MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔB

XII. kapitola
CHOROBY KOŽE A PODKOŽNÉHO TKANIVA
(L00 - L99)
Nezahŕňa: určité stavy vznikajúce v perinatálnom období (P00 - P96)
určité infekčné a parazitárne choroby (A00 - B99)
komplikácie ťarchavosti, pôrodu a popôrodia (O00 - O99)
vrodené malformácie, deformácie a chromozómové aberácie (Q00 - Q99)
endokrinné, nutričné a metabolické choroby (E00 - E90)
úrazy, otravy a určité iné následky vonkajších príčin (S00 - T98)
lipomelanotickú retikulózu (I89.8)
nádory (C00 - D48)
subjektívne a objektívne príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené
inde (R00 - R99)
systémové choroby spojivového tkaniva (M30 - M36)
Kapitola obsahuje tieto skupiny položiek
L00 - L08 Infekcie kože a podkožného tkaniva
L10 - L14 Pľuzgierové (bulózne) dermatózy
L20 - L30 Dermatitídy a ekzémy
L40 - L45 Papuloskvamózne choroby
L50 - L54 Žihľavka a erytém
L55 - L59 Radiačné poškodenie kože a podkožného tkaniva
L60 - L75 Choroby kožných adnexov
L80 - L99 Iné choroby kože a podkožného tkaniva
Hviezdičkami sú vyznačené tieto položky
L14*
Bulózne dermatózy pri chorobách zatriedených inde
L45*
Papuloskvamózne dermatózy pri chorobách zatriedených inde
L54*
Erytém pri chorobách zatriedených inde
L62*
Choroby nechtov pri chorobách zatriedených inde
L86*
Keratoderma pri chorobách zatriedených inde
L99*
Iné choroby kože a podkožného tkaniva pri chorobách zatriedených inde

INFEKCIE KOŽE A PODKOŽNÉHO TKANIVA (L00 - L08)
Ak treba identifikovať infekčný agens, použite dodatkový kód (B95 - B97).
Nezahŕňa: hordeolum (jačmeň) (H00.0)
infekčnú dermatitídu (L30.3)
miestne infekcie kože zatriedené v I. kapitole, ako sú:
• ruža - erysipelas (A46)
• erysipeloid - ruža ošípaných (A26.-)
• herpetickovírusová infekcia [herpes simplex] plazivec jednoduchý (B00.-)
• anogenitálna (A60.-)
• molluscum contagiosum (B08.1)
• mykózy (B35 - B49)
• pedikulózu, akariózu a iné zamorenia (B85 - B89)
• vírusové bradavice (B07)
panikulitídu
• NS (M79.3)
• lupusovú (L93.2)
• krku a chrbta (M54.0)
• recidivujúcu [Weberovu-Christianovu] (M35.6)
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CHOROBY KOŽE A PODKOŽNÉHO TKANIVA (L00 - L99)
kútiky (perlčche) zapríčinené
• NS (K13.0)
• kandidózou (B37.-)
• nedostatkom riboflavínu (E53.0)
pyogénny granulóm (L98.0)
zoster - opasec (B02.-)

L00

SYNDRÓM OBARENEJ KOŽE VYVOLANÝ STAFYLOKOKMI
Pemphigus neonatorum
Ritterova choroba
Nezahŕňa: toxickú epidermálnu nekrolýzu [Lyellovu] (L51.2)

L01

IMPETIGO
Nezahŕňa: impetigo herpetiformis (L40.1)
pemphigus neonatorum (L00)

L01.0

Impetigo akejkoľvek lokalizácie vyvolané ktorýmkoľvek mikroorganizmom
Bockhartovo impetigo

L01.1

Impetiginizácia iných dermatóz

L02

KOŽNÝ ABSCES, FURUNKUL A KARBUNKUL
Zahŕňa:
Nezahŕňa:

L02.0

vred
furunkulózu
(lokalizáciu) análnu a rektálnu oblasť (K61.-)
pohlavné orgány (vonkajšie)
• ženské (N76.4)
• mužské (N48.2, N49.-)

Kožný absces, furunkul a karbunkul tváre
Nezahŕňa: (lokalizáciu) ucho, vonkajšie (H60.0)
mihalnicu (H00.0)
hlavu [všetky časti okrem tváre] (L02.8)
slznú žľazu (H04.0)
slzné kanáliky (H04.3)
ústa (K12.2)
nos (J34.0)
očnicu (H05.0)
podsánkovú oblasť (K12.2)

L02.1
L02.2

Kožný absces, furunkul a karbunkul krku
Kožný absces, furunkul a karbunkul trupu
Brušná stena
Chrbát [všetky časti okrem zadku]
Hrudníková stena
Slabina
Hrádza
Pupok
Nezahŕňa: prsník (N61)
bedro (L02.4)
zápal pupkovej šnúry u novorodenca (P38)

L02.3

Kožný absces, furunkul a karbunkul zadku
Sedacia oblasť
Nezahŕňa: pilonidálnu cystu s abscesom (L05.0)

L02.4

Kožný absces, furunkul a karbunkul končatiny
Pazucha
Bedro
Plece
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L02.8

Kožný absces, furunkul a karbunkul na iných miestach
Hlava [všetky časti okrem tváre]
Vlasatá časť hlavy

L02.9

Nešpecifikovaný kožný absces, furunkul a karbunkul
Furunkulóza NS

L03

CELULITÍDA - FLEGMÓNA
Zahŕňa:
akútnu lymfangitídu
Nezahŕňa: celulitídu
• análnej a rektálnej oblasti (K61.-)
• vonkajšieho zvukovodu (H60.1)
• vonkajších pohlavných orgánov
• ženských (N76.4)
• mužských (N48.2, N49.-)
• mihalnice (H00.0)
• slzného aparátu (H04.3)
• úst (K12.2)
• nosa (J34.0)
eozinofilnú celulitídu [Wellsovu] (L98.3)
febrilnú neutrofilnú dermatózu [Sweetovu] (L98.2)
lymfangitídu (chronickú) (subakútnu) (I89.1)

L03.0

Celulitída prstov (ruky) a palcov (nohy)
Infekcia nechtu
Onychia
Paronychia
Perionychia

L03.1

Celulitída iných častí končatiny
Pazucha
Bedro
Plece

L03.2
L03.3

Celulitída tváre
Celulitída trupu
Brušná stena
Chrbát (ktorákoľvek časť)
Hrudníková stena
Slabina
Hrádza
Pupok
Nezahŕňa: zápal pupkovej šnúry u novorodenca (P38)

L03.8

Celulitída na iných miestach
Hlava [všetky časti okrem tváre]
Vlasatá časť hlavy

L03.9

Nešpecifikovaná celulitída

L04

AKÚTNY ZÁPAL LYMFATICKÝCH UZLÍN - LYMPHADEMITIS
ACUTA
Zahŕňa:
Nezahŕňa:
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absces (akútny) ktorejkoľvek lymfatickej uzliny okrem mezenteriálnej
lymfadenitídu (akútnu) ktorejkoľvek lymfatickej uzliny okrem mezenteriálnej
zväčšené lymfatické uzliny (R59.-)
chorobu vyvolanú vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [HIV], ktorá
má za následok generalizovanú lymfadenopatiu (B23.1)
lymfadenitídu
• NS (I88.9)
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CHOROBY KOŽE A PODKOŽNÉHO TKANIVA (L00 - L99)
• chronickú alebo subakútnu okrem mezenteriálnej (I88.1)
• mezenteriálnu, nešpecifickú (I88.0)

L04.0

Akútna lymfadenitída tváre, hlavy a krku

L04.1

Akútna lymfadenitída hrudníka

L04.2

Akútna lymfadenitída hornej končatiny
Pazucha
Plece

L04.3

Akútna lymfadenitída dolnej končatiny
Bedro

L04.8

Akútna lymfadenitída na iných miestach

L04.9

Nešpecifikovaná akútna lymfadenitída

L05

DERMOIDNÁ PARAREKTÁLNA (PILONIDÁLNA) CYSTA
Zahŕňa:

L05.0
L05.9

fistulu kostrčovú alebo pilonidálnu
sínus kostrčový alebo pilonidálny

Pilonidálna cysta s abscesom
Pilonidálna cysta bez abscesu
Pilonidálna cysta NS

L08
L08.0

INÉ LOKÁLNE INFEKCIE KOŽE A PODKOŽNÉHO TKANIVA
Pyoderma
Dermatitída
• purulentná
• septická
• supuratívna

Nezahŕňa: pyoderma gangrenosum (L88)
L08.1

Erythrasma

L08.8

Iné bližšie určené miestne infekcie kože a podkožného tkaniva

L08.9

Nešpecifikovaná miestna infekcia kože a podkožného tkaniva

PĽUZGIEROVÉ (BULÓZNE) DERMATÓZY (L10 - L14)
Nezahŕňa: benígny familiárny pemfigus [Haileyov-Haileyov] (Q82.8)
syndróm obarenej kože vyvolaný stafylokokmi (L00)
toxickú epidermálnu nekrolýzu [Lyellovu] (L51.2)

L10

PEMFIGUS
Nezahŕňa: pemphigus neonatorum (L00)

L10.0

Pemphigus vulgaris

L10.1

Pemphigus vegetans

L10.2

Pemphigus foliaceus

L10.3

Brazílsky pemfigus [Fogo Selvagem]

L10.4

Pemphigus erythematosus
Senearov-Usherov syndróm

L10.5

Pemfigus vyvolaný liekmi
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku.
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L10.8

Iný pemfigus

L10.9

Nešpecifikovaný pemfigus

L11

INÉ AKANTOLYTICKÉ DERMATÓZY

L11.0

Získaná folikulárna keratóza
Nezahŕňa: folikulárnu keratózu (vrodenú) [Darierovu-Whiteovu] (Q82.8)

L11.1

Prechodná akantolytická dermatóza [Groverova]

L11.8

Iné bližšie určené akantolytické choroby

L11.9

Nešpecifikovaná akantolytická choroba

L12

PEMFIGOID
Nezahŕňa: herpes gestationis (O26.4)
impetigo herpetiformis (L40.1)

L12.0
L12.1

Bulózny pemfigoid
Jazvový pemfigoid
Benígny pemfigoid sliznice

L12.2

Chronická pľuzgierová choroba detstva
Juvenilná herpetiformná dermatitída

L12.3

Získaná pľuzgierová epidermolýza
Nezahŕňa: vrodenú bulóznu epidermolýzu (Q81.-)

L12.8

Iný pemfigoid

L12.9

Nešpecifikovaný pemfigoid

L13

INÉ BULÓZNE DERMATÓZY

L13.0

Dermatitis herpetiformis
Duhringova choroba

L13.1

Dermatitis pustulosa subcornealis
Sneddonova-Wilkinsonova choroba

L13.8

Iné presne určené pľuzgierové choroby

L13.9

Nešpecifikovaná pľuzgierová choroba

L14*

BULÓZNE DERMATÓZY PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH
INDE

DERMATITÍDY A EKZÉMY (L20 - L30)
Upozornenie: V tejto časti sa termíny dermatitída a ekzém používajú ako synonymá a sú vzájomne
zameniteľné.
Nezahŕňa: chronickú (detskú) granulomatóznu chorobu (D71)
dermatitídu
• z vysušenia kože (L85.3)
• zo sebapoškodenia kože (dermatitis factitia) (L98.1)
• gangrenóznu (L88)
• herpetiformnú (L13.0)
• periorálnu (L71.0)
• stázovú (I83.1 - .2)
choroby kože a podkožného tkaniva vyvolané ožiarením (L55 - L59)
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CHOROBY KOŽE A PODKOŽNÉHO TKANIVA (L00 - L99)
L20

ATOPICKÁ DERMATITÍDA
Nezahŕňa: ohraničenú neurodermatitídu (L28.0)

L20.0
L20.8

Besnierovo prurigo
Iná atopická dermatitída
ekzém
• flexurálny NEC
• infantilný (akútny) (chronický)
• endogénny (alergický)
Neurodermatitída
• atopická
• difúzna

L20.9

Nešpecifikovaná atopická dermatitída

L21

SEBOROICKÁ DERMATITÍDA
Nezahŕňa: infekčnú dermatitídu (L30.3)

L21.0

Seborrhoea capitis
Crusta lactea

L21.1

Seboroická infantilná dermatitída

L21.8

Iná seboroická dermatitída

L21.9

Nešpecifikovaná seboroická dermatitída

L22

PLIENKOVÁ DERMATITÍDA
Plienkový (á)
• erytém
• vyrážka
Psoriaziformná plienková vyrážka

L23

ALERGICKÁ KONTAKTNÁ DERMATITÍDA
Zahŕňa:
alergický kontaktný ekzém
Nezahŕňa: alergiu NS (T78.4)
dermatitídu
• NS (L30.9)
• kontaktnú NS (L25.9)
• plienkovú (L22)
• zavinenú vnútorne požitými látkami (L27.-)
• mihalnice (H01.1)
• iritačnú kontaktnú (L24.-)
• periorálnu (L71.0)
ekzém vonkajšieho ucha (H60.5)
choroby kože a podkožného tkaniva vyvolané radiáciou (L55 - L59)

L23.0

Alergická kontaktná dermatitída vyvolaná kovmi
Chróm
Nikel

L23.1

Alergická kontaktná dermatitída vyvolaná náplasťami

L23.2

Alergická kontaktná dermatitída vyvolaná kozmetickými prípravkami

L23.3

Alergická kontaktná dermatitída vyvolaná kontaktom kože s liekmi
Podľa potreby použite dodatkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku.
Nezahŕňa: alergickú NS reakciu vyvolanú liekmi (T88.7)
dermatitídu vyvolanú požitím liečiva a liekov (L27.0 - L27.1)
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L23.4
L23.5

Alergická kontaktná dermatitída vyvolaná farbivami
Alergická kontaktná dermatitída vyvolaná inými chemickými látkami
Cement
Insekticídy
Plasty
Guma

L23.6

Alergická kontaktná dermatitída vyvolaná kontaktom kože s potravinami
Nezahŕňa: dermatitídu vyvolanú požitou potravou (L27.2)

L23.7

Alergická kontaktná dermatitída vyvolaná rastlinami okrem rastlinných potravín

L23.8

Alergická kontaktná dermatitída vyvolaná inými agensmi

L23.9

Alergická kontaktná dermatitída bez špecifikovanej príčiny
Alergický kontaktný ekzém NS

L24

IRITAČNÁ KONTAKTNÁ DERMATITÍDA
Zahŕňa:
iritačný kontaktný ekzém
Nezahŕňa: alergiu NS (T78.4)
dermatitídu
• NS (L30.9)
• alergickú kontaktnú (L23.-)
• kontaktnú NS (L25.9)
• plienkovú (L22)
• vyvolanú vnútorne požitými látkami (L27.-)
• mihalnice (H01.1)
• periorálnu (L71.0)
ekzém vonkajšieho ucha (H60.5)
choroby kože a podkožného tkaniva vyvolané radiáciou (L55 - L59)

L24.0

Iritačná kontaktná dermatitída vyvolaná čistiacimi prostriedkami

L24.1

Iritačná kontaktná dermatitída vyvolaná olejmi a tukmi

L24.2

Iritačná kontaktná dermatitída vyvolaná rozpúšťadlami
Rozpúšťadlá zo skupiny
• chlórovaných zlúčenín
• cyklohexánov
• esterov
• glykolov
• uhľovodíkov
• ketónov

L24.3
L24.4

Iritačná kontaktná dermatitída vyvolaná kozmetickými prípravkami
Iritačná kontaktná dermatitída vyvolaná kontaktom liekov s kožou
Podľa potreby použite dodatkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku.
Nezahŕňa: alergickú reakciu vyvolanú liekmi (T88.7)
dermatitídu vyvolanú požitím liečiv a liekov (L27.0 - .1)

L24.5

Iritačná kontaktná dermatitída vyvolaná inými chemickými látkami
cement
insekticídy

L24.6

Iritačná kontaktná dermatitída vyvolaná kontaktom potravy s kožou
Nezahŕňa: dermatitídu vyvolanú požitou potravou (L27.2)

L24.7

Iritačná kontaktná dermatitída vyvolaná rastlinami okrem rastlinných potravín

L24.8

Iritačná kontaktná dermatitída vyvolaná inými agensmi
Farbivá

L24.9

Nešpecifikovaná iritačná kontaktná dermatitída
Iritačný kontaktný ekzém NS
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L25

NEŠPECIFIKOVANÁ KONTAKTNÁ DERMATITÍDA
Zahŕňa:
nešpecifikovaný kontaktný ekzém
Nezahŕňa: alergiu NS (T78.4)
dermatitídu
• NS (L30.9)
• alergickú kontaktnú (L23.-)
• vyvolanú požitými látkami (L27.-)
• mihalnice (H01.1)
• iritačnú kontaktnú (L24.-)
• periorálnu (L71.0)
ekzém vonkajšieho ucha (H60.5)
choroby kože a podkožného tkaniva vyvolané radiáciou (L55 - L59)

L25.0
L25.1

Nešpecifikovaná kontaktná dermatitída vyvolaná kozmetickými prípravkami
Nešpecifikovaná kontaktná dermatitída vyvolaná kontaktom liekov s kožou
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku.
Nezahŕňa: alergickú NS reakciu vyvolanú liekmi (T88.7)
dermatitídu vyvolanú požitými liečivami a liekmi (L27.0 - .1)

L25.2
L25.3

Nešpecifikovaná kontaktná dermatitída vyvolaná farbivami
Nešpecifikovaná kontaktná dermatitída vyvolaná inými chemickými látkami
cement
insekticídy

L25.4

Nešpecifikovaná kontaktná dermatitída vyvolaná kontaktom potravy s kožou
Nezahŕňa: dermatitídu vyvolanú požitou potravou (L27.2)

L25.5

Nešpecifikovaná kontaktná dermatitída vyvolaná rastlinami okrem rastlinných
potravín

L25.8

Nešpecifikovaná kontaktná dermatitída vyvolaná inými agensmi

L25.9

Nešpecifikovaná kontaktná dermatitída bez špecifikovanej príčiny
Kontaktná
• dermatitída (profesionálna) NS
• ekzém (profesionálny) (NS)

L26

EXFOLIATÍVNA DERMATITÍDA
Hebrova pityriáza

Nezahŕňa: Ritterovu chorobu (L00)

L27

DERMATITÍDA VYVOLANÁ VNÚTORNE UŽITÝMI LÁTKAMI
Nezahŕňa: nepriaznivý (ú)
• účinok NS liekov (T88.7)
• reakciu na potravu okrem dermatitídy (T78.0 - .1)
alergiu NS (T78.4)
kontaktnú dermatitídu (L23 - L25)
liekovú
• fotoalergickú odpoveď (L56.1)
• fototoxickú odpoveď (L56.0)
žihľavku (L50.-)

L27.0

Generalizovaná kožná vyrážka vyvolaná liečivami a liekmi
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku.

L27.1

Miestna kožná vyrážka vyvolaná liečivami a liekmi
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku.

L27.2

Dermatitída vyvolaná požitou potravou
Nezahŕňa: dermatitídu vyvolanú kontaktom potravy s kožou (L23.6, L24.6, L25.4)
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L27.8

Dermatitída vyvolaná inými látkami požitými vnútorne

L27.9

Dermatitída vyvolaná nešpecifikovanou látkou požitou vnútorne

L28

LIŠAJ - LICHEN SIMPLEX CHRONICUS A SVRBĽAVKA - PRURIGO

L28.0

Lichen simplex chronicus
Ohraničená neurodermatitída
Lišaj - lichen NS

L28.1
L28.2

Prurigo nodularis
Iná svrbľavka - prurigo
Prurigo
• NS
• Hebrae
• mitis
Urticaria papulosa

L29

SVRBENIE - PRURITUS
Nezahŕňa: neurotickú exkoriáciu (L98.1)
psychogénny pruritus (F45.8)

L29.0

Pruritus ani

L29.1

Pruritus scroti

L29.2

Pruritus vulvae

L29.3

Nešpecifikovaný anogenitálny pruritus

L29.8

Iný pruritus

L29.9

Nešpecifikovaný pruritus
Svrbenie NS

L30

INÉ DERMATITÍDY
Nezahŕňa: dermatitídu
• kontaktnú (L23 - L25)
• z vysušenia kože (L85.3)
parapsoriázu malých plakov (L41.3)
stázovú dermatitídu (I83.1 - .2)

L30.0

Numulárna dermatitída

L30.1

Dyshidróza (pomfolyx)

L30.2

Kožná autosenzibilizácia
Kandidová [levuridová]
Dermatofytová
Ekzematická

L30.3

Infekčná dermatitída
Infekčná ekzematoidná dermatitída

L30.4

Erythema intertrigo

L30.5

Pityriasis alba

L30.8

Iná bližšie určená dermatitída

L30.9

Nešpecifikovaná dermatitída
Ekzém NS
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PAPULOSKVAMÓZNE CHOROBY (L40 - L45)
L40
L40.0

PSORIÁZA
Psoriasis vulgaris
Numulárna psoriáza
Plaková psoriáza

L40.1

Generalizovaná pustulárna psoriáza
Impetigo herpetiformis
Von Zumbuschova choroba

L40.2

Acrodermatitis continua

L40.3

Pustulosis palmaris et plantaris

L40.4

Psoriasis guttata

L40.5†

Artropatická psoriáza (M07.0 - .3*, M09.0*)

L40.8

Iná psoriáza
Psoriáza flexúr

L40.9

Nešpecifikovaná psoriáza

L41

PARAPSORIÁZA
Nezahŕňa: poikiloderma vasculare atrophicans (L94.5)

L41.0

Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta
Muchova-Habermannova choroba

L41.1

Pityriasis lichenoides chronica

L41.2

Lymfomatoidná papulóza

L41.3

Parapsoriáza malých plakov

L41.4

Parapsoriáza veľkých plakov

L41.5

Retiformná parapsoriáza

L41.8

Iná parapsoriáza

L41.9

Nešpecifikovaná parapsoriáza

L42

PITYRIASIS ROSEA

L43

LICHEN PLANUS - PLOCHÝ LIŠAJ
Nezahŕňa: lichen planopapillaris (L66.1)

L43.0

Hypertrofický lichen planus

L43.1

Bulózny lichen planus

L43.2

Lichenoidná lieková reakcia
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku.

L43.3

Subakútny (aktívny) lichen planus
Lichen planus atrophicans

L43.8

Iný lichen planus

L43.9

Nešpecifikovaný lichen planus

L44

INÉ PAPULOSKVAMÓZNE CHOROBY

L44.0

Pityriasis rubra pilaris
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L44.1

Lichen nitidus

L44.2

Lichen striatus

L44.3

Lichen ruber moniliformis

L44.4

Infantilná papulárna akrodermatitída [Giannottiho-Crostiho]

L44.8

Iné bližšie určené papuloskvamózne choroby

L44.9

Nešpecifikovaná papuloskvamózna choroba

L45*

PAPULOSKVAMÓZNE DERMATÓZY PRI CHOROBÁCH
ZATRIEDENÝCH INDE

ŽIHĽAVKA A ERYTÉM (L50 - L54)
Nezahŕňa: Lymeskú chorobu (A69.2)
rosaceu (L71.-)

L50

ŽIHĽAVKA - URTICARIA
Nezahŕňa: alergickú kontaktnú dermatitídu (L23.-)
angioneurotický edém (T78.3)
hereditárny angioedém (E88.0)
Quinckeho edém (T78.3)
urtikáriu
• gigantea (T78.3)
• neonatorum (P83.8)
• papulosa (L28.2)
• pigmentosa (Q82.2)
• sérovú (T80.6)
• solaris (L56.3)

L50.0

Alergická žihľavka

L50.1

Idiopatická žihľavka

L50.2

Žihľavka zavinená chladom alebo teplom

L50.3

Dermografická žihľavka

L50.4

Vibračná žihľavka

L50.5

Cholinergická žihľavka

L50.6

Kontaktná žihľavka

L50.8

Iná žihľavka
Žihľavka
• chronická
• recidivujúca periodická

L50.9

Nešpecifikovaná žihľavka

L51

ERYTHEMA MULTIFORME

L51.0

Nepľuzgierový multiformný erytém

L51.1

Pľuzgierový multiformný erytém
Stevensov-Johnsonov syndróm

L51.2

Toxická epidermálna nekrolýza [Lyellova]

L51.8

Iný multiformný erytém

L51.9

Nešpecifikovaný multiformný erytém
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L52

ERYTHEMA NODOSUM

L53

INÉ ERYTÉMOVÉ CHOROBY
Nezahŕňa: erythema
• ab igne (L59.0)
• zavinený kontaktom vonkajších agensov s kožou (L23 - L25)
• intertrigo (L30.4)

L53.0

Toxický erytém
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie
vonkajšieho agensa.
Nezahŕňa: neonatálny toxický erytém (P83.1)

L53.1

Erythema annulare centrifugum

L53.2

Erythema marginatum

L53.3

Iný chronický figurálny erytém

L53.8

Iné bližšie určené erytémové choroby

L53.9

Nešpecifikovaná erytémová choroba
Erytém NS
Erytroderma NS

L54*

ERYTÉM PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

L54.0*

Erythema marginatum pri akútnej reumatickej horúčke (I00†)

L54.8*

Erytém pri iných chorobách zatriedených inde

RADIAČNÉ POŠKODENIE KOŽE A PODKOŽNÉHO
TKANIVA (L55 - L59)
L55

SLNEČNÝ ZÁPAL - DERMATITIS SOLARIS

L55.0

Solárna dermatitída prvého stupňa

L55.1

Solárna dermatitída druhého stupňa

L55.2

Solárna dermatitída tretieho stupňa

L55.8

Iná solárna dermatitída

L55.9

Nešpecifikovaná solárna dermatitída

L56

INÉ AKÚTNE ZMENY KOŽE ZAVINENÉ ULTRAFIALOVÝM
ŽIARENÍM

L56.0

Fototoxická lieková reakcia
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku.

L56.1

Fotoalergická lieková reakcia
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku.

L56.2

Fotokontaktná dermatitída [Berlockova dermatitída]

L56.3

Solárna žihľavka

L56.4

Polymorfná fotodermatitída

L56.8

Iné bližšie určené akútne kožné zmeny vyvolané ultrafialovým žiarením

L56.9

Nešpecifikovaná akútna kožná zmena vyvolaná ultrafialovým žiarením

415

MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔB
L57
L57.0

ZMENY KOŽE ZAVINENÉ CHRONICKÝM VYSTAVENÍM
NEIONIZUJÚCEMU ŽIARENIU
Aktinická keratóza
Keratóza
• NS
• senilná
• solárna

L57.1

Aktinický retikuloid

L57.2

Cutis rhomboidalis nuchae

L57.3

Civatteova poikiloderma

L57.4

Cutis laxa senilis
Elastosis senilis

L57.5

Aktinický granulóm

L57.8

Iné kožné zmeny vyvolané chronickým vystavením účinku neionizujúceho
žiarenia
Farmárska koža
Námornícka koža
Solárna dermatitída

L57.9

Nešpecifikované kožné zmeny vyvolané chronickým vystavením účinku
neionizujúceho žiarenia

L58

RADIODERMATITIS

L58.0

Akútna dermatitída z ožiarenia

L58.1

Chronická dermatitída z ožiarenia

L58.9

Nešpecifikovaná dermatitída z ožiarenia

L59

INÉ RADIAČNÉ POŠKODENIA KOŽE A PODKOŽNÉHO
TKANIVA

L59.0

Erythema ab igne [dermatitis ab igne]

L59.8

Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva vyvolané ožiarením

L59.9

Nešpecifikovaná choroba kože a podkožného tkaniva vyvolaná ožiarením

CHOROBY KOŽNÝCH ADNEXOV (L60 - L75)
Nezahŕňa: vrodené malformácie kožného krytu (Q84.-)

L60

CHOROBY NECHTOV
Nezahŕňa: kyjačikovité zmeny nechtov (R68.3)
onychiu a paronychiu (L03.0)

L60.0

Zarastajúci necht

L60.1

Onycholýza

L60.2

Onychogryfóza

L60.3

Dystrofia nechtu

L60.4

Beauove čiary

L60.5

Syndróm žltého nechtu
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L60.8

Iné choroby nechtov

L60.9

Nešpecifikovaná choroba nechtu

L62*

CHOROBY NECHTOV PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

L62.0*

Pachydermoperiostóza kyjačikovitého nechtu (M89.4†)

L62.8*

Choroby nechtov pri iných chorobách zatriedených inde

L63

ALOPECIA AREATA - LOŽISKOVÁ PLEŠIVOSŤ

L63.0

Alopecia (capitis) totalis

L63.1

Alopecia universalis

L63.2

Ophiasis

L63.8

Iná alopecia areata

L63.9

Nešpecifikovaná alopecia areata

L64

ANDROGÉNNA ALOPÉCIA
Zahŕňa:

L64.0

plešivosť mužského typu

Liekmi vyvolaná androgénna alopécia
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku.

L64.8

Iná androgénna alopécia

L64.9

Nešpecifikovaná androgénna alopécia

L65

INÁ NEJAZVOVÁ STRATA VLASOV
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku,
ak je liek kauzálnym faktorom.
Nezahŕňa: trichotilomániu (F63.3)

L65.0

Telogénne efluvium

L65.1

Anagénne efluvium

L65.2

Alopecia mucinosa

L65.8

Iná bližšie určená nejazvová strata vlasov

L65.9

Nešpecifikovaná nejazvová strata vlasov
Alopécia NS

L66

JAZVOVÁ ALOPÉCIA [JAZVOVÁ STRATA VLASOV]

L66.0

Pseudopelade

L66.1

Lichen planopapillaris
Lichen planus follicularis

L66.2

Folliculitis decalvans

L66.3

Perifolliculitis capitis abscedens

L66.4

Folliculitis ulerythematosa reticulata

L66.8

Iná jazvová alopécia

L66.9

Nešpecifikovaná jazvová alopécia

L67

ABNORMALITY FARBY A TVARU VLASOV
Nezahŕňa: monilethrix (Q84.1)
pili annulati (Q84.1)
telogénne efluvium (L65.0)
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L67.0
L67.1

Trichorrhexis nodosa
Zmeny farby vlasov
Šedivenie
Sivé vlasy (predčasne)
Heterochrómia vlasov
Polióza
• NS
• ohraničená, získaná

L67.8

Iné abnormality farby vlasov a pevnosti vlasov
Fragilitas crinium

L67.9

Nešpecifikovaná abnormalita farby vlasov a pevnosti vlasov

L68

NADMERNÉ OCHLPENIE - HYPERTRICHOSIS
Zahŕňa:
nadbytok vlasov
Nezahŕňa: vrodenú hypertrichózu (Q84.2)
pretrvávajúce lanugo (Q84.2)

L68.0

Hirzutizmus
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku,
ak je liek kauzálnym faktorom.

L68.1

Získaná lanugová hypertrichóza
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku,
ak je liek kauzálnym faktorom.

L68.2

Lokálna hypertrichóza

L68.3

Polytrichia

L68.8

Iná hypertrichóza

L68.9

Nešpecifikovaná hypertrichóza

L70

AKNÉ
Nezahŕňa: acne keloid (L73.0)

L70.0

Acne vulgaris

L70.1

Acne conglobata

L70.2

Acne varioliformis
Acne necrotica miliaris

L70.3

Acne tropica

L70.4

Acne infantilis

L70.5

Acné excorié des jeunes filles

L70.8

Iné akné

L70.9

Nešpecifikované akné

L71

ROSACEA

L71.0

Dermatitis perioralis
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku,
ak je liek kauzálnym faktorom.

L71.1

Rhinophyma

L71.8

Iná rosacea

L71.9

Nešpecifikovaná rosacea
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L72

FOLIKULÁRNE CYSTY KOŽE A PODKOŽNÉHO TKANIVA

L72.0

Epidermálna cysta

L72.1

Trichilémová cysta
Pilonidálna cysta
Mazová cysta

L72.2

Steatocystomamultiplex

L72.8

Iné folikulárne cysty kože a podkožného tkaniva

L72.9

Nešpecifikovaná folikulárna cysta kože a podkožného tkaniva

L73

INÉ CHOROBY VLASOVÝCH FOLIKULOV

L73.0

Acne keloid

L73.1

Pseudofolliculitis barbae

L73.2

Hidradenitis suppurativa

L73.8

Iné bližšie určené folikulárne choroby
Sycosis barbae

L73.9

Nešpecifikovaná folikulárna choroba

L74

CHOROBY EKRINNÝCH POTNÝCH ŽLIAZ
Nezahŕňa: hyperhidrózu (R61.-)

L74.0

Miliaria rubra

L74.1

Miliaria crystallina

L74.2

Miliaria profunda
Miliaria tropicalia

L74.3
L74.4

Nešpecifikovaná miliaria
Anhidróza
Hypohidróza

L74.8
L74.9

Iné ekrinné potné poruchy
Nešpecifikované ekrinné potné poruchy
Porucha potnej žľazy NS

L75

CHOROBY APOKRINNÝCH POTNÝCH (PACHOVÝCH) ŽLIAZ
Nezahŕňa: dyshidrózu [pompholyx] (L30.1)
hnisavú hidradenitídu (L73.2)

L75.0

Brómhidróza

L75.1

Chrómhidróza

L75.2

Apokrinná miliaria
Foxova-Fordyceova choroba

L75.8

Iné apokrinné potné poruchy

L75.9

Nešpecifikovaná apokrinná potná porucha
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INÉ CHOROBY KOŽE A PODKOŽNÉHO TKANIVA
(L80 - L99)
L80

VITILIGO

L81

INÉ PORUCHY PIGMENTÁCIE
Nezahŕňa: materské znamienko NS (Q82.5)
névus - pozri Abecedný zoznam
Peutzov-Jeghersov syndróm (Q85.8)

L81.0

Pozápalová hyperpigmentácia

L81.1

Chloazma

L81.2

Pehy

L81.3

Škvrny farby bielej kávy (café au lait)

L81.4

Iná melanínová hyperpigmentácia
Lentigo

L81.5

Leukoderma nezatriedená inde

L81.6

Iné poruchy zníženej tvorby melanínu

L81.7

Pigmentovaná purpurová dermatóza
Angioma serpiginosum

L81.8

Iné bližšie určené poruchy pigmentácie
Pigmentácia železom
Pigmentácia tetovaním

L81.9

Nešpecifikovaná porucha pigmentácie

L82

KERATOSIS SEBORRHOICA
Dermatosis papulosa nigra
Leserov-Trélatov znak

L83

ACANTHOSIS NIGRICANS
Konfluentná a sieťovitá papilomatóza

L84

KURIE OKO - CLAVUS A MOZOĽ - CALLUS, TYLOMA
Callus
Clavus

L85

INÉ ZHRUBNUTIA EPIDERMY
Nezahŕňa: hypertrofické choroby kože (L91.-)

L85.0

Získaná ichtyóza
Nezahŕňa: vrodenú ichtyózu (Q80.-)

L85.1

Získaná keratóza [keratoderma] palmárna a plantárna
Nezahŕňa: dedičnú palmárnu a plantárnu keratózu (Q82.8)

L85.2

Keratosis punctata (palmaris et plantaris)

L85.3

Xerosis cutis
Dermatitída z vysušenia kože

L85.8

Iné bližšie určené zhrubnutie epidermy
Cornu cutaneum
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L85.9

Nešpecifikované zhrubnutie epidermy

L86*

KERATODERMA PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
Folikulárna keratóza zavinené nedostatkom vitamínu A (E50.8†)
Xeroderma zavinené nedostatkom vitamínu A (E50.8†)

L87

CHOROBY TRANSEPIDERMÁLNEHO VYLUČOVANIA (ELIMINÁCIE)
Nezahŕňa: granuloma annulare (perforujúci) (L92.0)

L87.0

Keratosis follicularis et parafollicularis in cutem penetrans [Kyrleova]
Hyperkeratosis follicularis penetrans

L87.1

Reaktívna perforujúca kolagenóza

L87.2

Elastosis perforans serpiginosa

L87.8

Iné poruchy transepidermálneho vylučovania

L87.9

Nešpecifikovaná porucha transepidermálneho vylučovania

L88

PYODERMA GANGRENOSUM
Dermatitis gangrenosa
Pyoderma phagedenicum

L89

DEKUBITÁLNY VRED - PRELEŽANINA
Preležanina
Vred po obväze
Tlakový vred
Nezahŕňa: dekubitálny (trofický) vred krčka maternice (N86)

L90

ATROFICKÉ PORUCHY KOŽE

L90.0

Lichen sclerosus et atrophicus

L90.1

Schweningerova-Buzziho anetoderma

L90.2

Jadassohnova-Pellizzariho anetoderma

L90.3

Pasiniho-Pieriniho atrophoderma

L90.4

Acrodermatitis chronica atrophicans

L90.5

Jazvové stavy a fibróza kože
Adherentná jazva (kožná)
Cicatrix (jazva)
Znetvorenie zavinené jazvou
Jazva NS
Nezahŕňa: hypertrofickú jazvu (L91.0)
keloidnú jazvu (L91.0)

L90.6

Striae atrophicae

L90.8

Iné atrofické choroby kože

L90.9

Nešpecifikovaná atrofická choroba kože

L91

HYPERTROFICKÉ PORUCHY KOŽE

L91.0

Keloidná jazva
Hypertrofická jazva
Keloid
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Nezahŕňa: acne keloid (L73.0)
jazva NS (L90.5)

L91.8

Iné hypertrofické choroby kože

L91.9

Nešpecifikovaná hypertrofická choroba kože

L92

GRANULOMATÓZNE CHOROBY KOŽE A PODKOŽNÉHO
TKANIVA
Nezahŕňa: aktinický granulóm (L57.5)

L92.0

Granuloma annulare
Perforujúci anulárny granulóm

L92.1

Necrobiosis lipoidica nezatriedená inde
Nezahŕňa: pri diabetes mellitus (E10 - E14)

L92.2

Granuloma faciale [eozinofilný granulóm kože]

L92.3

Kožný a podkožný granulóm okolo cudzích telies

L92.8

Iné granulomatózne choroby kože a podkožného tkaniva

L92.9

Nešpecifikovaná granulomatózna choroba kože a podkožného tkaniva

L93

LUPUS ERYTHEMATOSUS
Nezahŕňa: lupus
• exedens (A18.4)
• vulgaris (A18.4)
skleroderma (M34.-)
systémový lupus erythematosus (M32.-.)
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku,
ak je liek kauzálnym faktorom.

L93.0

Diskoidný lupus erythematosus
Lupus erythematosus NS

L93.1
L93.2

Subakútny kožný lupus erythematosus
Iný lokálny lupus erythematosus
Lupus
• erythematosus profundus
• lupusová panikulitída

L94

INÉ LOKALIZOVANÉ CHOROBY SPOJIVOVÉHO TKANIVA
Nezahŕňa: systémové choroby spojivového tkaniva (M30 - M36)

L94.0

Lokálna skleroderma [morfea]
Ohraničená skleroderma

L94.1

Lineárna skleroderma
Lézia en coup de sabre

L94.2

Calcinosis cutis

L94.3

Sklerodaktylia

L94.4

Gottronov syndróm

L94.5

Poikiloderma vasculare atrophicans

L94.6

Ainhum

L94.8

Iné bližšie určené lokálne choroby spojivového tkaniva

L94.9

Nešpecifikovaná lokálna choroba spojivového tkaniva
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L95

VASKULITÍDA OHRANIČENÁ NA KOŽU NEZATRIEDENÁ INDE
Nezahŕňa: angioma serpiginosum (L81.7)
Henochovu-Schönleinovu purpuru (D69.0)
hypersenzitívnu angiitídu (M31.0)
panikulitídu
• NS (M79.3)
• lupusovú (L93.2)
• krku a chrbta (M54.0)
• recidivujúcu (Weberovu-Christianovu) (M35.6)
polyarteritis nodosa (M30.0)
reumatoidnú vaskulitídu (M05.2)
sérovú chorobu (T80.6)
žihľavku (L50.-)
Wegenerovu granulomatózu (M31.3)

L95.0

Livedoidná vaskulitída
Atrophie blanche (en plaque)

L95.1

Erythema elevatum diutinum

L95.8

Iná vaskulitída ohraničená na kožu

L95.9

Nešpecifikovaná vaskulitída ohraničená na kožu

L97

VRED DOLNEJ KONČATINY NEZATRIEDENÝ INDE
Nezahŕňa: dekubitálny vred (L89)
gangrénu (R02)
kožné infekcie (L00 - L08)
špecifické infekcie zatriedené pod A00 - B99
varikózny vred (I83.0, .2)

L98

INÉ CHOROBY KOŽE A PODKOŽNÉHO TKANIVA
NEZATRIEDENÉ INDE

L98.0

Pyogénny granulóm

L98.1

Sebapoškodenie kože - dermatitis artefacta
Neurotická exkoriácia

L98.2

Febrilná neutrofilná dermatóza [Sweetova]

L98.3

Eozinofilná celulitída [Wellsova]

L98.4

Chronický vred kože nezatriedený inde
Chronický vred kože NS
Tropický vred NS
Vred kože NS
Nezahŕňa: dekubitálny vred (L89)
gangrénu (R02)
kožné infekcie (L00 - L08)
špecifické infekcie zatriedené pod A00 - B99
vred dolnej končatiny NEC (L97)
varikózny vred (I83.0, .2)

L98.5

Mucinóza kože
Fokálna mucinóza
Lichen myxoedematosus
Nezahŕňa: myxedém (E03.9)
fokálna ústna mucinóza (K13.7)

L98.6

Iné infiltratívne choroby kože a podkožného tkaniva
Nezahŕňa: hyalinosis cutis et mucosae (E78.8)
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MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔB
L98.8

Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva

L98.9

Nešpecifikovaná choroba kože a podkožného tkaniva

L99*

INÉ CHOROBY KOŽE A PODKOŽNÉHO TKANIVA PRI
CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

L99.0*

Amyloidóza kože (E85.-†)
Lichenová amyloidóza
Makulárny amyloid

L99.8*

Iné bližšie určené choroby kože a podkožného tkaniva pri chorobách
zatriedených inde
Syfilitická
• alopécia (A51.3†)
• leukoderma (A51.3†, A52.7†)
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