• NS (J18.9)
• kongenitálnu (P23.-)

J16.0

Chlamýdiová pneumónia

J16.8

Pneumónia vyvolaná inými bližšie určenými infekčnými organizmami

J17*

ZÁPAL PĽÚC PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

J17.0*

Pneumónia pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde
Pneumónia vyvolaná (pri)
• aktinomykóze (A42.0†)
• antraxe (A22.1†)
• kvapavke (A54.8†)
• nokardióze (A43.0†)
• salmonelovej infekcii (A02.2†)
• tularémii (A21.2†)
• týfuse (A01.0†)
• divom kašli (A37.-†)

J17.1*

Pneumónia pri vírusových chorobách zatriedených inde
Pneumónia pri
• cytomegalovírusovej chorobe (B25.0†)
• osýpkach (B05.2†)
• ružienke (B06.8†)
• ovčích kiahňach (B01.2†)

J17.2*

Pneumónia pri mykózach zatriedených inde
Pneumónia pri
• aspergilóze (B44.0 - .1†)
• kandidóze (B37.1†)
• kokcidioidomykóze (B38.0 - .2†)
• histoplazmóze (B39.-†)

J17.3*

Pneumónia pri parazitárnych chorobách zatriedených inde
Pneumónia pri
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• askarióze (B77.8†)
• schistozomóze (B65.-†)
• toxoplazmóze (B58.3†)

J17.8*

Pneumónia pri iných chorobách zatriedených inde
Pneumónia pri
• ornitóze (A70†)
• horúčke Q (A78†)
• reumatickej horúčke (I00†)
• spirochétová NEC (A69.8†)

J18

ZÁPAL PĽÚC VYVOLANÝ NEŠPECIFIKOVANÝM
MIKROORGANIZMOM
Nezahŕňa: absces pľúc s pneumóniou (J85.1)
liekmi zavinenú poruchu pľúcneho interstícia (J70.2 - .4)
pneumóniu
• aspiračnú (vyvolanú)
• NS (J69.0)
• anestéziou počas
• pôrodu (O74.0)
• ťarchavosti (O29.0)
• popôrodia (O 89.0)
• u novorodenca (P24.9)
• zavinenú tuhými látkami a tekutinami (J69.-)
• kongenitálnu (P23.9)
• intersticiálnu NS (J84.9)
• lipoidnú (J69.1)
pneumóniu zavinenú vonkajšími činiteľmi (J67 - J70)

J18.0

Bližšie neurčená pneumónia
Nezahŕňa: bronchiolitídu (J21.-)

J18.1

Bližšie neurčená laloková pneumónia

J18.2

Bližšie neurčená hypostatická pneumónia

J18.8

Iná pneumónia, zárodok neurčený

J18.9

Bližšie neurčená pneumónia

INÉ AKÚTNE INFEKCIE DOLNÝCH DÝCHACÍCH CIEST
(J20 - J22)
Nezahŕňa: chronickú obštrukčnú chorobu pľúc s akútnou
• exacerbáciou NS (J44.1)
• infekciou dolných dýchacích ciest (J44.0)

J20

AKÚTNY ZÁPAL PRIEDUŠIEK - BRONCHITIS ACUTA
Zahŕňa:

Nezahŕňa:

bronchitídu
• NS, u osôb do veku 15 rokov
• akútnu a subakútnu
• s bronchospazmom
• fibróznu
• membránovú
• hnisavú
• septickú
• tracheitídu
akútnu tracheobronchitídu
bronchitídu
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• NS, u osôb 15-ročných a starších (J40)
• alergickú NS (J45.0)
• chronickú
• NS (J42)
• mukopurulentnú (J41.1)
• obštrukčnú (J44.-)
• jednoduchú (J41.0)
tracheobronchitídu
• NS (J40)
• chronickú (J42)
• obštrukčnú (J44.-)

J20.0

Akútna bronchitída vyvolaná Mycoplasma pneumoniae

J20.1

Akútna bronchitída vyvolaná Haemophilus influenzae

J20.2

Akútna bronchitída vyvolaná streptokokmi

J20.3

Akútna bronchitída vyvolaná vírusom Coxsackie

J20.4

Akútna bronchitída vyvolaná vírusom parainfluenzy

J20.5

Akútna bronchitída vyvolaná respiračným syncyciálnym vírusom

J20.6

Akútna bronchitída vyvolaná rinovírusom

J20.7

Akútna bronchitída vyvolaná echovírusom

J20.8

Akútna bronchitída vyvolaná inými špecifikovanými organizmami

J20.9

Bližšie neurčená akútna bronchitída

J21

AKÚTNY ZÁPAL PRIEDUŠNIČIEK - BRONCHIOLITIS ACUTA
Zahŕňa:

s bronchospazmom

J21.0

Akútna bronchiolitída vyvolaná respiračným syncyciálnym vírusom

J21.8

Akútna bronchiolitída vyvolaná inými špecifikovanými organizmami

J21.9

Bližšie neurčená akútna bronchiolitída
Bronchiolitída (akútna)

J22

NEŠPECIFIKOVANÁ AKÚTNA INFEKCIA DOLNÝCH DÝCHACÍCH CIEST
Akútna infekcia (dolných) dýchacích ciest NS
Nezahŕňa: (akútnu) infekciu horných dýchacích ciest (J06.9)

INÉ CHOROBY HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST (J30 - J39)
J30

VAZOMOTORICKÁ A ALERGICKÁ NÁDCHA (RINITÍDA)
Zahŕňa:
spastickú rinoreu
Nezahŕňa: alergickú rinitídu s astmou (J45.0)
rinitídu NS (J31.0)

J30.0

Vazomotorická rinitída

J30.1

Alergická rinitída zavinená peľom
Alergia NS zavinená peľom
Senná nádcha
Polinóza

J30.2

Iná sezónna alergická rinitída

J30.3

Iná alergická rinitída
Celoročná alergická rinitída
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J30.4

Bližšie neurčená alergická rinitída

J31

CHRONICKÝ ZÁPAL NOSA, NOSOHLTANA A HLTANA RHINITIS, NASOPHARYNGITIS ET PHARYNGITIS CHRONICA

J31.0

Zdĺhavá rinitída
Ozéna
Rinitída (chronická)
• NS
• atrofická
• granulomatózna
• hypertrofická
• obštrukčná
• hnisavá
• ulcerózna
Nezahŕňa: rinitídu
• alergickú (J30.1 - .4)
• vazomotorickú (J30.0)

J31.1

Zdĺhavá nazofaryngitída
Nezahŕňa: akútnu alebo NS nazofaryngitídu (J00)

J31.2

Zdĺhavá faryngitída
Chronický zápal hltana
Faryngitída (chronická)
• atrofická
• granulárna
• hypertrofická
Nezahŕňa: akútnu alebo NS faryngitídu (J02.9)

J32

CHRONICKÝ ZÁPAL PRINOSOVÝCH DUTÍN - SINUSITIS
CHRONICA
Zahŕňa:

absces (chronický) prinosových dutín
empyém (chronický) prinosových dutín
infekciu (chronickú) prinosových dutín
hnisanie (chronické) prinosových dutín
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na identifikovanie infekčného činiteľa.
Nezahŕňa: akútnu sínusitídu (J01.-)

J32.0

Zdĺhavý zápal čeľustnej dutiny
Antritída (chronická)
Maxilárna sínusitída NS

J32.1

Zdĺhavý zápal čelovej dutiny
Frontálna sinusitída NS

J32.2

Zdĺhavý zápal čuchových dutín

J32.3

Zdĺhavý zápal klinovej dutiny

Etmoidálna sínusitída NS
Sfenoidálna sínusitída NS

J32.4

Zdĺhavá pansínusitída
Pansínusitída NS

J32.8

Iná zdĺhavá sínusitída

J32.9

Nešpecifikovaná zdĺhavá sínusitída

Sínusitída (chronická) zasahujúca viac ako jeden sínus, ale nie pansínusitída
Sínusitída (chronická) NS
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J33

NOSOVÝ POLYP
Nezahŕňa: adenomatózny polyp (D14.0)

J33.0

Polyp nosovej dutiny
Polyp
• choánový
• nosohltanový

J33.1

Polypoidná degenerácia prinosovej dutiny

J33.8

Iný polyp prinosovej dutiny

Woakesov syndróm alebo etmoiditída
Polyp sínusu
• prídavného
• etmoidálneho
• maxilárneho
• sfenoidálneho

J33.9

J34

Nešpecifikovaný nosový polyp

INÉ CHOROBY NOSA A PRINOSOVÝCH DUTÍN
Nezahŕňa: varikózny vred nosovej priehradky (I86.8)

J34.0

Absces, furunkul alebo karbunkul nosa
Celulitída nosovej priehradky
Nekróza nosovej priehradky
Ulcerácia nosovej priehradky

J34.1

Cysta a mykokéla prinosovej dutiny

J34.2

Vybočenie nosovej priehradky
Deflexia alebo deviácia (nosovej) priehradky (získaná)

J34.3

Hypertrofia nosových mušlí

J34.8

Iné špecifikované choroby nosa a nosových dutín
Perforácia nosovej priehradky NS
Rinolit

J35

CHRONICKÉ CHOROBY MANDLÍ A ADENOIDNÉHO TKANIVA

J35.0

Zdĺhavý zápal mandlí
Nezahŕňa: tonzilitídu
• NS (J03.9)
• akútnu (J03.-)

J35.1

Hypertrofia mandlí
Zväčšenie mandlí

J35.2

Hypertrofia adenoidného tkaniva
Zväčšenie adenoidného tkaniva

J35.3

Hypertrofia mandlí s hypertrofiou adenoidného tkaniva

J35.8

Iné zdĺhavé choroby mandlí a adenoidného tkaniva
Adenoidné vegetácie
Amygdalolit
Jazva mandle ( a adenoidného tkaniva)
Tonzilárny prívesok
Vred mandle

J35.9

Bližšie neurčená choroba mandlí a adenoidného tkaniva NS
Choroba (chronická) mandlí a adenoidného tkaniva NS

J36

PERITONZILÁRNY ABSCES
Absces mandle
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Peritonzilárna celulitída
Peritonzilárna flegmóna
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na identifikovanie infekčného činiteľa.
Nezahŕňa: retrofaryngeálny absces (J39.0)
tonzilitídu
• NS (J03.9)
• akútnu (J03.-)
• chronickú (J35.0)

J37

CHRONICKÁ LARYNGITÍDA A LARYNGOTRACHEITÍDA
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na identifikovanie infekčného činiteľa.

J37.0

Zdĺhavá laryngitída
Laryngitída
• katarálna
• hypertrofická
• suchá
Nezahŕňa: laryngitídu
• NS (J04.0)
• akútnu (J04.0)
• obštrukčnú (akútnu) (J05.0)

J37.1

Zdĺhavá laryngotracheitída
Chronická laryngitída s tracheitídou (chronickou)
Chronická tracheitída s laryngitídou
Nezahŕňa: laryngotracheitídu
• NS (J04.2)
• akútnu (J04.2)
tracheitídu
• NS (J04.1)
• akútnu (J04.1)
• chronickú (J42)

J38

CHOROBY HLASIVIEK A HRTANA NEZATRIEDENÉ INDE
Nezahŕňa: vrodený laryngeálny stridor (Q31.4)
laryngitídu
• obštrukčnú (akútnu) (J05.0)
• ulceróznu (J04.0)
pozákrokovú subglotickú stenózu (J95.5)
stridor (R06.1)

J38.0

Paralýza hlasiviek a hrtana
Laryngoplégia
Paralýza hlasivky

J38.1

Polyp hlasivky a hrtana
Nezahŕňa: adenomatózne polypy (D14.1)

J38.2

Uzlíky hlasiviek
Chorditis (fibrinosa) (nodosa) (tuberosa)
Spevácke uzlíky
Učiteľské uzlíky

J38.3

Iné choroby hlasiviek
Absces hlasiviek
Celulitída hlasiviek
Granulóm hlasiviek
Leukokeratóza hlasiviek
Leukoplakia hlasiviek
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J38.4

Edém hrtana
Edém
• hlasivky
• subglotický
• supraglotický
Nezahŕňa: laryngitídu
• akútnu obštrukčnú [krup] (J05.0)
• edematóznu (J04.0)

J38.5

Spazmus hrtana
Laryngizmus (stridulus)

J38.6

Stenóza hrtana

J38.7

Iné choroby hrtana
Absces hrtana
Celulitída hrtana
Choroba NS hrtana
Nekróza hrtana
Pachydermia hrtana
Perichondritída hrtana
Vred hrtana

J39

INÉ CHOROBY HORNÝCH DÝCHACÍCH CIEST
Nezahŕňa: akútnu respiračnú infekciu NS (J22)
• horných dýchacích ciest (J06.9)
zápal horných dýchacích ciest zavinený chemikáliami, plynmi, dymom alebo
výparmi (J68.2)

J39.0

Retrofaryngeálny a parafaryngeálny absces
Perifaryngeálny absces

Nezahŕňa: peritonzilárny absces (J36)
J39.1

Iný absces hrtana
Celulitída hltana
Nazofaryngeálny absces

J39.2

Iné choroby hltana
Cysta faryngu alebo nazofaryngu
Edém faryngu alebo nazofaryngu
Nezahŕňa: faryngitídu
• chronickú (J31.2)
• ulceróznu (J02.9)

J39.3

Hypersenzitívna reakcia horných dýchacích ciest, lokalizácia neurčená

J39.8

Iné špecifikované choroby horných dýchacích ciest

J39.9

Nešpecifikovaná choroba horných dýchacích ciest

CHRONICKÉ CHOROBY DOLNÝCH DÝCHACÍCH CIEST
(J40 - J47)
Nezahŕňa: cystickú fibrózu (E84.-)

J40

BRONCHITÍDA NEURČENÁ AKO AKÚTNA ALEBO CHRONICKÁ
Poznámka:
Bronchitída
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Bronchitída neurčená ako akútna alebo chronická u osôb do 15 rokov sa
môže pokladať za akútnu a mala by sa klasifikovať pod J20.-.
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• NS
• katarálna
• s tracheitídou NS
Tracheobronchitída NS
Nezahŕňa: bronchitídu
• alergickú NS (J45.0)
• astmatickú NS (J45.9)
• chemickú (akútnu) (J68.0)

J41

JEDNODUCHÁ A MUKOPURULENTNÁ CHRONICKÁ BRONCHITÍDA
Nezahŕňa: chronickú bronchitídu
• NS (J42)
• obštrukčnú (J44.-)

J41.0

Jednoduchá zdĺhavá bronchitída

J41.1

Mukopurulentná zdĺhavá bronchitída

J41.8

Zmiešaná jednoduchá a mukopurulentná zdĺhavá bronchitída

J42

NEŠPECIFIKOVANÁ CHRONICKÁ BRONCHITÍDA
Chronická
• bronchitída NS
• tracheitída
• tracheobronchitída
Nezahŕňa: zdĺhavú
• astmatickú bronchitídu (J44.-)
• bronchitídu
• jednoduchú a mukopurulentnú (J41.-)
• s obštrukciou dýchacích ciest (J44.-)
• emfyzémovú bronchitídu (J44.-)
• obštrukčnú pľúcnu chorobu NS (J44.9)

J43

EMFYZÉM PĽÚC - ROZDUTIE PĽÚC
Nezahŕňa: emfyzém
• zavinený vdychovaním chemikálií, plynov, dymu alebo výparov (J68.4)
• kompenzačný (J98.3)
• intersticiálny (J98.2)
• novorodenca (P25.0)
• mediastinálny (J98.2)
• chirurgický (podkožný) (T81.8)
• traumatický podkožný (T79.7)
• s chronickou (obštrukčnou) bronchitídou (J44.-)
emfyzémovú (obštrukčnú) bronchitídu (J44.-)

J43.0

MacLeodov syndróm
Jednostranný
• emfyzém
• transparencia pľúc

J43.1

Panlobulárny emfyzém
Panacinózny emfyzém

J43.2

Centrilobulárny emfyzém

J43.8

Iný emfyzém

J43.9

Bližšie neurčený emfyzém
Emfyzém (pľúc)
• NS
• bulózny
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• vezikulárny
Emfyzémová bula

J44

INÁ ZDĹHAVÁ OBŠTRUKČNÁ PĽÚCNA CHOROBA
Zahŕňa:

Nezahŕňa:

chronickú
• bronchitídu (obštrukčnú)
• astmatickú
• emfyzémovú
• s obštrukciou dýchacích ciest
• s emfyzémom
• obštrukčnú
• astmu
• bronchitídu
• tracheobronchitídu
astmu (J45.-)
astmatickú bronchitídu NS (J45.9)
bronchiektázie (J47)
chronickú
• bronchitídu
• NS (J42)
• jednoduchú a mukopurulentnú (J41.-)
• tracheitídu (J42)
• tracheobronchitídu (J42)
emfyzém (J43.-)
pľúcne choroby zavinené vonkajšími činiteľmi (J60 - J70)

J44.0

Zdĺhavá obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest
Nezahŕňa: s chrípkou (J10 - J11)

J44.1

Nešpecifikovaná zdĺhavá obštrukčná choroba pľúc s akútnou exacerbáciou

J44.8

Iná špecifikovaná zdĺhavá choroba pľúc
Chronická bronchitída
• astmatická (obštrukčná) NS
• emfyzémová NS
• obštrukčná NS

J44.9

Nešpecifikovaná zdĺhavá obštrukčná choroba pľúc
Chronická obštrukčná
• choroba dýchacích ciest NS
• pľúcna choroba NS

J45

ASTMA - ZÁDUCH
Nezahŕňa: ťažkú akútnu astmu (J46)
chronickú astmatickú (obštrukčnú) bronchitídu (J44.-)
chronickú obštrukčnú astmu (J44.-)
eozinofilnú astmu (J82)
pľúcne choroby zapríčinené vonkajšími činiteľmi (J60 - J70)
status asthmaticus (J46)

J45.0

Prevažne alergická astma
Alergická
• bronchitída NS
• rinitída s astmou
Atopická astma
Extrinsická alergická astma
Senná nádcha s astmou

J45.1

Nealergická astma
Idiosynkratická astma
Intrinsická nealergická astma
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J45.8

Zmiešaná astma
Kombinácia stavov uvedených pod J45.0 a J45.1

J45.9

Nešpecifikovaná astma
Astmatická bronchitída NS
Astma s neskorým začiatkom

J46

STATUS ASTHMATICUS - ZÁDUCHOVÝ STAV
Ťažká akútna astma

J47

BRONCHIEKTÁZIE - ROZŠÍRENIE PRIEDUŠIEK
Bronchioloektázie
Nezahŕňa: kongenitálnu bronchiektáziu (Q33.4)
tuberkulóznu bronchiektáziu - prebiehajúcu chorobu (A15 - A16)

CHOROBY PĽÚC ZAPRÍČINENÉ VONKAJŠÍMI
ČINITEĽMI (J60 - J70)
Nezahŕňa: astmu zatriedenú pod J45.-

J60

PNEUMOKONIÓZA BANÍKOV UHOĽNÝCH BANÍ
Antrakosilikóza
Antrakóza
Pľúca uhoľných baníkov
Nezahŕňa: s tuberkulózou (J65)

J61

PNEUMOKONIÓZA ZAPRÍČINENÁ AZBESTOM A INÝMI
NERASTNÝMI VLÁKNAMI
Azbestóza

Nezahŕňa: pleurálne plaky s azbestózou (J92.0)
s tuberkulózou (J65)

J62

SILIKÓZA
Zahŕňa:
silikotickú fibrózu (masívnu) pľúc
Nezahŕňa: pneumokoniózu s tuberkulózou (J65)

J62.0

Pneumokonióza zapríčinená prachom mastenca

J62.8

Pneumokonióza zapríčinená iným kremičitým prachom
Silikóza NS

J63

PNEUMOKONIÓZA ZAPRÍČINENÁ INÝMI ANORGANICKÝMI
PRACHMI
Nezahŕňa: s tuberkulózou (J65)

J63.0

Aluminóza (pľúc)

J63.1

Fibróza (pľúc) z bauxitu

J63.2

Berylióza

J63.3

Fibróza (pľúc) z grafitu

J63.4

Sideróza

J63.5

Stannóza

J63.8

Pneumokonióza zavinená inými špecifikovanými anorganickými prachmi

J64

NEŠPECIFIKOVANÁ PNEUMOKONIÓZA
Nezahŕňa: s tuberkulózou (J65)
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J65

PNEUMOKONIÓZA ZDRUŽENÁ S TUBERKULÓZOU
Všetky stavy pod J60 - J64 s tuberkulózou, všetky typy pod A15 - A16

J66

CHOROBY DÝCHACÍCH CIEST ZAPRÍČINENÉ ŠPECIFICKÝM
ORGANICKÝM PRACHOM
Nezahŕňa: bagasózu (J67.1)
farmárske pľúca (J67.0)
hypersenzitívnu pneumonitídu zavinenú organickým prachom (J67.-)
syndróm reaktívnej dysfunkcie dýchacích ciest (J68.3)

J66.0

Bysinóza

J66.1

Choroba spracovateľov ľanu

J66.2

Kanabinóza (choroba spracovateľov konopí)

J66.8

Choroba dýchacích ciest zavinená inými špecifickými organickými prachmi

J67

EXOGÉNNA ALERGICKÁ ALVEOLITÍDA ZAPRÍČINENÁ
ORGANICKÝM PRACHOM

Choroba dýchacích ciest zavinená prachom bavlny

Zahŕňa:
Nezahŕňa:
J67.0

alergickú alveolitídu a pneumonitídu zapríčinenú vdychovaním organického
prachu a častíc plesňového aktinomycétového alebo iného pôvodu
pneumonitídu zapríčinenú vdychovaním chemikálií, plynov, dymov alebo
výparov (J68.0)

Farmárske pľúca
Pľúca žencov
Pľúca pracovníkov so senom
Choroba z plesnivého sena

J67.1

Bagasóza
Bagasózová
• choroba
• pneumonitída

J67.2

Pľúca chovateľov vtákov
Pľúca (alebo choroba) chovateľov papagájov
Pľúca (alebo choroba) chovateľov holubov

J67.3

Suberóza
Pľúca (alebo choroba) predavačov korku
Pľúca (alebo choroba) spracovateľov korku

J67.4

Sladovnícke pľúca

J67.5

Pľúca pestovateľov húb

J67.6

Pľúca lúpačov javorovej kôry

Alveolitída zapríčinená Aspergillus clavatus

Alveolitída zapríčinená Cryptostroma corticale
Kryptostromóza

J67.7

Pľúcna choroba zavinená ventilačnými a zvlhčovacími zariadeniami
Alergická alveolitída zavinená hubami, termofilnými aktinomycétami a inými organizmami
rastúcimi vo ventilačných systémoch

J67.8

Hypersenzitívna pneumonitída zavinená inými organickými prachmi
Pľúca premývačov syra
Pľúca spracovateľov kávových zŕn
Pľúca spracovateľov rybacej múčky
Kožušnícke pľúca
Sekvojóza
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J67.9

Hypersenzitívna pneumonitída zavinená nešpecifikovaným organickým
prachom
Alergická alveolitída (extrinsická) NS
Hypersenzitívna pneumonitída NS

J68

CHOROBY DÝCHACEJ SÚSTAVY ZAPRÍČINENÉ
VDYCHOVANÍM CHEMIKÁLIÍ, PLYNOV, DYMOV A VÝPAROV
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie príčiny.

J68.0

Bronchitída a pneumonitída zavinená chemikáliami, plynmi, dymami a výparmi

J68.1

Akútny pľúcny edém zavinený chemikáliami, plynmi, dymami a výparmi

Chemická bronchitída (akútna)
Chemický pľúcny edém (akútny)

J68.2

Zápal horných dýchacích ciest zavinený chemikáliami, plynmi, dymami a
výparmi nezatriedený inde

J68.3

Iné akútne a subakútne choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami,
plynmi, dymami a výparmi

J68.4

Zdĺhavé choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami, plynmi, dymami a
výparmi

Syndróm reaktívnej dysfunkcie dýchacích ciest

Emfyzém (difúzny) (chronický)
Obliteračná bronchiolitída (chronická)
(subakútna)
Pľúcna fibróza (chronická)

zavinený (á)
vdychovaním
chemikálií,
plynov, dymami a výparmi

J68.8

Iné choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami, plynmi, dymami a výparmi

J68.9

Nešpecifikované choroby dýchacích ciest zavinené chemikáliami, plynmi,
dymami a výparmi

J69

PNEUMONITÍDA VYVOLANÁ TUHÝMI LÁTKAMI ALEBO
TEKUTINAMI
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie príčiny.

Nezahŕňa: syndróm novorodeneckej aspirácie (P24.-)
J69.0

Pneumonitída vyvolaná vdýchnutím potravy a dáveniny
Aspiračná pneumónia vyvolaná
• NS
• potravou (regurgitovanou)
• žalúdkovými sekrétmi
• mliekom
• dáveninou
Nezahŕňa: Mendelsonov syndróm (J95.4)

J69.1

Pneumonitída vyvolaná olejmi a esenciami
Lipoidná pneumónia

J69.8

Pneumonitída vyvolaná inými tuhými látkami a tekutinami
Pneumonitída vyvolaná aspiráciou krvi

J70

CHOROBY DÝCHACÍCH CIEST ZAPRÍČINENÉ INÝMI
VONKAJŠÍMI ČINITEĽMI
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie príčiny.

J70.0

Akútne pľúcne prejavy vyvolané žiarením

J70.1

Chronické a iné pľúcne prejavy vyvolané žiarením

Radiačná pneumonitída
Fibróza pľúc po ožiarení
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J70.2

Akútne liekové poruchy interstícia pľúc

J70.3

Chronické liekové poruchy interstícia pľúc

J70.4

Nešpecifikovaná lieková porucha interstícia pľúc

J70.8

Choroby dýchacích ciest vyvolané inými špecifikovanými vonkajšími činiteľmi

J70.9

Choroby dýchacích ciest vyvolané nešpecifikovaným vonkajším činiteľom

INÉ CHOROBY DÝCHACÍCH CIEST POSTIHUJÚCE
NAJMÄ INTERSTÍCIUM (J80 - J84)
J80

SYNDRÓM RESPIRAČNEJ TVŔDZE DOSPELÝCH
Choroba hyalinnej membrány dospelých

J81

PĽÚCNY OPUCH - OEDEMA PULMONUM
Akútny edém pľúc
Pľúcna kongescia (pasívna)
Nezahŕňa: hypostatickú pneumóniu (J18.2)
pľúcny edém
• chemický (akútny) (J68.1)
• vyvolaný vonkajšími činiteľmi (J60 - J70)
• s uvedením NS choroby srdca alebo zlyhania srdca (I50.1)

J82

PĽÚCNA EOZINOFÍLIA NEZATRIEDENÁ INDE
Eozinofilná astma
Loefflerova pneumónia
Tropická (pľúcna) eozinofília NS
Nezahŕňa: zapríčinenú
• aspergilózou (B44.-)
• liekmi (J70.2-.4)
• špecifikovanou parazitárnou infekciou (B50 - B83)
• systémovými poruchami spojivového tkaniva (M30 - M36)

J84

INÉ CHOROBY INTERSTÍCIA PĽÚC
Nezahŕňa: liekové poruchy interstícia pľúc (J70.2 - .4)
intersticiálny emfyzém (J98.2)
choroby pľúc vyvolané vonkajšími činiteľmi (J60 - J70)
lymfoidnú intersticiálnu pneumonitídu v dôsledku choroby
vyvolanej vírusom ľudskej imunodeficiencie [HIV] (B22.1)

J84.0

Alveolárne a perialveolárne choroby
Alveolárna proteinóza
Pľúcna alveolárna mikrolitiáza

J84.1

Iné intersticiálne pľúcne choroby s fibrózou
Difúzna pľúcna fibróza
Fibrozujúca alveolitída (kryptogénna)
Hammanov-Richov syndróm
Idiopatická pľúcna fibróza
Nezahŕňa: pľúcnu fibrózu (chronickú)
• vyvolanú vdychovaním chemikálií, plynov, dymov alebo výparov (J68.4)
• po ožiarení (J70.1)

366

CHOROBY DÝCHACEJ SÚSTAVY (J00 - J99)
J84.8

Iné špecifikované choroby interstícia pľúc

J84.9

Nešpecifikovaná choroba interstícia pľúc
Intersticiálna pneumónia NS

HNISAVÉ A NEKROTICKÉ CHOROBY DOLNÝCH
DÝCHACÍCH CIEST (J85 - J86)
J85

ABSCES PĽÚC A MEDZIPĽÚCIA

J85.0

Gangréna a nekróza pľúc

J85.1

Absces pľúc s pneumóniou
Nezahŕňa: s pneumóniou vyvolanou špecifikovaným organizmom (J10 - J16)

J85.2

Absces pľúc bez pneumónie

J85.3

Absces mediastína

Absces pľúc NS

J86

PYOTORAX
Zahŕňa:

absces
• pohrudnice
• hrudníka
empyém
pyopneumotorax
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na označenie infekčného činiteľa.
Nezahŕňa: zapríčinený tuberkulózou (A15 - A16)

J86.0

Pyotorax s fistulou

J86.9

Pyotorax bez fistuly

INÉ CHOROBY POHRUDNICE (J90 - J94)
J90

POHRUDNICOVÝ VÝPOTOK NEZATRIEDENÝ INDE
Pleuritída s výpotkom
Nezahŕňa: chylózny (pleurálny) výpotok (J94.0)
pleuritídu NS (R09.1)
tuberkulózny výpotok (A15 - A16)

J91*

J92

POHRUDNICOVÝ VÝPOTOK PRI CHOROBÁCH
ZATRIEDENÝCH INDE
PLEURÁLNE ZRASTY A INÉ PRODUKTÍVNE AFEKCIE
Zahŕňa:

pachypleuritídu

J92.0

Pleurálny zrast s prítomnosťou azbestu

J92.9

Pleurálny zrast bez azbestu
Pleurálny zrast NS

J93

PNEUMOTORAX
Nezahŕňa: pneumotorax
• vrodený alebo perinatálny (P25.1)
• traumatický (S27.0)
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• tuberkulózny (prebiehajúca choroba) (A15 - A16)
pyopneumotorax (J86.-)

J93.0

Spontánny tlakový pneumotorax

J93.1

Iný spontánny pneumotorax

J93.8

Iný pneumotorax

J93.9

Nešpecifikovaný pneumotorax

J94

INÉ CHOROBY POHRUDNICE
Nezahŕňa: pleuritídu NS (R09.1)
traumatický
• hemopneumotorax (S27.2)
• hemotorax (S27.1)
tuberkulózne postihnutia pleury (prebiehajúca choroba) (A15 - A16)

J94.0

Chylózny výpotok

J94.1

Fibrotorax

J94.2

Hemotorax

J94.8

Iné špecifikované choroby pleury

Chyliformný (mliečovitý) výpotok

Hemopneumotorax
Hydrotorax

J94.9

Nešpecifikovaná choroba pleury

INÉ CHOROBY DÝCHACEJ SÚSTAVY (J95 - J99)
J95

POZÁKROKOVÉ RESPIRAČNÉ OCHORENIA NEZATRIEDENÉ
INDE
Nezahŕňa: pozákrokový emfyzém (podkožný) (T81.8)
pľúcne prejavy vyvolané ožiarením (J70.0 - .1)

J95.0

Malfunkcia tracheostómie
Hemorágia z tracheostomického otvoru
Obštrukcia vzduchovodu tracheostómie
Infekcia tracheostomického otvoru
Tracheo-ezofágová fistula po tracheostómii

J95.1

Akútna pľúcna nedostatočnosť po hrudníkovom chirurgickom výkone

J95.2

Akútna pľúcna nedostatočnosť po mimohrudníkovom chirurgickom výkone
a procedúre

J95.3

Chronická pľúcna nedostatočnosť po chirurgickom výkone

J95.4

Mendelsonov syndróm
Nezahŕňa: komplikujúci
• pôrodnú činnosť a pôrod (O74.0)
• ťarchavosť (O29.0)
• popôrodie (O89.0)

J95.5

Pozákroková subglotická stenóza

J95.8

Iné pozákrokové dýchacie poruchy

J95.9

Nešpecifikovaná pozákroková dýchacia porucha

J96

RESPIRAČNÉ ZLYHANIE NEZATRIEDENÉ INDE
Nezahŕňa: kardiorespiračné zlyhanie (R09.2)
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pozákrokové respiračné zlyhanie (J95.-)
zastavenie dýchania (R09.2)
syndróm respiračnej tvŕdze
• dospelých (J80)
• novorodenca (P22.0)

J96.0

Akútne respiračné zlyhanie

J96.1

Chronické respiračné zlyhanie

J96.9

Nešpecifikované respiračné zlyhanie

J98

INÉ CHOROBY DÝCHACEJ SÚSTAVY
Nezahŕňa: apnoe
• NS (R06.8)
• novorodenca (P28.4)
• spánkové (G47.3)
• novorodenca (P28.3)

J98.0

Choroby priedušiek nezatriedené inde
Broncholitiáza
Kalcifikácia bronchu
Stenóza bronchu
Vred bronchu
Tracheobronchiálny (a)
• kolaps
• dyskinéza

J98.1

Pľúcny kolaps
Atelektáza
Kolaps pľúc

Nezahŕňa: atelektázu
• novorodenca (P28.0 - .1)
• tuberkulóznu - prebiehajúca choroba (A15 - A16)

J98.2

Intersticiálny emfyzém
Mediastinálny emfyzém

Nezahŕňa: emfyzém
• NS (J43.9)
• plodu a novorodenca (P25.0)
• chirurgický (podkožný) (T81.8)
• traumatický podkožný (T79.7)

J98.3

Kompenzačný emfyzém

J98.4

Iné poruchy pľúc
Kalcifikácia pľúc
Cystická choroba pľúc (získaná)
Choroba pľúc NS
Pulmolitiáza

J98.5

Choroby medzipľúcia nezatriedené inde
Fibróza medzipľúcia
Hernia medzipľúcia
Retrakcia medzipľúcia
Zápal medzipľúcia
Nezahŕňa: absces medzipľúcia (J85.3)

J98.6

Poruchy bránice
Diafragmatitída
Paralýza bránice
Ochabnutie bránice
Nezahŕňa: kongenitálnu malformáciu bránice NEC (Q79.1)

369

MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔB
bránicovú prietrž (K44.-)
• kongenitálnu (Q79.0)

J98.8

Iné špecifikované poruchy dýchacej sústavy

J98.9

Nešpecifikovaná porucha dýchacej sústavy
Respiračná choroba (chronická) NS

J99*

CHOROBY DÝCHACEJ SÚSTAVY PRI CHOROBÁCH
ZATRIEDENÝCH INDE

J99.0*

Reumatoidná choroba pľúc (M05.1†)

J99.1*

Choroby dýchacej sústavy pri iných difúznych chorobách spojivového tkaniva
zatriedených inde
Respiračné poruchy pri
• dermatomyozitíde (M33.0 - .1†)
• polymyozitíde (M33.2†)
• syndróme sicca (Sjögrenovom) (M35.0†)
• systémovom (ej)
• lupus erythematosus (M32.1†)
• skleróze (M34.8†)
• Wegenerovej granulomatóze (M31.3†)

J99.8*

Choroby dýchacej sústavy pri iných chorobách zatriedených inde
Respiračné poruchy pri
• amebóze (A06.5†)
• ankylozujúcej spondylitíde (M45†)
• kryoglobulinémii (D89.1†)
• sporotrichóze (B42.0†)
• syfilise (A52.7†)

370

