CHOROBY TRÁVIACEJ SÚSTAVY (K00 - K93)

XI. kapitola
CHOROBY TRÁVIACEJ SÚSTAVY (K00 - K93)
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, deformity 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 nezatriedené
inde (R00 - R99)
Kapitola obsahuje tieto skupiny položiek
K00 - K14 Choroby ústnej dutiny, slinných žliaz a čeľustí
K20 - K31 Choroby pažeráka, žalúdka a dvanástnika
K35 - K38 Choroby červovitého prívesku
K40 - K46 Prietrže brušnej dutiny - hernie
K50 - K52 Neinfekčný zápal tenkého a hrubého čreva
K55 - K63 Iné choroby čriev
K65 - K67 Choroby pobrušnice
K70 - K77 Choroby pečene
K80 - K87 Choroby žlčníka, žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy
K90 - K93 Iné choroby tráviacej sústavy
Hviezdičkami sú vyznačené tieto položky
K23*
Choroby pažeráka pri chorobách zatriedených inde
K67*
Choroby pobrušnice pri infekčných chorobách zatriedených inde
K77*
Choroby pečene pri chorobách zatriedených inde
K87*
Choroby žlčníka, žlčových ciest a podžalúdkovej žľazy pri chorobách zatriedených inde
K93*
Choroby iných tráviacich orgánov pri chorobách zatriedených inde

CHOROBY ÚSTNEJ DUTINY, SLINNÝCH ŽLIAZ
A ČEĽUSTÍ (K00 - K14)
K00

PORUCHY VÝVINU A ERUPCIE ZUBOV
Nezahŕňa: neprerezané a zaklinené zuby (K01.-)

K00.0

Anodoncia
Hypodoncia
Oligodoncia

K00.1

Nadpočetné zuby
Distomolár
Štvrtý molár
Mesiodens
Paramolár
Suplementárne zuby

K00.2

Abnormality veľkosti a tvaru zubov
Spojenie zubov
Splynutie zubov
Zdvojenie zubov
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Zub
• evaginový
• v zube
• invaginový
Sklovinové perly
Makrodoncia
Mikrodoncia
Kónické zuby
Taurodontizmus
Tuberkulum paramolare
Nezahŕňa: Tuberkulum carabelli, ktoré sa pokladá za normálnu variáciu a nemá sa
kódovať

K00.3

Škvrnité zuby
Zubná fluoróza
Škvrnitosť skloviny
Nefluorózové zákaly skloviny
Nezahŕňa: usadeniny [povlaky] na zuboch (K03.6)

K00.4

Poruchy tvorby zubov
Aplázia a hypoplázia cementu
Dilacerácia zuba
Hypoplázia skloviny (neonatálna) (postnatálna) (prenatálna)
Regionálna odontodysplázia
Turnerov zub
Nezahŕňa: Hutchinsonove zuby a morušovité moláry pri vrodenom syfilise (A50.5)
škvrnité zuby (K00.3)

K00.5

Dedičné poruchy v zubnej štruktúre nezatriedené inde
Amelogenesis imperfecta
Dentinogenesis imperfecta
Odontogenesis imperfecta
Dysplázia zuboviny
Mušľovité zuby

K00.6

Poruchy zubnej erupcie
Dentitio praecox
Natálny zub
Neonatálny zub
Predčasná (é)
• erupcia zuba
• vypadávanie primárneho [vypadávajúceho] zuba
Retinovaný [pretrvávajúci] primárny zub

K00.7
K00.8

Syndróm rastu chrupu
Iné poruchy zubného vývinu
Farebné zmeny počas tvorby zubov
Vnútorné sfarbenie zubov NS

K00.9

Nešpecifikovaná porucha zubného vývinu
Porucha odontogenézy NS

K01

RETENCIA A IMPAKTOVANIE ZUBOV
Nezahŕňa: neprerezané a zaklinené zuby s abnormálnou polohou týchto alebo
susedných zubov (K07.3)

K01.0

Neprerezané zuby
Neprerezaný zub je zub, ktorý sa neprerezal, bez obštrukcie druhým zubom.

K01.1

Zaklinený zub
Zaklinený zub je zub, ktorý sa neprerezal pre obštrukciu druhým zubom.
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K02
K02.0

ZUBNÝ KAZ - KARIES
Kaz ohraničený na sklovinu
Bielo škvrnité lézie [začínajúci kaz]

K02.1

Kaz dentínu

K02.2

Kaz cementu

K02.3

Zastavený zubný kaz

K02.4

Ondoklázia
Detská melanodoncia
Melanodontoklázia

K02.8

Iný zubný kaz

K02.9

Nešpecifikovaný zubný kaz

K03

INÉ CHOROBY TVRDÝCH TKANÍV ZUBOV
Nezahŕňa: bruxizmus (F45.8)
zubný kaz (K02.-)
drvenie zubov NS (F45.8)

K03.0

Nadmerné obrusovanie zubov
Opotrebovanie
• bočných plôch zubov
• hryzacích plôch zubov

K03.1

Abrázia zubov
Abrázia
• čistením zubov
• habituálna zubov
• z povolania zubov
• rituálna zubov
• tradičná zubov
Klinovitý defekt NS

K03.2

Erózia zubov
Erózia zubov
• NS
• zavinená
• stravou
• liečivami a liekmi
• pretrvávajúcim dávením
• idiopatická
• z povolania

K03.3

Patologická resorpcia zubov
Vnútorný granulóm drene
Resorpcia zubov (vonkajšia)

K03.4

Hypercementóza
Hyperplázia cementu

K03.5
K03.6

Ankylóza zubov
Usadeniny [povlaky] na zuboch
Zubný kameň
• subgingiválny
• supragingiválny
Usadeniny [povlaky] na zuboch
• betelová
• čierna
• zelená
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• biela (materia alba)
• oranžová
• tabaková
Sfarbenie zubov
• NS
• vonkajšie NS

K03.7
K03.8

Posterupčné farebné zmeny tvrdých zubných tkanív
Nezahŕňa: usadeniny [povlaky] na zuboch (K03.6)
Iné bližšie určené choroby tvrdých tkanív zubov
Ožiarená sklovina
Citlivá zubovina
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na označenie žiarenia
pri zapríčinení žiarením.

K03.9

Bližšie neurčené choroby tvrdých tkanív zubov

K04

CHOROBY ZUBNEJ PULPY A PERIAPIKÁLNYCH TKANÍV

K04.0

Pulpitis - zápal zubnej drene
Dreňový
• absces
• polyp
Zápal zubnej drene
• akútny
• chronický (hyperplastický) (ulcerózny)
• hnisavý

K04.1

Nekróza zubnej drene
Gangréna zubnej drene

K04.2

Degenerácia zubnej drene
Dentikuly
Dreňové
• kalcifikácie
• kamene

K04.3

Abnormálna tvorba tvrdého tkaniva v zubnej dreni
Sekundárna alebo nepravidelná zubovina

K04.4

Akútna apikálna periodontitída dreňového pôvodu
Akútna apikálna periodontitída NS

K04.5

Chronická apikálna periodontitída
Apikálny alebo periapikálny granulóm
Apikálna periodontitída NS

K04.6

Periapikálny absces so sínusom
Zubný absces so sínusom
Dentoalveolárny absces so sínusom

K04.7

Periapikálny absces bez sínusu
Zubný absces NS
Dentoalveolárny absces NS
Periapikálny absces NS

K04.8

Radikulárna cysta
Cysta
• apikálna (periodontálna)
• periapikálna
• reziduálna radikulárna
Nezahŕňa: laterálnu periodontálnu cystu (K09.0)
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K04.9

Iné a bližšie neurčené choroby zubnej drene a periapikálnych tkanív

K05

ZÁPALY ĎASIEN - GINGIVITÍDY - A PERIODONTÁLNE
CHOROBY

K05.0

Akútny zápal ďasien
Nezahŕňa: akútny nekrotizujúci ulcerózny zápal ďasien (A69.1)
herpetickú gingivostomatitídu [herpes simplex] (B00.2)

K05.1

Chronický zápal ďasien - gingivitis chronica
Gingivitída (chronická )
• NS
• deskvamatívna
• hyperplastická
• jednoduchá marginálna
• ulcerózna

K05.2

Akútna periodontitída (parodontitída)
Akútna perikoronitída
Parodontálny absces
Periodontálny absces
Nezahŕňa: akútnu apikálnu periodontitídu (K04.4)
periapikálny absces (K04.7)
• so sínusom (K04.6)

K05.3

Chronická periodontitída (parodontitída)
Chronická perikoronitída
Periodontitída (parodontitída)
• NS
• celková
• jednoduchá

K05.4

Parodontóza
Juvenilná parodontóza

K05.5

Iné choroby parodontu

K05.6

Bližšie neurčená choroba parodontu

K06

INÉ CHOROBY ĎASIEN A BEZZUBÉHO ALVEOLÁRNEHO
HREBEŇA
Nezahŕňa: atrofiu bezzubého alveolárneho hrebeňa (K08.2)
Gingivitídu
• NS (K05.1)
• akútnu (K05.0)
• chronickú (K05.1)

K06.0

Atrofia ďasna
Gingiválna atrofia (generalizovaná) (lokalizovaná) (poinfekčná) (pooperačná)

K06.1

Hypertrofia ďasna
Gingiválna fibromatóza

K06.2

Poškodenie ďasien a bezzubého alveolárneho hrebeňa spojené s traumou
Iritačná hyperplázia bezzubého hrebeňa [hyperplázia pri umelom chrupe]
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na označenie príčiny.

K06.8

Iné bližšie určené choroby ďasien a bezzubého alveolárneho hrebeňa
Fibrózna epulis
Vejúci (chabý) hrebeň
Obrovskobunková epulis
Periférny obrovskobunkový granulóm
Pyogénny granulóm ďasna
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K06.9

Bližšie neurčené choroby ďasna a bezzubého alveolárneho hrebeňa

K07

DENTOFACIÁLNE ANOMÁLIE [VRÁTANE CHÝB ZHRYZU]
Nezahŕňa: hemifaciálnu atrofiu alebo hypertrofiu (Q67.4)
jednostrannú kondylovú hyperpláziu alebo hypopláziu (K10.8)

K07.0

Dôležitejšie anomálie veľkosti čeľustí
Hyperplázia, hypoplázia
• sánky (mandibulárna)
• čeľuste (maxilárna)
Makrognatizmus (mandibulárny) (maxilárny)
Mikrognatizmus (mandibulárny) (maxilárny)
Nezahŕňa: akromegáliu (E22.0)
Robinov syndróm (Q87.0)

K07.1

Anomálie polohy čeľustí oproti lebkovej spodine
Asymetria čeľustí
Prognácia (mandibulárna) (maxilárna)
Retrognácia (mandibulárna) (maxilárna)

K07.2

Anomálie vzájomnej polohy zubných oblúkov
Skrížený zhryz (predný) (zadný)
Distooklúzia - retrooklúzia
Meziooklúzia - anteoklúzia
Deviácia zuboradia od strednej čiary
Otvorený zhryz (predný) (zadný)
Prehryz (nadmerný)
• hlboký
• horizontálny
• vertikálny
Zadná lingválna oklúzia mandibulárnych zubov

K07.3

Anomálie postavenia zubov
Natlačenie zuba alebo zubov
Diastéma zuba alebo zubov
Posun zuba alebo zubov
Rotácia zuba alebo zubov
Abnormálne medzery zuba alebo zubov
Transpozícia zuba alebo zubov
Zaklinené alebo neprerezané zuby s abnormálnou polohou vlastnou alebo susedných zubov
Nezahŕňa: neprerezané alebo zaklinené zuby bez abnormálnej polohy (K01.-)

K07.4
K07.5

Bližšie neurčený chybný zhryz
Dentofaciálne funkčné abnormality
Abnormálny uzáver čeľustí
Chybný zhryz zavinený
• abnormálnym prežúvaním
• dýchaním ústami
• zlozvykom (hryzením jazyka, pery alebo prstov)
Nezahŕňa: bruxizmus (F45.8)
zatínanie zubov NS (F45.8)

K07.6

Poruchy temporomandibulárneho kĺbu
Costenov komplex alebo syndróm
Opotrebovanie temporomandibulárneho kĺbu
Cvakajúca čeľusť
Syndróm bolestivej dysfunkcie temporomandibulárneho kĺbu
Nezahŕňa: bežné
• vykĺbenie temporomandibulárneho kĺbu (S03.0)
• vyvrtnutie temporomandibulárneho kĺbu (S03.4)

K07.8

Iné dentofaciálne anomálie

K07.9

Bližšie neurčená dentofaciálna anomália
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K08

INÉ CHOROBY ZUBOV A PODPORNÝCH ŠTRUKTÚR

K08.0

Exfoliácia zubov zapríčinená systémovými chorobami

K08.1

Strata zubov zapríčinená úrazom, extrakciou alebo lokálnymi chorobami
parodontu

K08.2

Atrofia bezzubého alveolárneho hrebeňa

K08.3

Retinovaný zubný koreň (radix relicta)

K08.8

Iné bližšie určené choroby zubov a podporných štruktúr
Zväčšenie alveolárneho hrebeňa NS
Nepravidelný alveolárny výbežok
Bolesť zubov NS

K08.9

Bližšie neurčená choroba zubov a podporných štruktúr

K09

CYSTY V OBLASTI ÚST NEZATRIEDENÉ INDE
Zahŕňa:
lézie s histologickými znakmi vydutinovej cysty a inej fibrózno-kostnej lézie
Nezahŕňa: radikulárnu cystu (K04.8)

K09.0

Vývinové odontogénne cysty
Cysta
• zo zubného zárodku
• erupčná
• folikulárna
• laterálna periodontálna
• primordiálna
• gingiválna
• rohovatejúca

K09.1

Vývinové (neodontogénne) cysty v oblasti úst
Cysta
• globulomaxilárna
• incízneho kanála
• mediopalatinálna
• nazopalatinálna
• podnebnej papily

K09.2

Iné čeľustné cysty
Čeľustná cysta
• NS
• aneuryzmálna
• hemoragická
• traumatická
Nezahŕňa: skrytú kostnú cystu čeľuste (K10.0)
Stafnesovu cystu (K10.0)

K09.8

Iné cysty v oblasti úst nezatriedené inde
Dermoidná cysta úst
Epidermoidná cysta úst
Lymfoepiteliálna cysta úst
Epsteinova perla
Nazoalveolárna cysta
Nazolobiálna cysta

K09.9

Bližšie neurčená cysta v oblasti úst

K10

INÉ CHOROBY ČEĽUSTÍ

K10.0

Vývinové choroby čeľustí
Skrytá kostná cysta čeľuste
Stafnesova cysta
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Torus
• mandibularis
• palatinus

K10.1

Centrálny obrovskobunkový granulóm
Obrovskobunkový granulóm NS
Nezahŕňa: periférny obrovskobunkový granulóm (K06.8)

K10.2

Zápalové choroby čeľustí
Osteitída čeľuste (akútna) (chronická) (hnisavá)
Osteomyelitída (novorodenecká) čeľuste (akútna) (chronická) (hnisavá)
Osteoradionekróza čeľuste (akútna) (chronická) (hnisavá)
Periostitída čeľuste (akútna) (chronická) (hnisavá)
Sekvester čeľustnej kosti
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na označenie žiarenia
pri zapríčinení žiarením.

K10.3

Alveolitída čeľustí (zápal zubných ložísk)
Alveolárna osteitída
Suché lôžko

K10.8

Iné bližšie určené choroby čeľustí
Cherubizmus čeľuste
Exostóza čeľuste
Fibrózna dysplázia čeľuste
Jednostranná kondylová
• hyperplázia
• hypoplázia

K10.9

Bližšie neurčená choroba čeľustí

K11

CHOROBY SLINNÝCH ŽLIAZ

K11.0

Atrofia slinnej žľazy

K11.1

Hypertrofia slinnej žľazy

K11.2

Sialoadenitída
Nezahŕňa: epidemickú parotitídu (B26.-)
uveoparotitickú horúčku [Heerfordtovu] (D86.8)

K11.3

Absces slinnej žľazy

K11.4

Fistula slinnej žľazy
Nezahŕňa: vrodenú píšťalu slinnej žľazy (Q38.4)

K11.5

Sialolitiáza
Kalkulóza slinnej žľazy alebo vývodu
Kameň slinnej žľazy alebo vývodu

K11.6

Mukokéla slinnej žľazy
Mukózna
• extravazálna cysta slinnej žľazy
• retenčná cysta slinnej žľazy
Ranula

K11.7

Poruchy sekrécie slín
Hypoptyalizmus
Ptyalizmus
Xerostómia
Sialóza
Nezahŕňa: suché ústa NS (R68.2)

K11.8

Iné choroby slinných žliaz
Benígna lymfoepiteliálna lézia slinnej žľazy
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Mikuliczova choroba
Nekrotizujúca sialometaplázia
Sialektázia
Stenóza - zúženie slinného vývodu
Striktúra - zúženina slinného vývodu
Nezahŕňa: syndróm sicca [Sjögrenov] (M35.0)

K11.9

Bližšie neurčená choroba slinnej žľazy
Sialodenopatia NS

K12

ZÁPAL ÚSTNEJ SLIZNICE - STOMATITIS - A PRÍBUZNÉ
OCHORENIA
Nezahŕňa: cancrum oris (A69.0)
cheilitídu (K13.0)
gangrenóznu stomatitídu (A69.0)
herpetickú gingivostomatitídu [herpes simplex] (B00.2)
nomu (A69.0)

K12.0

Recidivujúce ústne afty
Aftózna stomatitída (ťažká) (mierna)
Bednárové afty
Rekurentná nekrotická mukózna periadenitída
Recidivujúci aftózny vred
Herpetická stomatitída

K12.1

Iné formy stomatitídy
Stomatitída
• NS
• pri umelom chrupe
• ulcerózna
• vezikulárna

K12.2

Celulitída a absces úst
Celulitída úst (ústneho dna)
Submandibulárny absces
Nezahŕňa: absces
• periapikálny (K04.6 - .7)
• periodontálny (K05.2)
• peritonzilárny (J36)
• slinnej žľazy (K11.3)
• jazyka (K14.0)

K13

INÉ CHOROBY PERY A ÚSTNEJ SLIZNICE
Zahŕňa:
epiteliálne poruchy jazyka
Nezahŕňa: určité choroby ďasna a bezzubého alveolárneho hrebeňa (K05 - K06)
cysty v oblasti úst (K09.-)
choroby jazyka (K14.-)
stomatitídu a príbuzné lézie (K12.-)

K13.0

Choroby pier
Cheilitída (zápal pery)
• NS
• angulárna - kútiková
• exfoliatívna
• glandulárna
Cheilodýnia
Cheilóza
Anguli infectiosi NEC
Nezahŕňa: ariboflavinózu (E53.0)
cheilitídu v dôsledku porúch vyvolaných radiáciou (L55 - L59)

379

MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔB
kútiky zapríčinené
• kandidózou (B37.8)
• nedostatkom riboflavínu (E53.0)

K13.1
K13.2

Hryzenie líca a pery
Leukoplakia a iné choroby ústneho epitelu vrátane jazyka
Erytroplakia ústneho epitelu vrátane jazyka
Leukoedém ústneho epitelu vrátane jazyka
Nikotínová leukokeratóza podnebia
Fajčiarske podnebie
Nezahŕňa: vlasatú leukoplakiu (K13.3)

K13.3
K13.4

Vlasatá leukoplakia
Granulóm a granulómu podobné lézie ústnej sliznice
Eozinofilný granulóm ústnej sliznice
Pyogénny granulóm ústnej sliznice
Verukózny xantóm ústnej sliznice

K13.5

Ústna podsliznicová fibróza
Podsliznicová fibróza jazyka

K13.6
K13.7

Iritačná hyperplázia ústnej sliznice
Nezahŕňa: iritačnú hyperpláziu bezzubého hrebeňa [hyperplázia pri umelom chrupe] (K06.1)
Iné a bližšie neurčené lézie ústnej sliznice
Ložisková ústna mucinóza

K14

CHOROBY JAZYKA
Nezahŕňa: erytroplakiu (K13.2)
lokálnu epiteliálnu hyperpláziu jazyka (K13.2)
leukoedém (K13.2)
leukoplakiu (K13.2)
vlasatú leukoplakiu (K13.3)
makroglosiu (vrodenú) (Q38.2)
podsliznicovú fibrózu jazyka (K13.5)

K14.0

Glositída (zápal jazyka)
Absces jazyka
Ulcerácia (traumatická) jazyka
Nezahŕňa: atrofický zápal jazyka (K14.4)

K14.1

Mapovitý jazyk
Benígna migrujúca glositída
Glossitis areata exfoliativa

K14.2
K14.3

Glossitis rhomboidea mediana
Hypertrofia jazykových papíl
Čierny chlpatý jazyk
Povlečený jazyk
Hypertrofia listovitých papíl
Čierny klkatý jazyk

K14.4

Atrofia jazykových papíl
Atrofická glositída

K14.5

Skrkvaný jazyk
Popukaný jazyk
Zbrázdený jazyk
Skrotálny jazyk
Nezahŕňa: vrodený popukaný jazyk (Q38.3)

K14.6

Glossodynia - bolesť jazyka
Glosopyróza - pálenie jazyka
Boľavý jazyk
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K14.8

Iné choroby jazyka
Atrofia jazyka
Ryhovaný jazyk
Zväčšenie jazyka
Hypertrofia jazyka

K14.9

Bližšie neurčená choroba jazyka
Glosopatia NS

CHOROBY PAŽERÁKA, ŽALÚDKA A DVANÁSTNIKA
(K20 - K31)
Nezahŕňa: hiátovú herniu (K44.-)

K20

ZÁPAL PAŽERÁKA - EZOFAGITÍDA
Absces pažeráka
Zápal pažeráka
• NS
• chemický
• peptický
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na označenie príčiny.
Nezahŕňa: eróziu pažeráka (K22.1)
refluxovú ezofagitídu (K21.0)
refluxovú chorobu (K21.0)

K21
K21.0

GASTROEZOFÁGOVÁ REFLUXOVÁ CHOROBA
Choroba gastroezofágového refluxu s ezofagitídou
Refluxová ezofagitída

K21.9

Choroba gastroezofágového refluxu bez ezofagitídy
Ezofágový reflux NS

K22

INÉ CHOROBY PAŽERÁKA
Nezahŕňa: pažerákové varixy (I85.-)

K22.0

Achalázia kardie
Achalázia NS
Kardiospazmus
Nezahŕňa: vrodený kardiospazmus (Q40.2)

K22.1

Vred pažeráka
Erózia pažeráka
Vred pažeráka
• NS
• zavinený požitím
• chemikálií
• liečiv a liekov
• hubový
• peptický
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na označenie príčiny.

K22.2

Obštrukcia (zátvor) pažeráka
Stlačenie pažeráka
Konstrikcia pažeráka
Stenóza - zúženie pažeráka
Striktúra - zúženina pažeráka
Nezahŕňa: vrodenú stenózu alebo striktúru pažeráka (Q39.3)
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K22.3

Prederavenie pažeráka
Puknutie pažeráka
Nezahŕňa: traumatickú perforáciu hrudníkového pažeráka (S27.8)

K22.4

Dyskinéza pažeráka
Vývrtkovitý pažerák
Difúzny ezofágový pažerák
Spazmus pažeráka
Nezahŕňa: kardiospazmus (K22.0)

K22.5

Získaný divertikul pažeráka
Získaný vačok pažeráka
Nezahŕňa: divertikul pažeráka (vrodený) (Q39.6)

K22.6

Gastroezofágový laceračno-hemoragický syndróm
Malloryho-Weissov syndróm

K22.8

Iné bližšie určené choroby pažeráka
Krvácanie pažeráka NS

K22.9

Bližšie neurčená choroba pažeráka

K23*

CHOROBY PAŽERÁKA PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH
INDE

K23.0*

Tuberkulózna ezofagitída (A18.8†)

K23.1*

Megaezofág pri Chagasovej chorobe (B57.3†)

K23.8*

Choroby pažeráka pri druhých chorobách zatriedených inde
Pre položky K25 - K28 sa používa na 4. mieste ďalšie členenie
.0 Akútny s krvácaním
.1 Akútny s prederavením
.2 Akútny s krvácaním a s perforáciou
.3 Akútny bez krvácania alebo perforácie
.4 Chronický alebo NS s krvácaním
.5 Chronický alebo NS s perforáciou
.6 Chronický alebo NS s krvácaním aj s perforáciou
.7 Chronický bez krvácania alebo prederavenia
.9 Neurčený ako akútny alebo chronický bez krvácania alebo prederavenia

K25

ŽALÚDKOVÝ VRED - ULCUS VENTRICULI
[Pozri členenie na strane 382]
eróziu (akútnu) žalúdka
vred (peptický)
• pyloru (vrátnika)
• žalúdka
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na určenie lieku, ak
ide o zavinenie liekom.
Nezahŕňa: akútnu erozívnu hemoragickú gastritídu (K29.0)
peptický vred NS (K27.-)

Zahŕňa:

K26

DVANÁSTNIKOVÝ VRED - ULCUS DUODENI
[Pozri členenie na strane 382]
eróziu (akútnu) dvanástnika
vred (peptický)
• dvanástnika
• postpylorický
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na určenie lieku, ak
ide o zavinenie liekom.
Nezahŕňa: peptický vred NS (K27.-)

Zahŕňa:
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K27

PEPTICKÝ VRED NEŠPECIFIKOVANEJ LOKALIZÁCIE
[Pozri členenie na strane 382]
gastroduodenálny vred NS
peptický vred NS
Nezahŕňa: peptický vred novorodenca (P78.8)

Zahŕňa:

K28

GASTROJEJUNÁLNY VRED
[Pozri členenie na strane 382]
vred (peptický) alebo eróziu
• v anastomóze
• gastrokolický
• gastrointestinálny
• gastrojejunálny
• jejunálny
• marginálny
• stomálny
Nezahŕňa: primárny vred tenkého čreva (K63.3)

Zahŕňa:

K29

GASTRITÍDA A DUODENITÍDA
Nezahŕňa: eozinofilnú gastritídu alebo gastroenteritídu (K52.8)
Zollingerov-Ellisonov syndróm (E16.8)

K29.0

Akútna hemoragická gastritída
Akútna (erozívna) gastritída s krvácaním
Nezahŕňa: eróziu (akútnu) žalúdka (K25.-)

K29.1

Iná akútna gastritída

K29.2

Alkoholická gastritída

K29.3

Chronická povrchová gastritída

K29.4

Chronická atrofická gastritída
Žalúdková atrofia

K29.5

Chronická gastritída NS
Zdĺhavá gastritída
• antra
• tela žalúdka

K29.6

Iné gastritídy
Obrovská hypertrofická gastritída
Granulomatózna gastritída
Ménétrierova choroba

K29.7

Nešpecifikovaná gastritída

K29.8

Duodenitída

K29.9

Nešpecifikovaná gastroduodenitída

K30

DYSPEPSIA
Indigescia - porucha trávenia

Nezahŕňa: dyspepsiu
• nervovú (F45.3)
• neurotickú (F45.3)
• psychogénnu (F45.3)
pálenie záhy (R12)

K31

INÉ CHOROBY ŽALÚDKA A DVANÁSTNIKA
Zahŕňa:

funkčné poruchy žalúdka
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Nezahŕňa: divertikul dvanástnika (K57.0 - .1)
gastrointestinálne krvácanie (K92.0 - .2)

K31.0

Akútne rozšírenie (dilatácia) žalúdka
Akútne roztiahnutie (distenzia) žalúdka

K31.1

Hypertrofická pylorická stenóza dospelých
Pylorická stenóza NS
Nezahŕňa: vrodenú alebo dojčenskú pylorickú stenózu (Q40.0)

K31.2

Klepsydrovitá striktúra a stenóza žalúdka (tvar presýpacích hodín)
Nezahŕňa: vrodený klepsydrovitý žalúdok (Q40.2)
klepsydrovitú kontrakciu žalúdka (K31.8)

K31.3

Pylorospazmus nezatriedený inde
Nezahŕňa: pylorospazmus
• vrodený alebo dojčenský (Q40.0)
• neurotický (F45.3)
• psychogénny (F45.3)

K31.4
K31.5

Žalúdkový divertikul
Nezahŕňa: vrodený vačok žalúdka (Q40.2)
Obštrukcia (zátvor) dvanástnika
Konstrikcia duodéna
Stenóza - zúženie duodéna
Striktúra - zúženina duodéna
Nepriechodnosť (ileus) dvanástnika (chronický)
Nezahŕňa: vrodenú stenózu dvanástnika (Q41.0)

K31.6

Fistula žalúdka a dvanástnika
Gastrokolická píšťala
Gastrojejunokolická píšťala

K31.8

Iné bližšie určené choroby žalúdka a dvanástnika
Achlórhydria
Gastroptóza
Kontrakcia žalúdka podoby presýpacích hodín

K31.9

Bližšie neurčená choroba žalúdka a dvanástnika

CHOROBY ČERVOVITÉHO PRÍVESKU (K35 - K38)
K35
K35.0

AKÚTNY ZÁPAL ČERVOVITÉHO PRÍVESKU - APPENDICITIS
ACUTA
Akútna apendicitída s difúznou peritonitídou
Apendicitída (akútna) s
• prederavením
• peritonitídou (generalizovanou)
• puknutím

K35.1

Akútna apendicitída s peritoneálnym abscesom
Absces červovitého prívesku

K35.9

Nešpecifikovaná akútna apendicitída
Akútna apendicitída bez
• prederavenia
• peritoneálneho abscesu
• peritonitídy
• puknutia
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K36

INÉ ZÁPALY ČERVOVITÉHO PRÍVESKU
Apendicitída
• zdĺhavá
• návratná

K37

NEŠPECIFIKOVANÝ ZÁPAL ČERVOVITÉHO PRÍVESKU

K38

INÉ CHOROBY ČERVOVITÉHO PRÍVESKU

K38.0

Hyperplázia červovitého prívesku

K38.1

Apendikálne konkrementy
Fekalit červovitého prívesku
Sterkolit červovitého prívesku

K38.2

Divertikul červovitého prívesku

K38.3

Fistula červovitého prívesku

K38.8

Iné bližšie určené choroby červovitého prívesku
Intususcepcia (zapošvenie) červovitého prívesku

K38.9

Nešpecifikovaná choroba červovitého prívesku

PRIETRŽE BRUŠNEJ DUTINY - HERNIE (K40 - K46)
Poznámka: Hernia s gangrénou a obštrukciou sa zatrieďuje k hernii s gangrénou.
Zahŕňa: herniu
• získanú
• vrodenú [okrem bránicovej alebo hiátovej]
• recidivujúcu

K40

SLABINOVÁ PRIETRŽ - HERNIA INGUINALIS
Zahŕňa:

bubonokélu
slabinovú prietrž
• NS
• priamu
• dvojitú
• nepriamu
• šikmú
mieškovú prietrž

K40.0

Obojstranná slabinová prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez gangrény

K40.1

Obojstranná slabinová prietrž s gangrénou

K40.2

Obojstranná slabinová prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény
Obojstranná slabinová prietrž NS

K40.3

Jednostranná alebo nešpecifikovaná slabinová prietrž s obštrukciou (zátvorom)
bez gangrény
Slabinová prietrž (jednostranná)
• zapríčiňujúca zátvor bez gangrény
• inkarcerovaná - zakliesnená bez gangrény
• nereponibilná bez gangrény
• so stranguláciou - priškrtená bez gangrény

K40.4

Jednostranná alebo nešpecifikovaná slabinová prietrž s gangrénou
Slabinová prietrž s gangrénou NS

K40.9

Jednostranná alebo nešpecifikovaná slabinová prietrž bez obštrukcie (zátvoru)
alebo gangrény
Slabinová prietrž (jednostranná) NS
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K41

STEHNOVÁ PRIETRŽ - HERNIA FEMORALIS

K41.0

Obojstranná stehnová prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez gangrény

K41.1

Obojstranná stehnová prietrž s gangrénou

K41.2

Obojstranná stehnová prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény
Obojstranná stehnová prietrž NS

K41.3

Jednostranná alebo nešpecifikovaná stehnová prietrž s obštrukciou (zátvorom)
bez gangrény
Stehnová prietrž (jednostranná)
• zapríčiňujúca zátvor bez gangrény
• inkarcerovaná - zakliesnená bez gangrény
• nereponibilná bez gangrény
• so stranguláciou - priškrtená bez gangrény

K41.4

Jednostranná alebo nešpecifikovaná stehnová prietrž s gangrénou

K41.9

Jednostranná alebo nešpecifikovaná stehnová prietrž bez obštrukcie (zátvoru)
alebo gangrény
Stehnová prietrž (jednostranná) NS

K42

PUPKOVÁ PRIETRŽ - HERNIA UMBILICALIS
Zahŕňa:
paraumbilikálnu herniu
Nezahŕňa: omfalokélu (Q79.2)

K42.0

Pupková prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez gangrény
Pupková prietrž
• zapríčiňujúca zátvor bez gangrény
• inkarcerovaná - zakliesnená bez gangrény
• nereponibilná bez gangrény
• so stranguláciou - priškrtená bez gangrény

K42.1

Pupková prietrž s gangrénou
Gangrenózna pupková prietrž

K42.9

Pupková prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény
Pupková prietrž NS

K43

BRUŠNÁ PRIETRŽ - HERNIA VENTRALIS
Zahŕňa:

K43.0

prietrž
• nadbrušnú
• po chirurgickom zákroku (v jazve)

Brušná prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez gangrény
Brušná prietrž
• zapríčiňujúca zátvor bez gangrény
• inkarcerovaná - zakliesnená bez gangrény
• nereponibilná bez gangrény
• strangulovaná - priškrtená bez gangrény

K43.1

Brušná prietrž s gangrénou
Gangrenózna ventrálna prietrž

K43.9

Brušná prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény
Ventrálna prietrž NS

K44

BRÁNICOVÁ PRIETRŽ - HERNIA DIAPHRAGMATICA
Zahŕňa:
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Nezahŕňa: vrodenú prietrž
• bránicovú (Q79.0)
• hiátovú (Q40.1)

K44.0

Bránicová prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez gangrény
Bránicová prietrž
• zapríčiňujúca zátvor bez gangrény
• inkarcerovaná - zakliesnená bez gangrény
• nereponibilná bez gangrény
• strangulovaná - priškrtená bez gangrény

K44.1

Bránicová prietrž s gangrénou
Gangrenózna bránicová prietrž

K44.9

Bránicová prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény
Bránicová prietrž NS

K45

INÉ BRUŠNÉ PRIETRŽE
Zahŕňa:

K45.0

prietrž
• abdominálnu, bližšie určenej lokalizácie NEC
• lumbálnu
• obturátorovú
• pudendálnu
• retroperitoneálnu
• ischiadickú

Iné bližšie určené abdominálne prietrže s obštrukciou bez gangrény
Každý stav uvedený pod K45
• zapríčiňujúci zátvor bez gangrény
• inkarcerovaný - zakliesnený bez gangrény
• nereponibilný bez gangrény
• strangulovaný - priškrtený bez gangrény

K45.1

Iná bližšie určená abdominálna prietrž s gangrénou
Každý stav uvedený pod K45 charakterizovaný ako gangrenózny

K45.8

Iná bližšie určená abdominálna prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény

K46

NEŠPECIFIKOVANÁ BRUŠNÁ PRIETRŽ
Zahŕňa:

Nezahŕňa:
K46.0

enterokélu
epiplokélu
prietrž
• NS
• intersticiálnu
• intestinálnu
• intraabdominálnu
vaginálnu enterokélu (N81.5)

Nešpecifikovaná abdominálna prietrž s obštrukciou (zátvorom) bez gangrény
Každý stav uvedený pod K46
• zapríčiňujúci zátvor bez gangrény
• inkarcerovaný - zakliesnený bez gangrény
• nereponibilný bez gangrény
• strangulovaný - priškrtený bez gangrény

K46.1

Nešpecifikovaná abdominálna prietrž s gangrénou
Každý stav uvedený pod K46 charakterizovaný ako gangrenózny

K46.9

Nešpecifikovaná abdominálna prietrž bez obštrukcie (zátvoru) alebo gangrény
Abdominálna prietrž NS
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NEINFEKČNÝ ZÁPAL TENKÉHO A HRUBÉHO ČREVA
(K50 - K52)
Zahŕňa:
neinfekčnú zápalovú črevnú chorobu
Nezahŕňa: syndróm dráždivého čreva (K58.-)
megakólon (K59.3)

K50

CROHNOVA CHOROBA [ENTERITIS REGIONALIS]
Zahŕňa:
granulomatóznu enteritídu
Nezahŕňa: ulceróznu kolitídu (K51.-)

K50.0

Crohnova choroba tenkého čreva
Ileitída
• regionálna
• terminálna
Crohnova choroba [regionálna enteritída]
• dvanástnika
• ilea
• jejúna
Nezahŕňa: Crohnovu chorobu hrubého čreva (K50.8)

K50.1

Crohnova choroba hrubého čreva
Kolitída
• granulomatózna
• regionálna
Crohnova choroba [regionálna enteritída]
• kólonu
• hrubého čreva
• rekta
Nezahŕňa: Crohnovu chorobu tenkého čreva (K50.8)

K50.8

Iná Crohnova choroba
Crohnova choroba tenkého aj hrubého čreva

K50.9

Nešpecifikovaná Crohnova choroba
Crohnova choroba NS
Regionálna enteritída NS

K51

ULCERÓZNA KOLITÍDA

K51.0

Ulcerózna (chronická) enterokolitída

K51.1

Ulcerózna (chronická) ileokolitída

K51.2

Ulcerózna (chronická) proktitída

K51.3

Ulcerózna (chronická) rektosigmoiditída

K51.4

Pseudopolypóza hrubého čreva

K51.5

Mukózna proktokolitída

K51.8

Iná ulcerózna kolitída

K51.9

Nešpecifikovaná ulcerózna kolitída
Ulcerózna enteritída NS

K52

INÁ NEINFEKČNÁ GASTROENTERITÍDA A KOLITÍDA

K52.0

Gastroenteritída a kolitída vyvolaná radiáciou

K52.1

Toxická gastroenteritída a kolitída
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na označenie toxickej
látky.
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K52.2

Alergická a potravinová gastroenteritída a kolitída
Gastroenteritída alebo kolitída z hyperstenzitivity na potravu

K52.8

Iná bližšie určená neinfekčná gastroenteritída a kolitída
Eozinofilná gastritída alebo gastroenteritída

K52.9

Nešpecifikovaná neinfekčná gastroenteritída a kolitída
Hnačka
Enteritída
Ileitída
Jejunitída
Sigmoiditída

Nezahŕňa:

určená ako neinfekčná alebo NS
v krajinách, v ktorých možno predpokladať,
že tieto stavy nie sú infekčného
pôvodu
kolitídu, hnačku, enteritídu, gastroenteritídu:
• infekčnú (A09)
• NS v krajinách, v ktorých možno predpokladať infekčný pôvod (A09)
funkčnú hnačku (K59.1)
novorodeneckú hnačku (neinfekčnú) NS (P78.3)
psychogénnu hnačku (F45.3)

INÉ CHOROBY ČRIEV (K55 - K63)
K55

VASKULÁRNE PORUCHY ČREVA
Nezahŕňa: nekrotizujúcu enterokolitídu plodu alebo novorodenca (P77)

K55.0

Akútne vaskulárne poruchy čreva
Akútna
• fulminantná ischemická kolitída
• črevný infarkt
• ischémia tenkého čreva
Mezenterická (artériová) (žilová)
• embólia
• infarkt
• trombóza
Subakútna ischemická kolitída

K55.1

Chronické vaskulárne poruchy čreva
Chronická ischemická
• kolitída
• enteritída
• enterokolitída
Ischemická striktúra (zúženina) čreva
Mezenterická
• ateroskleróza
• vaskulárna insuficiencia

K55.2

Angiodysplázia hrubého čreva

K55.8

Iné vaskulárne poruchy čriev

K55.9

Nešpecifikovaná vaskulárna porucha čreva
Ischemická
• kolitída NS
• enteritída NS
• enterokolitída NS

K56

PARALYTICKÝ ILEUS A ČREVNÁ OBŠTRUKCIA (ZÁTVOR)
BEZ PRIETRŽE
Nezahŕňa: vrodenú striktúru (zúženinu) alebo stenózu (zúženie) čreva (Q41 - Q42)
ischemickú striktúru (zúženinu) čreva (K55.1)

389

MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔB
mekóniový ileus (E84.1)
črevné obštrukcie (zátvory) novorodencov klasifikované pod P76.obštrukciu (zátvor) dvanástnika (K31.5)
pooperačnú črevnú obštrukciu (zátvor) (K91.3)
stenózu anusu alebo rekta (K62.4)
s prietržou (K40 - K46)

K56.0

Paralytický ileus
Paralýza
• čreva
• hrubého čreva
Nezahŕňa: ileus vyvolaný žlčovým kameňom (K56.3)
ileus NS (K56.7)
obštrukčný ileus NS (K56.6)

K56.1

Zapošvenie - Intususcepcia
Intususcepcia alebo invaginácia
• čreva
• hrubého čreva
• rekta
Nezahŕňa: intususcepciu červovitého prívesku (K38.8)

K56.2

Zákrutok - volvulus
Strangulácia - priškrtenie hrubého čreva
Torzia hrubého čreva
Zauzlenie hrubého čreva

K56.3

Ileus vyvolaný žlčovým kameňom
Obštrukcia (zátvor) čreva žlčovým kameňom

K56.4

Iné zapchatie čreva
Enterolit
Zapchatie
• hrubého čreva
• fekálne

K56.5

Črevné adhézie [zrasty] s obštrukciou [zátvorom]
Peritoneálne adhézie [zrasty] s črevnou obštrukciou

K56.6

Iný nešpecifikovaný črevný zátvor
Enterostenóza
Obštrukčný ileus NS
Oklúzia hrubého čreva
Stenóza hrubého čreva
Striktúra hrubého čreva

K56.7

Nešpecifikovaný ileus

K57

DIVERTIKULOVÁ CHOROBA ČREVA
Zahŕňa:

Nezahŕňa:

K57.0

divertikulitídu (tenkého) (hrubého) čreva
divertikulózu (tenkého) (hrubého) čreva
divertikul (tenkého) (hrubého) čreva
vrodený divertikul čreva (Q43.8)
divertikul červovitého prívesku (K38.2)
Meckelov divertikul (Q43.0)

Divertikulová choroba tenkého čreva s perforáciou a abscesom
Divertikulová choroba tenkého čreva so zápalom pobrušnice (peritonitídou)
Nezahŕňa: divertikulovú chorobu tenkého a hrubého čreva s perforáciou a s abscesom
(K57.4)

K57.1

Divertikulová choroba tenkého čreva bez perforácie alebo abscesu
Divertikulová choroba tenkého čreva NS
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Nezahŕňa: divertikulovú chorobu tenkého aj hrubého čreva bez perforácie alebo
abscesu (K57.5)

K57.2

Divertikulová choroba hrubého čreva s perforáciou a abscesom
Divertikulová choroba hrubého čreva so zápalom pobrušnice
Nezahŕňa: divertikulovú chorobu tenkého a hrubého čreva s perforáciou a s abscesom
(K57.4)

K57.3

Divertikulová choroba tenkého čreva bez perforácie alebo abscesu
Divertikulová choroba hrubého čreva NS
Nezahŕňa: divertikulovú chorobu tenkého a hrubého čreva bez perforácie alebo
abscesu (K57.5)

K57.4
K57.5

Divertikulová choroba tenkého a hrubého čreva s peritonitídou
Divertikulová choroba tenkého a hrubého čreva bez perforácie alebo abscesu
Divertikulová choroba tenkého a hrubého čreva NS

K57.8

Divertikulová choroba čreva s perforáciou a abscesom bez špecifikácie
Divertikulová choroba tenkého a hrubého čreva so zápalom pobrušnice

K57.9

Divertikulová choroba čreva bez perforácie alebo abscesu bez špecifikácie
(alebo časť špecifikovaná)
Divertikulová choroba čreva NS

K58

SYNDRÓM DRÁŽDIVÉHO ČREVA
Zahŕňa:

K58.0
K58.9

colon irritabile

Syndróm dráždivého čreva s hnačkou
Syndróm dráždivého čreva bez hnačky
Syndróm dráždivého čreva NS

K59

INÉ FUNKČNÉ ČREVNÉ PORUCHY
Nezahŕňa: zmeny vo vyprázdňovaní stolice NS (R19.4)
funkčné poruchy žalúdka (K31.-)
črevnú malabsorpciu (K90.-)
psychogénne črevné poruchy (F45.3)

K59.0

Zapečenie - obstipácia

K59.1

Funkčná hnačka

K59.2

Neurogénne črevo nezatriedené inde

K59.3

Megakólon nezatriedený inde
Rozšírenie hrubého čreva
Toxický megakólon
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na označenie toxickej
látky.
Nezahŕňa: megakólon
vrodený (aganglionický) (Q43.1)
• pri Chagasovej chorobe (B57.3)
• pri Hirschprungovej chorobe (Q43.1)

K59.4

Análny spazmus
Proctalgia fugax

K59.8

Iné bližšie určené črevné funkčné poruchy
Atónia hrubého čreva

K59.9

Bližšie neurčená funkčná črevná porucha

K60

FISÚRA - TRHLINA A FISTULA - PÍŠŤALA ANÁLNEJ A
REKTÁLNEJ OBLASTI
Nezahŕňa: s abscesom alebo s celulitídou (K61.-)
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K60.0

Akútna análna trhlina

K60.1

Chronická análna trhlina

K60.2

Nešpecifikovaná análna trhlina

K60.3

Análna fistula

K60.4

Rektálna fistula
Fistula medzi konečníkom a kožou
Nezahŕňa: rektovaginálnu fistulu (N82.3)
vezikorektálnu fistulu (N32.1)

K60.5

Anorektálna fistula

K61

ABSCES ANÁLNEJ A REKTÁLNEJ OBLASTI
Zahŕňa:

K61.0

absces análnej a rektálnej oblasti s fistulou alebo bez nej
celulitídu análnej a rektálnej oblasti s fistulou alebo bez nej

Análny absces
Perianálny absces
Nezahŕňa: intrasfinkterický absces (K61.4)

K61.1

Rektálny absces
Perirektálny absces
Nezahŕňa: ischiorektálny absces (K61.3)

K61.2
K61.3

Anorektálny absces
Ischiorektálny absces
Absces ischiorektálnej jamy

K61.4

Vnútrosfinkterový absces

K62

INÉ CHOROBY ANUSU A KONEČNÍKA
Zahŕňa:
análny kanál
Nezahŕňa: poruchu funkcie kolostómie a enterostómie (K91.4)
fekálnu inkontinenciu (R15)
hemoroidy (I84.-)
ulceróznu proktitídu (K51.2)

K62.0

Análny polyp

K62.1

Rektálny polyp
Nezahŕňa: adenomatózny polyp (D12.8)

K62.2

Análny prolaps
Prolaps (vykĺznutie) análneho kanála

K62.3

Rektálny prolaps
Prolaps (vykĺznutie) rektálnej sliznice

K62.4

Stenóza anusu a rekta
Striktúra (zúženina) análneho sfinktera

K62.5
K62.6

Krvácanie z anusu a konečníka
Nezahŕňa: rektálne krvácanie novorodencov (P54.2)
Vred anusu a konečníka
Vred
• solitárny
• sterkorálny

Nezahŕňa: trhlinu a píšťalu anusu a rekta (K60.-)
pri ulceróznej kolitíde (K51.-)

K62.7
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K62.8

Iné bližšie určené choroby anusu a konečníka
Perforácia (neúrazová) rekta
Proktitída NS

K62.9

Bližšie neurčená choroba anusu a konečníka

K63

INÉ CHOROBY ČREVA

K63.0

Absces čreva
Nezahŕňa: absces
• análnej a rektálnej oblasti (K61.-)
• červovitého prívesku (K35.1)
s diverkulovou chorobou (K57.-)

K63.1

Perforácia čreva (neúrazová)
Nezahŕňa: perforáciu (traumatickú)
• červovitého prívesku (K35.0)
• dvanástnika (K26.-)
s divertikulovou chorobou (K57.-)

K63.2

Fistula čreva
Nezahŕňa: fistulu
• análnej a rektálnej oblasti (K60.-)
• červovitého prívesku (K38.3)
• dvanástnika (K31.6)
• intestinálno-genitálnu u žien (N82.2 - .4)
• vezikointestinálnu (N32.1)

K63.3

Vred čreva
Primárny vred tenkého čreva
Nezahŕňa: vred
• anusu alebo rekta (K62.6)
• dvanástnika (K26.-)
• gastrointestinálny (K28.-)
• gastrojejunálny (K28.-)
• jejunálny (K28.-)
• peptický, miesto nešpecifikované (K27.-)
ulceróznu kolitídu (K51.-)

K63.4

Enteroptóza

K63.8

Iné bližšie určené choroby čreva

K63.9

Bližšie neurčená choroba čreva

CHOROBY POBRUŠNICE (K65 - K67)
K65

ZÁPAL POBRUŠNICE - PERITONITIS
Nezahŕňa: peritonitídu
• aseptickú (T81.6)
• benígnu paroxyzmálnu (E85.0)
• chemickú (T81.6)
• zavinenú mastencom alebo iným cudzím materiálom (T81.6)
• novorodeneckú (P78.0 - .1)
• ženskú panvovú (N73.3 - .5)
• periodickú rodinnú (E85.0)
• popôrodnú (O85)
• súčasne alebo ako následok
• potratu, ektopickej alebo molárnej ťarchavosti (O00 - O07, O08.0)
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• zápalu červovitého prívesku (K35.-)
• divertikulovej choroby čreva (K57.-)

K65.0

Akútna peritonitída
Absces
• abdominopelvický
• mezenterický
• omenta
• peritonea
• retrocekálny
• retroperitoneálny
• subdiafragmatický
• subhepatálny
• subfrenický
Peritonitída (akútna)
• celková
• mužská panvová
• subfrenická
• hnisavá
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na označenie
infekčného agensa.

K65.8

Iné peritonitídy
Chronická proliferatívna peritonitída
Mezenterická
• tuková nekróza
• saponifikácia
Peritonitída zapríčinená
• žlčou
• močom

K65.9

Nešpecifikovaná peritonitída

K66

INÉ PORUCHY POBRUŠNICE
Nezahŕňa: ascites (R18)

K66.0

Pobrušnicové zrasty
Zrasty
• brušnej (steny)
• bránice
• čreva
• mužskej panvy
• mezenterické
• predstierky
• žalúdka
Zrastové pásy
Nezahŕňa: zrasty [pásy]
• ženskej panvy (N73.6)
• s črevnou obštrukciou (K56.5)

K66.1

Hemoperitoneum
Nezahŕňa: úrazové hemoperitoneum (S36.8)

K66.8

Iné bližšie určené poruchy pobrušnice

K66.9

Bližšie neurčená porucha pobrušnice
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K67*

CHOROBY POBRUŠNICE PRI INFEKČNÝCH CHOROBÁCH
ZATRIEDENÝCH INDE

K67.0*

Chlamýdiová peritonitída (A74.8†)

K67.1*

Gonokoková peritonitída (A54.8†)

K67.2*

Syfilitická peritonitída (A52.7†)

K67.3*

Tuberkulózna peritonitída (A18.3†)

K67.8*

Iné poruchy peritonea pri infekčných chorobách zatriedených inde

CHOROBY PEČENE (K70 - K77)
Nezahŕňa: hemochromatózu (E83.1)
žltačku NS (R17)
Reyeov syndróm (G93.7)
vírusovú hepatitídu (B15 - B19)
Wilsonovu chorobu (E83.0)

K70

ALKOHOLICKÁ CHOROBA PEČENE

K70.0

Alkoholická tuková pečeň

K70.1

Alkoholická hepatitída

K70.2

Alkoholická fibróza a skleróza pečene

K70.3

Alkoholická cirhóza pečene
Alkoholická cirhóza NS

K70.4

Alkoholické zlyhanie pečene
Alkoholické zlyhanie pečene
• NS
• akútne
• chronické
• subakútne
• s pečeňovou kómou alebo bez nej

K70.9

Nešpecifikovaná alkoholická choroba pečene

K71

TOXICKÁ CHOROBA PEČENE
Zahŕňa:

liekmi vyvolanú
• idiosynkratickú nepredvídateľnú chorobu pečene
• toxickú predvídateľnú chorobu pečene
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na označenie toxického
činiteľa.
Nezahŕňa: alkoholickú chorobu pečene (K70.-)
Buddov-Chiariho syndróm (I82.0)

K71.0

Toxická choroba pečene s cholestázou
Cholestáza s poškodením hepatocytov
“Čistá” cholestáza

K71.1

Toxická choroba pečene s pečeňovou nekrózou
Pečeňové zlyhanie (akútne) (chronické) vyvolané liekmi

K71.2

Toxická choroba pečene s akútnou hepatitídou

K71.3

Toxická choroba pečene s chronickou perzistujúcou hepatitídou

K71.4

Toxická choroba s chronickou lobulárnou hepatitídou

K71.5

Toxická choroba pečene s chronickou aktívnou hepatitídou
Toxická choroba pečene s lupoidnou hepatitídou
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K71.6

Toxická choroba pečene s hepatitídou nezatriedená inde

K71.7

Toxická choroba pečene s fibrózou a cirhózou pečene

K71.8

Toxická choroba pečene s inými poruchami pečene
Toxická choroba pečene s
• fokálnou nodulárnou hyperpláziou
• granulómami pečene
• peliózou pečene
• venookluzívnou chorobou pečene

K71.9

Nešpecifikovaná toxická choroba pečene

K72

PEČEŇOVÉ ZLYHANIE NEZATRIEDENÉ INDE
Zahŕňa:

Nezahŕňa:

pečeňovú
• kómu NS
• encefalopatiu NS
hepatitídu
• akútnu NEC s pečeňovým zlyhaním
• fulminantnú NEC s pečeňovým zlyhaním
• malígnu NEC s pečeňovým zlyhaním
pečeňovú (bunkovú) nekrózu s pečeňovým zlyhaním
žltú atrofiu alebo dystrofiu pečene
alkoholické pečeňové zlyhanie (K70.4)
pečeňové zlyhanie komplikujúce
• potrat, ektopickú alebo molárnu ťarchavosť (O00 - O07, O08.8)
• ťarchavosť, pôrod a popôrodie (O26.6)
žltačku plodu a novorodenca (P55 - P59)
vírusovú hepatitídu (B15 - B19)
toxickú chorobu pečene (K71.1)

K72.0

Akútne a subakútne pečeňové zlyhanie

K72.1

Zdĺhavé pečeňové zlyhanie

K72.9

Nešpecifikované pečeňové zlyhanie

K73

CHRONICKÁ HEPATITÍDA NEZATRIEDENÁ INDE
Nezahŕňa: hepatitídu (chronickú)
• alkoholickú (K70.1)
• vyvolanú liekmi (K71.-)
• granulomatóznu NEC (K75.3)
• nešpecifickú reaktívnu (K75.2)
• vírusovú (B15 - B19)

K73.0

Zdĺhavá perzistujúca hepatitída nezatriedená inde

K73.1

Zdĺhavá lobulárna hepatitída nezatriedená inde

K73.2

Zdĺhavá aktívna hepatitída nezatriedená inde
Lupoidná hepatitída NEC

K73.8

Iná zdĺhavá hepatitída nezatriedená inde

K73.9

Nešpecifikovaná chronická hepatitída

K74

FIBRÓZA A CIRHÓZA PEČENE
Nezahŕňa: alkoholickú fibrózu pečene (K70.2)
kardiálnu sklerózu pečene (K76.1)
cirhózu (pečene)
• alkoholickú (K70.3)
• vrodenú (P78.8)
s toxickou chorobou pečene (K71.7)

K74.0
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K74.1

Skleróza pečene

K74.2

Fibróza pečene so sklerózou pečene

K74.3

Primárna biliárna cirhóza
Chronická nehnisavá deštruktívna cholangitída

K74.4

Sekundárna biliárna cirhóza

K74.5

Nešpecifikovaná biliárna cirhóza

K74.6

Iná nešpecifikovaná cirhóza pečene
Cirhóza (pečene)
• NS
• kryptogénna
• makronodulárna (veľkouzlová)
• mikronodulárna (drobnouzlová)
• zmiešaný typ
• portálna
• postnekrotická

K75

INÉ ZÁPALOVÉ CHOROBY PEČENE
Nezahŕňa: chronickú hepatitídu NEC (K73.-)
hepatitídu
• akútnu alebo subakútnu (K72.0)
• vírusovú (B15 - B19)
toxickú chorobu pečene (K71.-)

K75.0

Absces pečene
Pečeňový absces
• NS
• cholangitický
• hematogénny
• lymfogénny
• pyleflebitický
Nezahŕňa: amébový absces pečene (A06.4)
cholangitídu bez pečeňového abscesu (K83.0)
pyleflebitídu bez pečeňového abscesu (K75.1)

K75.1

Flebitída vrátnice (v. portae)
Pyleflebitída

Nezahŕňa: pyleflebitický pečeňový absces (K75.0)
K75.2

Nešpecifická reaktívna hepatitída

K75.3

Granulomatózna hepatitída nezatriedená inde

K75.8

Iné bližšie určené zápalové choroby pečene

K75.9

Nešpecifikovaná zápalová choroba pečene
Hepatitída NS

K76

INÉ CHOROBY PEČENE
Nezahŕňa: alkoholickú chorobu pečene (K70.-)
amyloidovú degeneráciu pečene (E85.-)
cystickú chorobu pečene (vrodenú) (Q44.6)
trombózu pečeňovej žily (I82.0)
hepatomegáliu NS (R16.0)
trombózu vrátnice (I81)
toxickú chorobu pečene (K71.-)
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K76.0
K76.1

Stukovatenie pečene nezatriedené inde
Chronické pasívne prekrvenie (kongescia) pečene
Kardiálna skleróza pečene
Takzvaná kardiálna cirhóza pečene

K76.2

Centrálna hemoragická nekróza pečene
Nezahŕňa: pečeňovú nekrózu so zlyhaním pečene (K72.-)

K76.3

Infarkt pečene

K76.4

Peliosis hepatis
Pečeňová angiomatóza

K76.5

Venookluzívna choroba pečene
Nezahŕňa: Buddov-Chiariho syndróm (I82.0)

K76.6

Portálna hypertenzia

K76.7

Hepatorenálny syndróm
Nezahŕňa: ako následok pôrodných bolestí a pôrodu (O90.4)

K76.8

Iné bližšie určené choroby pečene
Fokálna nodulárna hyperplázia pečene
Hepatoptóza

K76.9

Bližšie neurčená choroba pečene

K77*

CHOROBY PEČENE PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

K77.0*

Pečeňové choroby pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
Hepatitída
• cytomegalovírusová (B25.1†)
• herpetickovírusová [herpes simplex] (B00.8†)
• toxoplazmová (B58.1†)
Hepatosplenická schistosomóza (B65.-†)
Portálna hypertenzia pri schistosomóze (B65.-†)
Syfilitická choroba pečene (A52.7†)

K77.8*

Pečeňové poruchy pri iných chorobách zatriedených inde
Pečeňové granulómy pri
• berylióze (J63.2†)
• sarkoidóze (D86.8†)

CHOROBY ŽLČNÍKA, ŽLČOVÝCH CIEST
A PODŽALÚDKOVEJ ŽĽAZY (K80 - K87)
K80
K80.0

ŽLČOVÉ KAMENE - CHOLELITHIASIS
Kameň žlčníka s akútnou cholecystitídou
Všetky stavy uvedené pod K80.2 s akútnou cholecystitídou

K80.1

Kameň žlčníka s inou cholecystitídou
Všetky stavy uvedené pod K80.2 s cholecystitídou (chronickou)
Cholecystitída s cholelitiázou NS

K80.2

Kameň žlčníka bez cholecystitídy
Cholecystolitiáza NS alebo bez cholecystitídy
Cholelitiáza NS alebo bez cholecystitídy
Kameň (zaklinený) vo (v)
• vývode žlčníka NS alebo bez cholecystitídy
• žlčníku NS alebo bez cholecystitídy

398

.

CHOROBY TRÁVIACEJ SÚSTAVY (K00 - K93)
K80.3

Kameň žlčového vývodu s cholangitídou
Všetky stavy uvedené pod K80.5 s cholangitídou

K80.4

Kameň žlčového vývodu s cholangitídou a cholecystitídou
Všetky stavy uvedené pod K80.5
s cholecystitídou (scholangitídou)

K80.5

Kameň žlčového vývodu bez cholangitídy alebo cholecystitídy
Choledocholitiáza
Kameň (zaklinený) v (vo)
• žlčovom vývode NS bez cholangitídy alebo cholecystitídy
• žlčovode bez cholangitídy alebo cholecystitídy
• pečeňovom vývode bez cholangitídy alebo cholecystitídy
Pečeňová
• kolika (recidivujúca) bez cholangitídy alebo cholecystitídy
• cholelitiáza bez cholangitídy alebo cholecystitídy

K80.8

Iná cholelitiáza

K81

ZÁPAL ŽLČNÍKA - CHOLECYSTITIS
Nezahŕňa: s cholelitiázou (K80.-)

K81.0

Akútna cholecystitída
Absces žlčníka bez kameňa
Angiocholecystitída bez kameňa
Cholecystitída bez kameňa
• emfyzematózna (akútna) bez kameňa
• gangrenózna bez kameňa
• hnisavá bez kameňa
Empyém žlčníka bez kameňa
Gangréna žlčníka bez kameňa

K81.1

Chronická cholecystitída

K81.8

Iná cholecystitída

K81.9

Nešpecifikovaná cholecystitída

K82

INÉ CHOROBY ŽLČNÍKA
Nezahŕňa: neznázornenie žlčníka (R93.2)
postcholecystektomický syndróm (K91.5)

K82.0

Obštrukcia žlčníka
Oklúzia vývodu žlčníka alebo žlčníka bez kameňov
Stenóza vývodu žlčníka alebo žlčníka bez kameňov
Striktúra vývodu žlčníka alebo žlčníka bez kameňov
Nezahŕňa: s cholelitiázou (K80.-)

K82.1

Hydrops žlčníka
Mukokéla žlčníka

K82.2

Perforácia žlčníka
Puknutie vývodu žlčníka alebo žlčníka

K82.3

Fistula žlčníka
Cholecystokolická fistula (píšťala)
Cholecystoduodenálna fistula (píšťala)

K82.4

Cholesterolóza žlčníka
Jahodový žlčník

K82.8

Iné bližšie určené choroby žlčníka
Zrasty vývodu žlčníka alebo žlčníka
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Atrofia vývodu žlčníka alebo žlčníka
Cysta vývodu žlčníka alebo žlčníka
Dyskinéza vývodu žlčníka alebo žlčníka
Hypertrofia vývodu žlčníka alebo žlčníka
Nefunkčnosť vývodu žlčníka alebo žlčníka
Vred vývodu žlčníka alebo žlčníka

K82.9

Bližšie neurčená choroba žlčníka

K83

INÉ CHOROBY ŽLČOVÝCH CIEST
Nezahŕňa: uvedené stavy postihujúce
• vývod žlčníka (K81 - K82)
• žlčník (K81 - K82)
postcholecystektomický syndróm (K91.5)

K83.0

Cholangitída - zápal žlčových vývodov
Cholangitída
• NS
• ascendentná
• primárna
• recidivujúca
• sklerozujúca
• sekundárna
• stenozujúca
• hnisavá
Nezahŕňa: cholangitický pečeňový absces (K75.0)
cholangitídu s choledocholitiázou (K80.3 - .4)
chronickú nehnisavú deštruktívnu cholangitídu (K74.3)

K83.1

Obštrukcia (zátvor) žlčových ciest
Oklúzia žlčového vývodu bez kameňov
Stenóza žlčového vývodu bez kameňov
Striktúra žlčového vývodu bez kameňov
Nezahŕňa: s cholelitiázou (K80.-)

K83.2

Perforácia žlčového vývodu
Puknutie žlčového vývodu

K83.3

Fistula žlčovodu
Choledochoduodenálna fistula

K83.4

Spazmus Oddiho zvierača

K83.5

Žlčová cysta

K83.8

Iné bližšie určené choroby žlčových ciest
Zrasty žlčového vývodu
Atrofia žlčového vývodu
Hypertrofia žlčového vývodu
Vred žlčového vývodu
Hematobilia žlčového vývodu

K83.9

Bližšie neurčená choroba žlčových ciest

K85

AKÚTNY ZÁPAL PODŽALÚDKOVEJ ŽĽAZY - PANCREATITIS
ACUTA
Absces pankreasu
Nekróza pankreasu
• akútna
• infekčná
Pankreatitída
• NS
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• akútna (recidivujúca)
• hemoragická
• subakútna
• hnisavá

K86

INÉ CHOROBY PODŽALÚDKOVEJ ŽĽAZY
Nezahŕňa: fibrocystickú chorobu pankreasu (E84.-)
nádor ostrovčekových buniek (pankreasu) (D13.7)
pankreatická steatorea (K90.3)

K86.0
K86.1

Chronická pankreatitída vyvolaná alkoholom
Iná chronická pankreatitída
Zdĺhavá pankreatitída
• NS
• infekčná
• recidivujúca

K86.2

Cysta pankreasu

K86.3

Pseudocysta pankreasu

K86.8

Iné bližšie určené choroby podžalúdkovej žľazy
Atrofia pankreasu
Kameň pankreasu
Cirhóza pankreasu
Fibróza pankreasu
Pankreatický
• infantilizmus
• nekróza
• NS
• aseptická
• tuková

K86.9

Bližšie neurčená choroba podžalúdkovej žľazy

K87*

CHOROBY ŽLČNÍKA, ŽLČOVÝCH CIEST A PODŽALÚDKOVEJ
ŽĽAZY PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

K87.0*

Choroby žlčníka a žlčových ciest pri chorobách zatriedených inde

K87.1*

Choroby pankreasu pri chorobách zatriedených inde
Cytomegalovírusová pankreatitída (B25.2†)
Mumpsová pankreatitída (B26.3†)

INÉ CHOROBY TRÁVIACEJ SÚSTAVY (K90 - K93)
K90

ČREVNÁ MALABSORPCIA
Nezahŕňa: po gastrointestinálnej operácii (K91.2)

K90.0

Celiakia
Gluténová enteropatia
Idiopatická steatorea
Netropická sprue

K90.1

Tropická sprue
Sprue NS
Tropická steatorea
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K90.2

Syndróm slepej slučky nezatriedený inde
Syndróm slepej slučky NS
Nezahŕňa : syndróm slepej slučky
vrodený (Q43.8)
pooperačný (K91.2)

K90.3
K90.4

Pankreatická steatorea
Malabsorpcia zapríčinená neznášanlivosťou nezatriedená inde
Malabsorpcia zapríčinená neznášanlivosťou
• sacharidov
• tukov
• bielkovín
• škrobu
Nezahŕňa: gluténovú enteropatiu (K90.0)
neznášanlivosť laktózy (E73.-)

K90.8

Iná črevná malabsorpcia
Whippleova choroba † (M14.8*)

K90.9

Bližšie neurčená črevná malabsorpcia

K91

POZÁKROKOVÉ OCHORENIA TRÁVIACEJ SÚSTAVY
NEZATRIEDENÉ INDE
Nezahŕňa: gastrojejunálny vred (K28.-)
radiačnú
• kolitídu (K52.0)
• gastroenteritídu (K52.0)
• proktitídu (K62.7)

K91.0
K91.1

Dávenie po gastrointestinálnej operácii
Syndrómy po operácii žalúdka
Dumpingový syndróm
Postgastrektomický syndróm
Postvagotomický syndróm

K91.2

Pooperačná malabsorpcia nezatriedená inde
Pooperačný syndróm slepej slučky
Nezahŕňa: malabsorpčnú
• osteomaláciu dospelých (M83.2)
• pooperačnú osteoporózu (M81.3)

K91.3

Pooperačná črevná nepriechodnosť

K91.4

Porucha funkcie kolostomie a enterostomie

K91.5

Postcholecystektomický syndróm

K91.8

Iné pozákrokové poruchy tráviacej sústavy nezatriedené inde

K91.9

Bližšie neurčená pozákroková porucha tráviacej sústavy

K92

INÉ CHOROBY TRÁVIACEJ SÚSTAVY
Nezahŕňa: gastrointestinálne krvácanie novorodencov (P54.0 - .3)

K92.0

Hemateméza

K92.1

Meléna

K92.2

Bližšie neurčené gastrointestinálne krvácanie
Krvácanie
• žalúdkové NS
• črevné NS
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Nezahŕňa: akútnu hemoragickú gastritídu (K29.0)
krvácanie anusu a rekta (K62.5)
pri peptickom vrede (K25 - K28)

K92.8

Iné bližšie určené choroby tráviacej sústavy

K92.9

Bližšie neurčená choroba tráviacej sústavy

K93*

CHOROBY INÝCH TRÁVIACICH ORGÁNOV PRI CHOROBÁCH
ZATRIEDENÝCH INDE

K93.0*

Tuberkulózne choroby čriev, pobrušnice a mezentérických uzlín (A18.3†)
Nezahŕňa: tuberkulóznu peritonitídu (K67.3*)

K93.1*

Megakólon pri Chagasovej chorobe (B57.3†)

K93.8*

Choroby iných bližšie určených tráviacich orgánov pri chorobách zatriedených
inde
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