CHOROBY SVALOVEJ A KOSTROVEJ SÚSTAVY A SPOJIVOVÉHO TKANIVA (M00 - M99)

XIII. kapitola
CHOROBY SVALOVEJ A KOSTROVEJ SÚSTAVY
A SPOJIVOVÉHO TKANIVA (M00 - M99)
Nezahŕňa: daktoré choroby vzniknuté v perinatálnom období (P00 - P96)
daktoré infekčné a parazitárne choroby (A00 - B99)
syndróm kompartmentu (T79.6)
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 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
M00 - M25 Artropatie
M00 - M03 Infekčné artropatie
M05 - M14 Zápalové polyartropatie
M15 - M19 Artrózy
M20 - M25 Iné poruchy kĺbov
M30 - M36 Systémové choroby spojivového tkaniva
M40 - M54 Dorzopatie
M40 - M43 Deformujúce dorzopatie
M45 - M49 Spondylopatie
M50 - M54 Iné dorzopatie
M60 - M79 Choroby mäkkého tkaniva
M60 - M63 Choroby svalov
M65 - M68 Choroby synoviálnej membrány a šliach
M70 - M79 Iné choroby mäkkého tkaniva
M80 - M94 Osteopatie a chondropatie
M80 - M85 Poruchy hustoty a štruktúry kostí
M86 - M90 Iné osteopatie
M91 - M94 Chondropatie
M95 - M99 Iné poruchy svalovej a kostrovej sústavy a spojivového tkaniva
Hviezdičkami sú vyznačené tieto položky
M01*
Priame infekcie kĺbu pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
M03*
Postinfekčné a reaktívne artropatie pri chorobách zatriedených inde
M07*
Psoriatické a enteropatické artropatie
M09*
Juvenilná artritída pri chorobách zatriedených inde
M14*
Artropatie pri iných chorobách zatriedených inde
M36*
Systémové choroby spojivového tkaniva pri chorobách zatriedených inde
M49*
Spondylopatie pri chorobách zatriedených inde
M63*
Choroby svalov pri chorobách zatriedených inde
M68*
Choroby synoviálnej membrány a šliach pri chorobách zatriedených inde
M73*
Choroby mäkkého tkaniva pri chorobách zatriedených inde
M82*
Osteoporóza pri chorobách zatriedených inde
M90*
Osteopatie pri chorobách zatriedených inde
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MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔB
MIESTO POSTIHNUTIA KOSTÍ A SVALOV

Nasledujúce rozdelenie do podtried na označenie miesta poškodenia umožňuje výber vhodných položiek
v XIII. kapitole. Keďže prispôsobenie sa rozsahom a osobitostiam miesta poškodenia sa môže líšiť v
počte použitých znakov, navrhujeme, aby dodatkové miestne rozdelenie do podtried bolo umiestnené na
samostatnom identifikovateľnom mieste (napr. v ďalšej skupine položiek). Rozličné rozdelenia do podtried,
ktoré možno použiť pri poruchách kolena, dorzopatiách a metabolických poruchách nezatriedených inde,
sú určené na stranách 434, 435, 439, 457, 458.

.0
.1

Viacpočetné miesta
Oblasť pleca

.2

kľúčna kosť
lopatka

akromioklavikulárny kĺb
glenohumerálny kĺb
sternoklavikulárny kĺb

Nadlaktie

ramenná kosť

lakťový kĺb

.3

Predlaktie

lakťová kosť
vretenná kosť

zápästný kĺb

.4

Ruka

zápästie
záprstie
prsty

kĺby medzi týmito
kosťami

.5

Panvová oblasť
a stehno

zadok
stehnová kosť
panva

bedrový kĺb
sakroiliakálny kĺb

.6

Predkolenie

ihlica
píšťala

kolenný kĺb

.7

Členok a noha

predpriehlavok
priehlavok
palce (prsty nohy)

členkový kĺb
iné kĺby nohy

.8

Iné

hlava
krk
rebrá
lebka
trup
chrbtica

.9

Neurčené miesto

ARTROPATIE (M00 - M25)
Poruchy postihujúce prevažne periférne (končatinové) kĺby

INFEKČNÉ ARTROPATIE (M00 - M03)
Poznámka: V tejto skupine položiek sú zahrnuté artropatie vyvolané pôvodcami mikrobiálnych chorôb.
Rozlíšené sú tieto typy etiologických vzájomných vzťahov:
a) priama infekcia kĺbu, pri ktorej vniknú mikroorganizmy do synoviálneho tkaniva a
mikrobiálny antigén je prítomný v kĺbe;
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b) nepriama infekcia dvojakého typu: reaktívna artropatia, pri ktorej je organizmus napadnutý
mikrobiálnou infekciou, ale v kĺbe nie sú identifikovateľné ani mikroorganizmy, ani antigény
a postinfekčná artropatia, pri ktorej je prítomný mikrobiálny antigén, ale zachytenie
mikroorganizmu je nekonštantné a chýba dôkaz o jeho lokálnom rozmnožovaní.

M00

PYOGÉNNA ARTRITÍDA
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

M00.0

Stafylokoková artritída a polyartritída

M00.1

Pneumokoková artritída a polyartritída

M00.2

Iná streptokoková artritída a polyartritída

M00.8

Artritída a polyartritída vyvolaná iným určeným bakteriálnym agensom

M00.9

Bližšie neurčená pyogénna artritída

Ak je žiaduce identifikovať bakteriálny agens, použite doplnkový kód (B95 - B96).
Infekčná artritída NS

M01*

PRIAME INFEKCIE KĹBU PRI INFEKČNÝCH A
PARAZITÁRNYCH CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

Nezahŕňa: artropatiu pri sarkoidóze (M14.8*)
postinfekčnú a reaktívnu artropatiu (M03.-*)

M01.0*

Meningokoková artritída (A39.8†)
Nezahŕňa: postmeningokokovú artritídu (M03.0*)

M01.1*

Tuberkulózna artritída (A18.0†)
Nezahŕňa: tuberkulóznu artritídu chrbtice (M49.0*)

M01.2*

Artritída pri Lymeskej borelióze (A69.2†)

M01.3*

Artritída pri iných bakteriálnych chorobách zatriedených inde
Artritída pri
• lepre [Hansenovej chorobe] (A30.-†)
• lokalizovanej salmonelovej infekcii (A02.2†)
• týfuse alebo paratýfuse (A01.-†)
Gonokoková artritída (A54.4†)

M01.4*

Artritída pri ružienke (B06.8†)

M01.5*

Artritída pri iných vírusových chorobách zatriedených inde
Artritída pri
• mumpse (parotitis epidemica) (B26.8†)
• horúčke Q nyong-nyong (A92.1†)

M01.6*

Artritída pri mykózach (B35 - B49†)

M01.8*

Artritída pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde

M02

REAKTÍVNE ARTROPATIE
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

Nezahŕňa: Behcetovu chorobu (M35.2)
reumatickú horúčku (I00)

M02.0

Artropatia po črevnej obchádzke (bypasse)

M02.1

Postdyzenterická artropatia

M02.2

Postimunizačná artropatia

M02.3

Reiterova choroba

M02.8

Iné reaktívne artropatie

M02.9

Bližšie neurčená reaktívna artropatia
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M03*

POINFEKČNÉ A REAKTÍVNE ARTROPATIE PRI CHOROBÁCH
ZATRIEDENÝCH INDE
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

Nezahŕňa: priame infekcie kĺbu pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených
inde (M01.-*)

M03.0*

Pomeningokoková artritída (A39.8†)
Nezahŕňa: meningokokovú artritídu (M01.0*)

M03.1*

Poinfekčná artropatia pri syfilise
Cluttonove kĺby (A50.5†)

Nezahŕňa: Charcotovu alebo tabickú artropatiu (M14.6*)
M03.2*

Iné poinfekčné artropatie pri chorobách zatriedených inde
Poinfekčné artropatie pri
• enteritíde vyvolanej Yersinia enterocolitica (A04.6†)
• vírusovej hepatitíde (B15 - B19†)
Nezahŕňa: vírusové artropatie (M01.4 - .5*)

M03.6*

Reaktívne artropatie pri iných chorobách zatriedených inde
Artropatia pri infekčnej endokarditíde (I33.0†)

ZÁPALOVÉ POLYARTROPATIE (M05 - M14)
M05

SÉROPOZITÍVNA REUMATOIDNÁ ARTRITÍDA
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

Nezahŕňa: reumatickú horúčku (I00)
reumatoidnú artritídu
• juvenilnú (M08.-)
• chrbtice (M45)

M05.0

Feltyho syndróm
Reumatoidná artritída so splenomegáliou a leukopéniou

M05.1†

Reumatoidné pľúca (J99.0*)

M05.2

Reumatoidná vaskulitída

M05.3†

Reumatoidná artritída s postihnutím iných orgánov a sústav
Reumatoidná
• karditída (I52.8*)
• endokarditída (I39.-*)
• myokarditída (I41.8*)
• myopatia (G73.7*)
• perikarditída (I32.8*)
• polyneuropatia (G63.6*)

M05.8

Iná séropozitívna reumatoidná artritída

M05.9

Bližšie neurčená séropozitívna reumatoidná artritída

M06

INÁ REUMATOIDNÁ ARTRITÍDA
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

M06.0

Séronegatívna reumatoidná artritída

M06.1

Stillova choroba so vznikom v dospelosti
Nezahŕňa: Stillovu chorobu NS (M08.2)

M06.2

Reumatoidná burzitída

M06.3

Reumatoidné uzlíky

M06.4

Zápalová polyartropatia
Nezahŕňa: polyartritídu NS (M13.0)
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M06.8

Iná bližšie určená reumatoidná artritída

M06.9

Bližšie neurčená reumatoidná artritída

M07*

PSORIATICKÉ A ENTEROPATICKÉ ARTROPATIE
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

Nezahŕňa: juvenilné psoriatické a enteropatické artropatie (M09.-*)
M07.0*

Distálna interfalangeálna psoriatická artropatia (L40.5†)

M07.1*

Znetvorujúca artritída [arthritis mutilans] (L40.5†)

M07.2*

Psoriatická spondylitída (L40.5†)

M07.3*

Iné psoriatické artropatie (L40.5†)

M07.4*

Artropatia pri Crohnovej chorobe [enteritis regionalis] (K50.-†)

M07.5*

Artropatie pri ulceróznej kolitíde (K51.-†)

M07.6*

Iné enteropatické artropatie

M08

JUVENILNÁ ARTRITÍDA
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]
artritídu u detí so vznikom pred 16. dňom života a trvajúcu dlhšie ako
3 mesiace
Nezahŕňa: Feltyho syndróm (M05.0)
juvenilnú dermatomyozitídu (M33.0)

Zahŕňa:

M08.0

Juvenilná reumatoidná artritída

M08.1

Juvenilná ankylozujúca spondylitída
Nezahŕňa: ankylozujúcu spondylitídu v dospelosti (M45)

M08.2

Juvenilná artritída s celkovým (systémovým) začiatkom (Stillova)

Juvenilná reumatoidná artritída s reumatoidným faktorom alebo bez neho

Stillova choroba NS

Nezahŕňa: Stillovu chorobu so vznikom v dospelosti (M06.1)
M08.3

Juvenilná polyartritída (séronegatívna)

M08.4

Oligoartikulárna forma juvenilnej artritídy

M08.8

Iná juvenilná artritída

M08.9

Bližšie neurčená juvenilná artritída

M09*

JUVENILNÁ ARTRITÍDA PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH
INDE

Chronická juvenilná polyartritída

[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

Nezahŕňa: artropatiu pri Whippleovej chorobe (M14.8*)
M09.0*

Juvenilná artritída pri psoriáze (L40.5†)

M09.1*

Juvenilná artritída pri Crohnovej chorobe [enteritis regionalis] (K50.-†)

M09.2*

Juvenilná artritída pri ulceróznej kolitíde (K51.-†)

M09.8*

Juvenilná artritída pri iných chorobách zatriedených inde

M10

LÁMKA - ARTHRITIS URICA

M10.0

Idiopatická lámka

[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]
Lámková burzitída
Primárna lámka
Lámkový uzlík (tofus) srdca† (I43.8*)
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M10.1

Lámka zapríčinená olovom

M10.2

Lámka vyvolaná liekmi
Ak je žiaduce identifikovať liek, použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola).

M10.3

Lámka zavinená poškodením obličkovej funkcie

M10.4

Iná sekundárna lámka

M10.9

Bližšie neurčená lámka

M11

INÉ KRYŠTÁLOVÉ ARTROPATIE
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

M11.0

Chondrokalcinóza z ukladania kryštálov fosforečnanu vápenatého

M11.1

Familiárna chondrokalcinóza

M11.2

Iná chondrokalcinóza
Chondrokalcinóza NS

M11.8

Iné bližšie určené kryštálové artropatie

M11.9

Bližšie neurčená kryštálová artropatia

M12

INÉ ŠPECIFICKÉ ARTROPATIE
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

Nezahŕňa: artropatiu NS (M13.9)
artrózu (M15 - M19)
krikoarytenoidálnu artropatiu (J38.7)

M12.0

Chronická postreumatická artropatia [Jaccoudov syndróm]

M12.1

Kaschinova-Beckova choroba

M12.2

Synovitis villonodularis (pigmentovaná)

M12.3

Palindromický reumatizmus

M12.4

Intermitujúca hydrartróza

M12.5

Traumatická artropatia
Nezahŕňa: posttraumatickú artrózu
• NS (M19.1)
• prvého karpometakarpálneho kĺbu (M18.2 - .3)
• bedrového kĺbu (M16.4 - .5)
• kolenného kĺbu (M17.2 - .3)
• iné jednotlivé kĺby (M19.1)

M12.8

Iné špecifické artropatie nezatriedené inde
Prechodná artropatia

M13

INÉ ARTRITÍDY
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

Nezahŕňa: artrózu (M15 - M19)
M13.0

Bližšie neurčená polyartritída

M13.1

Monoartritída nezatriedená inde

M13.8

Iná špecifikovaná artritída

M13.9

Bližšie neurčená artritída

Alergická artritída
Artropatia NS
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M14*

ARTROPATIE PRI INÝCH CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
Nezahŕňa: artropatiu pri
• chorobách krvi (M36.2 - .3*)
• hypersenzitívnych reakciách (M36.4*)
• nádorovej chorobe (M36.1*)
neuropatickú spondylopatiu (M49.4*)
psoriatické a enteropatické artropatie (M07.-*)
• juvenilné (M09.-*)

M14.0*

Lámková artropatia zapríčinená enzýmovými defektmi a iné dedičné poruchy
Lámková artropatia pri
• Leschovom-Nyhanovom syndróme (E79.1†)
• kosáčikovitej anémii (D57.-†)

M14.1*

Kryštálová artropatia pri iných metabolických poruchách zatriedených inde
Kryštálová artropatia pri hyperparatyreóze (E21.-†)

M14.2*

Diabetická artropatia (E10 - E14† so spoločným štvrtým znakom .6)
Nezahŕňa: diabetickú neuropatickú artropatiu (M14.6*)

M14.3*

Lipoidná dermatoartritída (E78.8†)

M14.4*

Artropatia pri amyloidóze (E85.-†)

M14.5*

Artropatia pri iných poruchách žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a
premeny látok
Artropatia pri
• akromegálii a hypofýzovom gigantizme (E22.0†)
• hemochromatóze (E83.1†)
• hypotyreóze (E00 - E03†)
• tyreotoxikóze [hypertyreóze] (E05.-†)

M14.6*

Neuropatická artropatia
Charcotova alebo tabická artropatia (A52.1†)
Diabetická neuropatická artropatia (E10 - E14† so spoločným štvrtým znakom .6)

M14.8*

Artropatie pri iných špecifikovaných chorobách zatriedených inde
Artropatia pri
• erythema
• multiforme (L51.-†)
• nodosum (L52†)
• sarkoidóze (D86.8†)
• Whippleovej chorobe (K90.8†)

ARTRÓZY (M15 - M19)
Poznámka: V tejto skupine položiek sa používa termín osteoartritída ako synonymum pre artrózu a
osteoartrózu. Termín bol primárne použitý v jeho zvyčajnom klinickom význame bez
stotožnenia s daktorým základným alebo určujúcim klinickým stavom.
Nezahŕňa: osteoartritídu chrbtice (M47.-)

M15

POLYARTRÓZA
Zahŕňa:
artrózu postihujúcu viac ako jedno miesto
Nezahŕňa: obojstranné postihnutie jedného kĺbu (M16 - M19)

M15.0

Primárna generalizovaná (osteo)artróza

M15.1

Heberdenove uzly (s artropatiou)

M15.2

Bouchardove uzly (s artropatiou)

M15.3

Sekundárna viacnásobná artróza
Posttraumatická polyartróza
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M15.4

Erozívna (osteo)artróza

M15.8

Iná polyartróza

M15.9

Bližšie neurčená poylartróza
Generalizovaná osteoartritída NS

M16

KOXARTRÓZA [ARTRÓZA BEDROVÉHO KĹBU]

M16.0

Obojstranná primárna koxartróza

M16.1

Iná primárna koxartróza
Primárna koxartróza
• NS
• jednostranná

M16.2

Obojstranná koxartróza zavinená dyspláziou

M16.3

Iná dysplastická koxartróza
Dysplastická koxartróza
• NS
• jednostranná

M16.4

Obojstranná posttraumatická koxartróza

M16.5

Iná posttraumatická koxartróza
Posttraumatická koxartróza
• NS
• jednostranná

M16.6

Iná obojstranná sekundárna koxartróza

M16.7

Iná sekundárna koxartróza
Sekundárna koxartróza
• NS
• jednostranná

M16.9

Bližšie neurčená koxartróza

M17

GONARTRÓZA [ARTRÓZA KOLENNÉHO KĹBU]

M17.0

Obojstranná primárna gonartróza

M17.1

Iná primárna gonartróza
Primárna gonartróza
• NS
• jednostranná

M17.2

Obojstranná posttraumatická gonartróza

M17.3

Iná posttraumatická gonartróza
Posttraumatická gonartróza
• NS
• jednostranná

M17.4

Iná obojstranná sekundárna gonartróza

M17.5

Iná sekundárna gonartróza
Sekundárna gonartróza
• NS
• jednostranná

M17.9

Bližšie neurčená gonartróza

M18

ARTRÓZA PRVÉHO KARPOMETAKARPÁLNEHO KĹBU

M18.0

Obojstranná primárna artróza prvých karpometakarpálnych kĺbov
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M18.1

Iná primárna artróza prvého karpometakarpálneho kĺbu
Primárna artróza prvého karpometakarpálneho kĺbu
• NS
• jednostranná

M18.2

Obojstranná posttraumatická artróza prvého karpometakarpálneho kĺbu

M18.3

Iná posttraumatická artróza prvého karpometakarpálneho kĺbu
Posttraumatická artróza prvého karpometakarpálneho kĺbu
• NS
• jednostranná

M18.4

Iná obojstranná sekundárna artróza prvých karpometakarpálnych kĺbov

M18.5

Iná sekundárna artróza prvého karpometakarpálneho kĺbu
Sekundárna artróza prvého karpometakarpálneho kĺbu
• NS
• jednostranná

M18.9

Bližšie neurčená artróza prvého karpometakarpálneho kĺbu

M19

INÉ ARTRÓZY
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

Nezahŕňa: artrózu chrbtice (M47.-)
hallux rigidus (stuhnutý kĺb veľkého palca) (M20.2)
polyartrózu (M15.-)

M19.0

Primárna artróza iných kĺbov

M19.1

Posttraumatická artróza iných kĺbov

Primárna artróza NS
Posttraumatická artróza NS

M19.2

Sekundárna artróza iných kĺbov
Sekundárna artróza NS

M19.8

Iná bližšie určená artróza

M19.9

Bližšie neurčená artróza

INÉ PORUCHY KĹBOV (M20 - M25)
Nezahŕňa: kĺby chrbtice (M40 - M54)

M20

ZÍSKANÉ DEFORMÁCIE PRSTOV (RÚK) A PALCOV (NÔH)
Nezahŕňa: získané chýbanie prstov a palcov (Z89.-) vrodené
• chýbanie prstov a palcov (Q71.3, Q72.3)
• deformácie a malformácie prstov a palcov (Q66.-, Q68 - Q70, Q74.-)

M20.0

Deformácie prsta (prstov)
Deformácia “gombíkovej dierky” a deformácia “labutieho krku”

Nezahŕňa: kyjačikovité prsty - digiti hippocratici (R68.3)
fibromatózu palmárnej fascie [Dupuytrenovu] (M72.0)
digitus recellens (pukavý prst) (M65.3)

M20.1

Vbočený veľký palec - hallux valgus (získaný)
Bunion

M20.2

Stuhnutý veľký palec - hallux rigidus

M20.3

Iná deformácia veľkého palca (získaná)
Vybočený veľký palec - hallux varus
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M20.4

Iný kladivkový palec (ce) (získaný)

M20.5

Iné deformácie palca (ov) (získané)

M20.6

Bližšie neurčená získaná deformácia palca (ov)

M21

INÉ ZÍSKANÉ DEFORMÁCIE KONČATÍN
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

Nezahŕňa: získané chýbanie končatiny (Z89.-)
získané deformácie prstov alebo palcov (M20.-)
vrodené
• chýbanie končatín (Q71 - Q73)
• deformácie a malformácie končatín (Q65 - Q66, Q68 - Q74)
coxa plana (M91.2)

M21.0

Deformácie vbočenia nezatriedené inde
Nezahŕňa: vbočený predpriehlavok - metatarsus valgus (Q66.6)
talipes calcaneovalgus (Q66.4)

M21.1

Deformácie vybočenia nezatriedené inde
Nezahŕňa: vybočený predpriehlavok - metatarsus varus (Q66.2)
tibia vara (M92.5)

M21.2

Flekčné deformácie

M21.3

Ovísavé zápästie a noha (získané)

M21.4

Plochá noha [pes planus] (získaná)
Nezahŕňa: vrodenú plochú nohu (Q66.5)

M21.5

Získaná pazúrovitá ruka, talipomanus (manus curta), pazúrovitá noha, talipes
Nezahŕňa: talipes, neurčená ako získaná (Q66.8)

M21.6

Iné získané deformity členka a nohy
Nezahŕňa: deformácie veľkého palca (získané) (M20.1 - .6)

M21.7

Nerovnaká dĺžka končatín (získaná)

M21.8

Iné bližšie určené získané deformácie končatín

M21.9

Bližšie neurčená získaná deformácia končatiny

M22

PORUCHY PATELY - JABĹČKA

M22.0

Opakujúca sa dislokácia pately

M22.1

Opakujúca sa subluxácia pately

M22.2

Poruchy pately a femoru

M22.3

Iné poruchy uloženia pately

M22.4

Chondromalácia pately

M22.8

Iné poruchy pately

M22.9

Bližšie neurčená porucha pately

M23

VNÚTORNÉ PORUCHY KOLENNÉHO KĹBU

Nezahŕňa: dislokáciu pately (S83.0)

Nasledujúce dodatkové rozdelenie do podtried na určenie miesta postihnutia umožňuje zvoliť
si vhodné podpoložky v M23,-; pozri aj poznámku na strane 426.
.0 Viaceré miesta
.1 Predný skrížený väz alebo Predný roh prístredného kosáčika (menisku)
.2 Zadný skrížený väz alebo Zadný roh prístredného kosáčika (menisku)
.3 Píšťalový pobočný väz alebo Iný a neurčený prístredný kosáčik (meniskus)
.4 Ihlicový pobočný väz alebo Predný roh bočného kosáčika (menisku)
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.5
.6
.7
.9

Zadný roh bočného kosáčika (menisku)
Iný a neurčený bočný kosáčik (meniskus)
Ligamentum kĺbového puzdra
Neurčený väz
Neurčený meniskus
Nezahŕňa: ankylózu (M24.6)
bežné poranenie - pozri poranenia kolena a predkolenia (S80 - S89)
deformáciu kolena (M21.-)
poruchy pately (M22.-)
osteochondritis dissecans (M93.2)
opakujúcu sa dislokáciu alebo subluxáciu (M24.4)
• pately (M22.0 - .1)

M23.0

Cystický meniskus

M23.1

Diskový meniskus (vrodený)

M23.2

Porucha uloženia menisku zavinená starou trhlinou alebo poranením

M23.3

Iné poruchy menisku

Staré pretrhnutie zavinené neobratným pohybom
Degenerovaný meniskus
Odchlopený meniskus
Retinovaný meniskus

M23.4

Voľné teleso v kolene

M23.5

Chronická instabilnosť kolena

M23.6

Iné spontánne natrhnutie väzu (ov) kolena

M23.8

Iná vnútorná porucha kolena
Ochabnutosť väzu kolena
Pukot (krepitus) v kolene

M23.9

Bližšie neurčená vnútorná porucha kolena

M24

INÉ ŠPECIFICKÉ PORUCHY KĹBOV
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

Nezahŕňa: bežné poranenie - pozri poranenie kĺbu podľa oblasti tela
ganglion (M67.4)
pukot (krepitus) v kolene (M23.8)
poruchy temporomandibulárneho kĺbu (K07.6)

M24.0

Voľné teleso v kĺbe
Nezahŕňa: voľné teleso v kolene (M23.4)

M24.1

Iné poruchy kĺbových chrupiek
Nezahŕňa: chondrokalcinózu (M11.1 - .2)
vnútornú poruchu kolena (M23.-)
metastatickú kalcifikáciu (E83.5)
ochronózu (E70.2)

M24.2

Porucha väzu
Sekundárna instabilita po starom poranení väzu
Ochabnutosť väzov NS
Nezahŕňa: familiárnu ochabnutosť väzov (M35.7)
ochabnutosť väzov kolena (M23.5 - .8)

M24.3

Patologická dislokácia a subluxácia kĺbu nezatriedená inde
Nezahŕňa: dislokáciu alebo luxáciu kĺbu
• vrodenú - pozri vrodené malformácie a deformácie sústavy svalov
a kostí (Q65 - Q79)
• pri bežnom poranení - pozri poranenie kĺbov a väzov podľa oblastí tela
• opakujúcu sa (M24.4)
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M24.4

Opakujúca sa dislokácia a subluxácia kĺbu
Nezahŕňa: dislokáciu alebo subluxáciu pately (M22.0 - .1)
subluxáciu stavca (M43.3 - .5)

M24.5

Kontraktúra kĺbu
Nezahŕňa: získané deformácie končatín (M20 - M21)
kontraktúru šľachy (puzdra) bez kontraktúry kĺbu (M67.1)
Dupuytrenovu kontraktúru (M72.0)

M24.6

Ankylóza kĺbu
Nezahŕňa: ankylózu chrbtice (M43.2)
stuhnutie kĺbu bez ankylózy (M25.6)

M24.7

Protrusio acetabuli

M24.8

Iné špecifické poruchy kĺbov nezatriedené inde
Dráždivý bedrový kĺb

M24.9

Bližšie neurčená porucha kĺbu

M25

INÉ PORUCHY KĹBOV NEZATRIEDENÉ INDE
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

Nezahŕňa: abnormalitu chôdze a pohyblivosti (R26.-)
kalcifikáciu
• burzy (M71.4)
• pleca (kĺbu) (M75.3)
• šľachy (M65.2)
deformácie zatriedené do M20 - M21
ťažkosti pri chôdzi (R26.2)

M25.0

Hemartróza
Nezahŕňa: bežné poranenie kĺbu - pozri poranenie kĺbu podľa oblasti tela

M25.1

Fistula kĺbu

M25.2

Cepovitý kĺb

M25.3

Iná instabilnosť kĺbu
Nezahŕňa: druhotnú nestálosť kĺbu po
• starom poranení väzu (M24.2)
• odstránení kĺbovej protézy (M96.8)

M25.4

Výpotok v kĺbe
Nezahŕňa: hydrartrózu pri yawse (A66.6)

M25.5

Bolesť kĺbu

M25.6

Stuhnutie kĺbu nezatriedené inde

M25.7

Osteofyt

M25.8

Iné bližšie určené poruchy kĺbu

M25.9

Bližšie neurčená porucha kĺbu

SYSTÉMOVÉ CHOROBY SPOJIVOVÉHO TKANIVA (M30 - M36)
Zahŕňa:

systémovú alebo NS autoimunitnú chorobu
systémovú alebo NS kolagénovú (vaskulárnu) chorobu
Nezahŕňa: autoimunitnú chorobu jedného orgánu alebo jedného bunkového typu (kódujte do kategórie
príslušnej choroby)
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M30

POLYARTERITIS NODOSA A PRÍBUZNÉ CHOROBY

M30.0

Polyarteritis nodosa

M30.1

Polyarteritída so zachvátením pľúc [Churgova-Straussova]

M30.2

Juvenilná polyarteritída

M30.3

Mukokutánny syndróm lymfatických uzlín [Kawasakiho]

M30.8

Iné choroby blízke polyarteritis nodosa

Alergická granulomatózna angiitída

Syndróm prekrývajúcej polyangiitídy

M31

INÉ NEKROTIZUJÚCE VASKULOPATIE

M31.0

Angiitída z hypersenzitivity

M31.1

Trombotická mikroangiopatia

M31.2

Granuloma gangraenescens

M31.3

Wegenerova granulomatóza

M31.4

Syndróm aortálneho oblúka [Takayashuov syndróm]

M31.5

Gigantocelulárna arteritída s polymyalgia rheumatica

M31.6

Iná gigantocelulárna arteritída

M31.8

Iné bližšie určené nekrotizujúce vaskulopatie

Goodpastureov syndróm
Trombotická trombocytopenická purpura

Wegenerova granulomatóza dýchacej sústavy (nekrotizujúca granulomatóza dýchacej sústavy)

Hypokomplementemická vaskulitída

M31.9

Bližšie neurčená nekrotizujúca vaskulopatia

M32

SYSTÉMOVÝ LUPUS ERYTHEMATOSUS
Nezahŕňa: lupus erythematosus (discoides) (NS) (L93.0)

M32.0

Lupus erythematosus vyvolaný liekmi

M32.1†

Systémový lupus erythematosus s postihnutím orgánov alebo sústav

Ak je žiaduce identifikovať liek, použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola).
Libmanova-Sacksova choroba (I39.-*)
Perikarditída pri lupuse (I32.8*)
Systémový lupus erythematosus
• s postihnutím obličiek (N08.5*, N16.4*)
• s postihnutím pľúc (J99.1*)

M32.8

Iné formy systémového lupus erythematosus

M32.9

Bližšie neurčený systémový lupus erythematosus

M33

DERMATOPOLYMYOZITÍDA

M33.0

Juvenilná dermatomyozitída

M33.1

Iná dermatomyozitída

M33.2

Polymyozitída

M33.9

Bližšie neurčená dermatopolymyozitída

M34

SYSTÉMOVÁ SKLERÓZA
Zahŕňa:

sklerodermiu

437

MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔB
Nezahŕňa: sclerodermia circumscripta (L94.0)
sclerodermia neonatorum (P83.8)

M34.0

Progresívna systémová skleróza

M34.1

Syndróm CRST
Kombinácia
• kalcinózy kože
• Raynaudovho fenoménu
• dysfunkcie pažeráka
• sklerodaktýlie
• teleangiektázie

M34.2

Systémová skleróza vyvolaná liekmi alebo chemickými látkami

M34.8

Iné formy systémovej sklerózy

Ak je žiaduce identifikovať príčinu, použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola).
Systémová skleróza s
• postihnutím pľúc† (J99.1*)
• myopatiou† (G73.7*)

M34.9

Bližšie neurčená systémová skleróza

M35

INÉ SYSTÉMOVÉ POSTIHNUTIE SPOJIVOVÉHO TKANIVA

M35.0

Sicca syndróm (Sjögrenov)

Nezahŕňa: reaktívnu perforujúcu kolagenózu (L87.1)
Sjögrenov syndróm s
• keratokonjunktivitídou† (H19.3*)
• postihnutím pľúc† (J99.1*)
• myopatiou† (G73.7*)
• tubulárno-intersticiálnymi poruchami obličiek† (N16.4*)

M35.1

Iné prekrývajúce sa syndrómy
Zmiešaná choroba spojivového tkaniva

Nezahŕňa: syndróm prekrývajúcej sa polyangiitídy (M30.8)
M35.2

Behcetova choroba

M35.3

Polymyalgia rheumatica
Nezahŕňa: polymyalgia rheumatica s gigantocelulárnou arteritídou (M31.5)

M35.4

Difúzna (eozinofilná) fasciitis

M35.5

Multifokálna fibroskleróza

M35.6

Recidivujúca panikulitída [Weberova-Christianova]
Nezahŕňa: panikulitídu
• NS (M79.3)
• lupus (L93.2)

M35.7

Syndróm hypermobility
Familiárna chabosť väzov

Nezahŕňa: Ehlersov-Danlosov syndróm (Q79.6)
chabosť väzov (M24.2)

M35.8

Iné špecifikované systémové postihnutie spojivového tkaniva

M35.9

Nešpecifikované systémové postihnutie spojivového tkaniva
Autoimunitná choroba (systémová) NS
Kolagenóza (cievna) NS

M36*

SYSTÉMOVÉ CHOROBY SPOJIVOVÉHO TKANIVA PRI
CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
Nezahŕňa: artropatie pri chorobách zatriedených inde (M14.-*)
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M36.0*

Dermato(poly)myozitída pri nádorovej chorobe zatriedenej inde (C00 - D48†)

M36.1*

Artropatia pri nádorovej chorobe zatriedenej inde (C00 - D48†)
Artropatia pri
• leukémii (C91 - C95†)
• malígnej histiocytóze (C96.1†)
• mnohopočetnom myelóme (C90.0†)

M36.2*

Hemofilická artropatia (D66 - D68†)

M36.3*

Artropatia pri iných poruchách krvi zatriedených inde (D50 - D76†)
Nezahŕňa: artropatiu pri Henochovej (-Schönleinovej) purpure (M36.4*)

M36.4*

Artropatia pri reakciách hypersenzitivity zatriedená inde

M36.8*

Systémové poruchy spojivového tkaniva pri iných chorobách zatriedených inde

Artropatia pri Henochovej (-Schönleinovej) purpure (D69.0†)
Systémové poruchy spojivového tkaniva pri
• hypogamaglobulinémii (D80.-†)
• ochronóze (E70.2†)

DORZOPATIE (M40 - M54)
Nasledujúce doplnkové rozdelenie do podtried na určenie miesta postihnutia umožňuje zvoliť si vhodné
položky v skupine dorzopatií okrem položiek M50 a M51; pozri aj poznámku na strane 426.
.0
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

Viaceré miesta na chrbtici
Okcipito-atlanto-axiálna oblasť
Cervikálna oblasť
Cervikotorakálna oblasť
Torakálna oblasť
Torakolumbálna oblasť
Lumbálna oblasť
Lumbosakrálna oblasť
Sakrálna a sakrokokcygeálna oblasť
Bližšie neurčené miesto

DEFORMUJÚCE DORZOPATIE (M40 - M43)
M40

KYFÓZA A LORDÓZA
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 439]

Nezahŕňa: kyfoskoliózu (M41.-)
kyfózu a lordózu
• vrodenú (Q76.4)
• pozákrokovú (M96.-)

M40.0

Posturálna kyfóza
Nezahŕňa: osteochondrózu chrbtice (M42.-)

M40.1

Iná sekundárna kyfóza

M40.2

Iná a bližšie neurčená kyfóza

M40.3

Plochý chrbát

M40.4

Iná lordóza
Lordóza
• získaná
• posturálna

M40.5

Bližšie neurčená lordóza
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M41

SKOLIÓZA
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 439]

Zahŕňa:
kyfoskoliózu
Nezahŕňa: vrodenú skoliózu
• NS (Q67.5)
• zavinenú malformáciou kostí (Q76.3)
• posturálnu (Q67.5)
kyfoskoliotickú kardiopatiu (I27.1)
pozákrokovú skoliózu (M96.-)

M41.0

Infantilná idiopatická skolióza

M41.1

Juvenilná idiopatická skolióza

M41.2

Iná idiopatická skolióza

M41.3

Torakálna skolióza

M41.4

Neuromuskulárne skoliózy

Skolióza dospievajúcich

Sekundárne skoliózy pri mozgovom ochrnutí, Friedreichovej ataxii, poliomyelitíde a iných
nervovosvalových poruchách

M41.5

Iná sekundárna skolióza

M41.8

Iné formy skoliózy

M41.9

Bližšie neurčená skolióza

M42

OSTEOCHONDRÓZA CHRBTICE

M42.0

Juvenilná osteochondróza chrbtice

[Pozri kód miesta postihnutia na strane 439]
Calvého choroba
Scheuermanova choroba
Nezahŕňa: posturálnu kyfózu (M40.0)

M42.1

Osteochondróza chrbtice v dospelosti

M42.9

Bližšie neurčená osteochondróza chrbtice

M43

INÉ DEFORMUJÚCE DORZOPATIE
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 439]

Nezahŕňa: vrodenú spondylolýzu a spondylolistézu (Q76.2)
hemivertebra (Q76.3 - .4)
Klippelov-Feilov syndróm (Q76.1)
lumbalizáciu a sakralizáciu stavcov (Q76.4)
platyspondýliu (Q76.4)
spina bifida occulta (Q76.0)
zakrivenie chrbtice pri
• osteoporóze (M80 - M81)
• Pagetovej chorobe kosti [osteitis deformans] (M88.-)

M43.0

Spondylolýza

M43.1

Spondylolistéza

M43.2

Iná fúzia chrbtice
Ankylóza kĺbu chrbtice

Nezahŕňa: ankylozujúcu spondylitídu (M45)
stav po artrodéze (Z98.1)
pseudoartrózu po fúzii alebo artrodéze (M96.0)

M43.3
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M43.4

Iná recidivujúca atlantoaxiálna subluxácia

M43.5

Iná recidivujúca subluxácia stavcov
Nezahŕňa: biomechanické lézie NEC (M99.-)

M43.6

Torticollis
Nezahŕňa: torticollis
• vrodený (sternomastoidový) (Q68.0)
• bežného poranenia - pozri poranenia chrbtice podľa oblastí tela
• zavinený poranením pri pôrode (P15.8)
• hysterický (F44.4)
• psychogénny (F45.8)
• spastický (G24.3)

M43.8

Iné bližšie určené deformujúce dorzopatie
Nezahŕňa: kyfózu a lordózu (M40.-)
skoliózu (M41.-)

M43.9

Bližšie neurčené deformujúce dorzopatie
Zakrivenie chrbtice NS

SPONDYLOPATIE (M45 - M49)
M45

SPONDYLITIS ANKYLOSANS
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 439]
Reumatoidná artritída chrbtice
Nezahŕňa: artropatiu pri Reiterovej chorobe (M02.3)
Behcetovu chorobu (M35.2)
juvenilnú ankylozujúcu spondylartritídu (M08.1)

M46

INÉ ZÁPALOVÉ SPONDYLOPATIE
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 439]

M46.0

Entezopatia v oblasti chrbtice

M46.1

Sacroilitída nezatriedená inde

M46.2

Osteomyelitída stavca

M46.3

Infekcia medzistavcovej platničky (hnisavá)

Porucha úponov väzov a svalov chrbtice

Ak je žiaduce identifikovať pôvodcu infekcie, použite doplnkový kód (B95 - B97).

M46.4

Bližšie neurčený zápal medzistavcovej platničky

M46.5

Iné infekčné spondylopatie

M46.8

Iné bližšie určené zápalové spondylopatie

M46.9

Bližšie neurčená zápalová spondylopatia

M47

SPONDYLÓZA
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 439]
artrózu alebo osteoartritídu chrbtice
degeneráciu kĺbových plôšok

Zahŕňa:
M47.0†

Syndrómy kompresie prednej miechovej a chrbticovej tepny (G99.2*)

M47.1

Iná spondylóza s myelopatiou
Spondylogénna kompresia miechy† (G99.2*)

Nezahŕňa: subluxáciu stavca (M43.3 - .5)
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M47.2

Iná spondylóza s radikulopatiou

M47.8

Iná spondylóza
Cervikálna spondylóza bez myelopatie radikulopatie
Lumbosakrálna spondylóza alebo bez myelopatie radikulopatie
Torakálna spondylóza bez myelopatie radikulopatie

M47.9

Bližšie neurčená spondylóza

M48

INÉ SPONDYLOPATIE

M48.0

Stenóza spinálneho kanála

[Pozri kód miesta postihnutia na strane 439]
Kaudálna stenóza chrbtice

M48.1

Ankylozujúca hyperostóza [Forestierova]
Difúzna idiopatická hyperostóza kostry [DISH]

M48.2

Osteoarthrosis interspinalis (Baastrupova choroba)

M48.3

Traumatická spondylopatia

M48.4

Námahová fraktúra stavca
“Pochodová zlomenina” stavca (Deutschländerova choroba stavca)

M48.5

Zrútený stavec nezatriedený inde
Zrútený stavec NS
Klinovitý tvar stavca NS
Nezahŕňa: zrútený stavec pri osteoporóze (M80.-)
bežné poranenie - pozri poranenie chrbtice podľa oblastí tela

M48.8

Iné bližšie určené spondylopatie
Osifikácia ligamentum longitudinale posterius

M48.9

Bližšie neurčená spondylopatia

M49*

SPONDYLOPATIE PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 439]

Nezahŕňa: psoriatické a enteropatické artropatie (M07.-*, M09.-*)
M49.0*

Tuberkulóza chrbtice (A18.0†)
Pottovo zakrivenie

M49.1*

Brucelová spondylitída (A23.-†)

M49.2*

Enterobakteriálna spondylitída (A01 - A04†)

M49.3*

Spondylopatia pri iných infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených
inde
Nezahŕňa: neuropatickú spondylopatiu pri tabes dorsalis (M49.4*)

M49.4*

Neuropatická spondylopatia
Neuropatická spondylopatia pri
• syringomyelii a syringobulbii (G95.0†)
• tabes dorsalis (A52.1†)

M49.5*

Zrútený stavec pri chorobách zatriedených inde
Zlomenina stavca zavinená metastázou (C79.5†)

M49.8*

Spondylopatia pri iných chorobách zatriedených inde

INÉ DORZOPATIE (M50 - M54)
Nezahŕňa: bežné poranenie - pozri poranenie chrbtice podľa oblastí tela
zápal medzistavcovej platničky NS (M46.4)
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M50

PORUCHY KRČNÝCH MEDZISTAVCOVÝCH PLATNIČIEK
Zahŕňa:

poruchy cervikotorakálnych medzistavcových platničiek
poruchy krčných medzistavcových platničiek s bolesťami v krčnej oblasti
(cervikalgia)

M50.0†

Porucha cervikálnej medzistavcovej platničky s myelopatiou (G99.2*)

M50.1

Porucha cervikálnej medzistavcovej platničky s radikulopatiou
Nezahŕňa: radikulitídu ramena NS (M54.1)

M50.2

Iná dislokácia medzistavcovej platničky

M50.3

Iná degenerácia cervikálnej medzistavcovej platničky

M50.8

Iné poruchy cervikálnych medzistavcových platničiek

M50.9

Bližšie neurčená porucha cervikálnej medzistavcovej platničky

M51

INÉ PORUCHY MEDZISTAVCOVÝCH PLATNIČIEK
Zahŕňa:

poruchy torakálnych, torakolumbálnych a lumbosakrálnych
medzistavcových platničiek

M51.0†

Poruchy lumbálnych a iných medzistavcových platničiek s myelopatiou
(G99.2*)

M51.1

Poruchy lumbálnych a iných medzistavcových platničiek s radikulopatiou
Ischias (ischialgia) vyvolaný poruchou medzistavcovej platničky

Nezahŕňa: lumbálnu radikulitídu NS (M54.1)
M51.2

Iná bližšie určená dislokácia medzistavcovej platničky

M51.3

Iná bližšie určená degenerácia medzistavcovej platničky

M51.4

Schmorlove uzly

M51.8

Iné bližšie určené poruchy medzistavcových platničiek

M51.9

Bližšie neurčené poruchy medzistavcových platničiek

M53

INÉ DORZOPATIE NEZATRIEDENÉ INDE

M53.0

Cervikokraniálny syndróm

Lumbago vyvolané dislokáciou medzistavcovej platničky

[Pozri kód miesta postihnutia na strane 439]
Syndróm zadného krčného sympatika

M53.1

Cervikobrachiálny syndróm
Nezahŕňa: poruchu cervikálnej medzistavcovej platničky (M50.-)
úžinový syndróm v oblasti hornej apertúry hrudníka (G54.0)

M53.2

Instability chrbtice

M53.3

Sakrokokcygeálne poruchy nezatriedené inde
Kokcygodýnia (bolesť v kostrči)

M53.8

Iné bližšie určené dorzopatie

M53.9

Bližšie neurčená dorzopatia

M54

BOLESŤ CHRBTA - DORZALGIA
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 439]

Nezahŕňa: psychogénnu dorzalgiu (F45.4)
M54.0

Panikulitída postihujúca krčnú a chrbtovú oblasť
Nezahŕňa: panikulitídu
• NS (M79.3)
• lupus (L93.2)
• opakujúcu sa [Weberovu-Christianovu] (M35.6)
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M54.1

Radikulopatia
Neuritída alebo radikulitída
• brachiálna NS
• lumbálna NS
• lumbosakrálna NS
• torakálna NS
Radikulitída NS
Nezahŕňa: neuralgiu a neuritídu NS (M79.2)
radikulopatiu s (so)
• poruchou cervikálnej medzistavcovej platničky (M50.1)
• poruchou lumbálnej a inej medzistavcovej platničky (M51.1)
• spondylózou (M47.2)

M54.2

Cervikalgia
Nezahŕňa: cervikalgiu vyvolanú poruchou cervikálnej medzistavcovej platničky (M50.-)

M54.3

Ischias (ischialgia)
Nezahŕňa: ischias
• vyvolaný poruchou medzistavcovej platničky (M51.1)
• s lumbagom (M54.4)
poškodenie sedacieho nervu (n. ischiadicus) (G57.0)

M54.4

Lumbago s ischiasom
Nezahŕňa: vyvolané poruchou medzistavcovej platničky (M51.1)

M54.5

Bolesti v dolnej časti chrbta
Bolesť v bedre
Bolestivé napätie v dolnej časti chrbta
Lumbago NS
Nezahŕňa: lumbago
• vyvolané dislokáciou medzistavcovej platničky (M51.2)
• s ischiasom (M54.4)

M54.6

Bolesť v torakálnej chrbtici
Nezahŕňa: bolesť vyvolanú poruchou medzistavcovej platničky (M51.-)

M54.8

Iná dorzalgia

M54.9

Bližšie neurčená dorzalgia
Bolesť chrbta NS

CHOROBY MÄKKÉHO TKANIVA (M60 - M79)
CHOROBY SVALOV (M60 - M63)
Nezahŕňa: dermatopolymyozitídu (M33.-)
svalové dystrofie a myopatie (G71 - G72)
myopatiu pri
• amyloidóze (E85.-)
• polyarteritis nodosa (M30.0)
• reumatoidnej artritíde (M05.3)
• sklerodermii (M34.-)
• Sjögrenovom syndróme (M35.0)
• systémovom lupus erythematosus (M32.-)

M60

MYOZITÍDA
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

M60.0

Infekčný zápal svalu (myositis infectiosa)
Pyomyositis tropicalis
Ak je žiaduce identifikovať pôvodcu infekcie, použite doplnkový kód (B95 - B97)
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M60.1

Intersticiálna myozitída

M60.2

Granulóm z cudzieho telesa v mäkkom tkanive neklasifikovaný inde
Nezahŕňa: granulóm v koži a podkožnom tkanive z cudzieho telesa (L92.3)

M60.8

Iná myozitída

M60.9

Bližšie neurčená myozitída

M61

KALCIFIKÁCIA A OSIFIKÁCIA SVALU - VÁPENATENIE A
KOSTNATENIE SVALU

M61.0

Myositis ossificans traumatica

M61.1

Myositis ossificans progressiva

M61.2

Kalcifikácia a osifikácia svalu pri ochrnutí

[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

Fibrodysplasia ossificans progressiva
Myositis ossificans spojená s kvadruplégiou a paraplégiou

M61.3

Kalcifikácia a osifikácia svalov spojená s popáleninami
Myositis ossificans spojená s popáleninami

M61.4

Iná kalcifikácia svalu
Nezahŕňa: kalcifikujúcu tendinitídu (M65.2)

M61.5

Iná osifikácia svalu

M61.9

Bližšie neurčená kalcifikácia a osifikácia svalu

M62

INÉ CHOROBY SVALU

• pleca (M75.3)

[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

Nezahŕňa: kŕč a spazmus (R25.2)
myalgiu (M79.1)
myopatiu
• alkoholickú (G72.1)
• liekovú (G72.0)
• syndróm “stuhnutého muža” (G25.8)

M62.0

Diastáza svalu

M62.1

Iné roztrhnutie (ruptúra) svalu (netraumatické)
Nezahŕňa: roztrhnutie šľachy (M66.-)

M62.2

Ischemické poškodenie svalu
Nezahŕňa: syndróm kompartmentu (crush syndrome) (T79.6)

traumatické roztrhnutie svalu - pozri poranenie svalu podľa oblastí tela

traumatickú ischémiu svalu (T79.6)
Volkmanovu ischemickú kontraktúru (T79.6)

M62.3

Syndróm z nehýbania (imobility) u paraplegika

M62.4

Kontraktúra svalu
Nezahŕňa: kontraktúru kĺbu (M24.5)

M62.5

Zmenšovanie a atrofia svalu nezatriedená inde

M62.6

Poškodenie svalu z preťaženia
Nezahŕňa: bežné poranenie - pozri poranenie svalu podľa oblastí tela

M62.8

Iné bližšie určené poruchy svalu

M62.9

Bližšie neurčená porucha svalu

Atrofia z nečinnosti NEC

Hernia svalu mimo svalového puzdra
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M63*

CHOROBY SVALU PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
Nezahŕňa: myopatiu pri
• chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním (G73.5*)
• chorobách premeny látok (G73.6*)

M63.0*

Myozitída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde
Myozitída pri
• lepre [Hansenovej chorobe] (A30.-†)
• syfilise (A51.4†, A52.7†)

M63.1*

Myozitída pri protozoálnych a parazitárnych infekciách zatriedených inde
Myozitída pri
• cysticerkóze (B69.8†)
• schistosomóze (bilharzióze) (B65.-†)
• toxoplazmóze (B58.8†)
• trichinelóze (B75†)

M63.2*

Myozitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde

M63.3*

Myozitída pri sarkoidóze (D86.8†)

M63.8*

Iné choroby svalu pri chorobách zatriedených inde

Myozitída pri mykózach (B35 - B49†)

CHOROBY SYNOVIÁLNEJ MEMBRÁNY A ŠLIACH
(M65 - M68)
M65

SYNOVITÍDA A TENDOSYNOVITÍDA
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

Nezahŕňa: chronickú krepitujúcu synovitídu ruky a zápästia (M70.0)
bežné poranenie - pozri poranenie väzu a šľachy podľa oblastí tela
poruchy mäkkého tkaniva súvisiace s častým alebo nadmerným používaním
a tlakom (M70.-)

M65.0

Absces šľachového puzdra
Ak je žiaduce identifikovať pôvodcu bakteriálnej infekcie, použite doplnkový kód (B95 - B96).

M65.1

Iné infekčné (tendo) synovitídy

M65.2

Kalcifikujúca tendinitída
Nezahŕňa: kalcifikujúcu tendinitídu pleca (M75.3)
bližšie určenú tendinitídu (M75 - M77)

M65.3

Digitus recellens (lúpavý prst)
Uzlová tendinopatia

M65.4

Styloradiálna tendosynovitída [de Quervainova]

M65.8

Iná synovitída a tendosynovitída

M65.9

Bližšie neurčená synovitída a tendosynovitída

M66

SPONTÁNNE ROZTRHNUTIE SYNOVIÁLNEJ MEMBRÁNY
A ŠĽACHY
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]
roztrhnutie pri účinku bežnej sily na tkanivá, o ktorých sa usudzuje, že sú
menej pevné ako normálne
Nezahŕňa: syndróm manžety rotátorov (M75.1)
roztrhnutie pri účinku mimoriadnej sily na normálne tkanivo - pozri
poranenie šľachy podľa oblastí tela

Zahŕňa:

M66.0
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M66.1

Roztrhnutie synoviálnej membrány
Puknutie synoviálnej cysty

Nezahŕňa: puknutie popliteálnej cysty (M66.0)
M66.2

Spontánne roztrhnutie šliach extenzorov

M66.3

Spontánne roztrhnutie šliach flexorov

M66.4

Spontánne roztrhnutie iných šliach

M66.5

Spontánne roztrhnutie neurčenej šľachy
Neúrazové roztrhnutie šľachovosvalového spojenia

M67

INÉ CHOROBY SYNOVIÁLNEJ MEMBRÁNY A ŠLIACH
Nezahŕňa: fibromatózu palmárnej fascie [Dupuytrenovu] (M72.0)
tendinitídu NS (M77.9)
xantomatózu lokalizovanú do šliach (E78.2)

M67.0

Krátka Achilova šľacha (získaná)

M67.1

Iná kontraktúra šľachy (puzdra)
Nezahŕňa: kontraktúru šľachy (puzdra) s kontraktúrou kĺbu (M24.5)

M67.2

Hypertrofia synoviálnej membrány nezatriedená inde
Nezahŕňa: synovitis villonodularis (pigmentosa) (M12.2)

M67.3

Prechodná synovitída
Toxická synovitída

Nezahŕňa: palindromický reumatizmus (M12.3)
M67.4

Ganglion
Ganglion kĺbu alebo šľachy (puzdra)

Nezahŕňa: cystu
• burzy (M71.2 - .3)
• synoviálnej membrány (M71.2 - .3)
ganglion pri yawse (A66.6)

M67.8

Iné bližšie určené poruchy synoviálnej membrány a šľachy

M67.9

Bližšie neurčená porucha synoviálnej membrány a šľachy

M68*

CHOROBY SYNOVIÁLNEJ MEMBRÁNY A ŠLIACH PRI
CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

M68.0*

Synovitída a tendosynovitída pri bakteriálnych chorobách zatriedených inde
Synovitída alebo tendosynovitída pri
• gonorei (A54.4†)
• syfilise (A52.7†)
• tuberkulóze (A18.0†)

M68.8*

Iné poruchy synoviálnej membrány a šliach pri chorobách zatriedených inde

INÉ CHOROBY MÄKKÉHO TKANIVA (M70 - M79)
M70

CHOROBY MÄKKÉHO TKANIVA SÚVISIACE S POUŽÍVANÍM,
NADMERNÝM POUŽÍVANÍM A TLAKOM
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

Zahŕňa:
poruchy mäkkého tkaniva pri chorobách z povolania
Nezahŕňa: burzitídu
• NS (M71.9)
• pleca (M75.5)
entezopatie (M76 - M77)
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M70.0

Chronická krepitujúca synovitída ruky a zápästia

M70.1

Burzitída ruky

M70.2

Bursitis olecrani (banícky lakeť)

M70.3

Iná burzitída lakťa

M70.4

Prepatelárna burzitída

M70.5

Iná burzitída kolena

M70.6

Trochanterická burzitída
Tendinitis trochanterica

M70.7

Iná burzitída bedier

M70.8

Iné poruchy mäkkého tkaniva súvisiace s používaním, nadmerným používaním
a tlakom

M70.9

Bližšie neurčená porucha mäkkého tkaniva súvisiaca s používaním,
nadmerným používaním a tlakom

M71

INÉ BURZOPATIE

Burzitída tuber ossis ischii

[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

Nezahŕňa: bunion (M20.1)
burzitídu súvisiacu s používaním, nadmerným používaním a tlakom (M70.-)
entezopatie (M76 - M77)

M71.0

Absces burzy

M71.1

Iná infekčná burzitída

M71.2

Synoviálna cysta v popliteálnej oblasti [Bakerova]
Nezahŕňa: puknutú popliteálnu cystu (M66.0)

M71.3

Iná cysta burzy
Synoviálna cysta NS

Nezahŕňa: puknutú synoviálnu burzu (M66.1)
M71.4

Ukladanie vápnika v burze
Nezahŕňa: burzy pleca (M75.3)

M71.5

Iná burzitída nezatriedená inde
Nezahŕňa: burzitídu
• NS (M71.9)
• pleca (M75.5)
• v oblasti mediálneho kolaterálneho väzu [Pellegriniho-Stiedova] (M76.4)

M71.8

Iné bližšie určené burzopatie

M71.9

Bližšie neurčená burzopatia
Burzitída NS

M72

CHOROBY FIBROBLASTOV
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

Nezahŕňa: retroperitoneálnu fibromatózu (D48.3)
M72.0

Fibromatóza palmárnej aponeurózy [Dupuytrenova kontraktúra]

M72.1

Fibrózne uzlíky pri degeneratívnych (artrotických) zmenách

M72.2

Fibromatóza plantárnej aponeurózy

M72.3

Fasciitis nodularis

M72.4

Fibromatosis pseudosarcomatosa

Plantárna fasciitída
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M72.5

Fasciitída nezatriedená inde
Nezahŕňa: difúznu (eozinofilnú) fasciitídu (M35.4)
fasciitis nodularis (M72.3)
plantárnu fasciitídu (M72.2)

M72.8

Iné poruchy fibroblastov

M72.9

Bližšie neurčená porucha fibroblastov

M73*

CHOROBY MÄKKÉHO TKANIVA PRI CHOROBÁCH
ZATRIEDENÝCH INDE

M73.0*

Gonokoková burzitída (A54.4†)

M73.1*

Syfilitická burzitída (A52.7†)

M73.8*

Iné poruchy mäkkého tkaniva pri iných chorobách zatriedených inde

M75

POŠKODENIA PLECA - LÉZIE PLECA

M75.0

Adhezívna kapsulitída pleca

[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

Nezahŕňa: syndróm plece - ruka (M89.0)
Zamrznuté plece
Periartritída pleca

M75.1

Syndróm manžety rotátorov
Manžeta rotátorov alebo natrhnutie, prípadne roztrhnutie (úplné) (neúplné) musculus
supraspinatus neurčené ako traumatické
Syndróm musculus supraspinatus

M75.2

Tendinitis musculi bicipitis

M75.3

Kalcifikujúca tendinitída pleca

M75.4

Syndróm narazenia plecového kĺbu

M75.5

Burzitída pleca

M75.8

Iné lézie pleca

M75.9

Bližšie neurčené lézie pleca

M76

ENTEZOPATIE DOLNEJ KONČATINY OKREM NOHY

Kalcifikovaná burza pleca

[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]
Poznámka: Zdanlivo špecifické termíny burzitída, kapsulitída a tendinitída sa zvyčajne
používajú na označenie rozličných porúch úponov periférnych väzov a
svalov; väčšina týchto porúch sa pomenúva termínom entezopatia, čo je
generický názov pre lézie na týchto miestach.
Nezahŕňa: burzitídu zavinenú používaním, nadmerným používaním a tlakom (M70.-)

M76.0

Tendinitis musculi glutaei

M76.1

Tendinitis musculi psoatis

M76.2

Ostroha na crista iliaca

M76.3

Syndróm iliotibiálneho traktu

M76.4

Osifikujúca burzitída tibiálneho mediálneho kolaterálneho väzu [Pellegriniho-Stiedova]

M76.5

Tendinitída šľachy pately

M76.6

Tendinitída Achilovej šľachy
Burzititída Achilovej šľachy
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M76.7

Tendinitis musculi peronei

M76.8

Iné entezopatie dolnej končatiny okrem nohy
Syndróm musculus tibialis anterior
Tendinitída musculus tibialis posterior

M76.9

Bližšie neurčená entezopatia dolnej končatiny

M77

INÉ ENTEZOPATIE
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

Nezahŕňa: burzitídu
• NS (M71.9)
• zavinenú používaním, nadmerným používaním a tlakom (M70.-)
osteofyt (M25.7)
entezopatiu chrbtice (M46.0)

M77.0

Mediálna epikondylitída

M77.1

Laterálna epikondylitída

M77.2

Periartritída zápästia

M77.3

Ostroha pätovej kosti (kohútia ostroha)

M77.4

Metatarsalgia
Nezahŕňa: Mortonovu metatarsalgiu (metatarsalgia anterior) (G57.6)

M77.5

Iná entezopatia nohy

M77.8

Iné entezopatie nezatriedené inde

M77.9

Bližšie neurčená entezopatia

Tenisový lakeť

Ostroha kosti NS
Kapsulitída NS
Periartritída NS
Tendinitída NS

M79

INÉ CHOROBY MÄKKÉHO TKANIVA NEZATRIEDENÉ INDE
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

Nezahŕňa: psychogénnu bolesť v mäkkom tkanive (F45.4)
M79.0

Bližšie neurčený reumatizmus
Fibromyalgia
Fibrozitída

Nezahŕňa: palindromický reumatizmus (M12.3)
M79.1

Myalgia
Nezahŕňa: myozitídu (M60.-)

M79.2

Bližšie neurčená neuralgia a neuritída
Nezahŕňa: mononeuropatie (G56 - G58)
radikulitídu
• NS (M54.1)
• brachiálnu NS (M54.1)
• lumbosakrálnu NS (M54.1)
ischias (M54.3 - .4)

M79.3

Bližšie neurčená panikulitída
Nezahŕňa: panikulitídu
• pri lupuse (L93.2)
• postihujúcu krčnú a chrbtovú oblasť (M54.0)
• recidivujúcu [Weberovu-Christianovu] (M35.6)
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M79.4

Hypertrofia (infrapatelárneho) tukového vankúša

M79.5

Reziduálne cudzie teleso v mäkkom tkanive
Nezahŕňa: granulóm z cudzieho telesa
• kože a podkožného tkaniva (L92.3)
• mäkkého tkaniva (M60.2)

M79.6

Bolesť v končatine

M79.8

Iné bližšie určené poruchy mäkkého tkaniva

M79.9

Bližšie neurčená porucha mäkkého tkaniva

OSTEOPATIE A CHONDROPATIE (M80 - M94)
PORUCHY HUSTOTY A ŠTRUKTÚRY KOSTÍ (M80 - M85)
M80

OSTEOPORÓZA S PATOLOGICKOU FRAKTÚROU
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

Zahŕňa:
osteoporotické zrútenie a vklinenie stavca
Nezahŕňa: zrútený stavec NS (M48.5)
patologickú fraktúru NS (M84.4)
klinovitý tvar stavca (M48.5)

M80.0

Postmenopauzálna osteoporóza s patologickou fraktúrou

M80.1

Postovarektomická osteoporóza s patologickou fraktúrou

M80.2

Osteoporóza z inaktivity s patologickou fraktúrou

M80.3

Pooperačná malabsorpčná osteoporóza s patologickou fraktúrou

M80.4

Lieková osteoporóza s patologickou fraktúrou

M80.5

Idiopatická osteoporóza s patologickou fraktúrou

M80.8

Iná osteoporóza s patologickou fraktúrou

M80.9

Bližšie neurčená osteoporóza s patologickou fraktúrou

M81

OSTEOPORÓZA BEZ PATOLOGICKEJ FRAKTÚRY

Ak je žiaduce identifikovať liek, použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola).

[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

Nezahŕňa: osteoporózu s patologickou fraktúrou (M80.-)
M81.0

Postmenopauzálna osteoporóza

M81.1

Postovarektomická osteoporóza

M81.2

Osteoporóza z inaktivity
Nezahŕňa: Sudeckovu atrofiu (M89.0)

M81.3

Pooperačná malabsorpčná osteoporóza

M81.4

Lieková osteoporóza
Ak je žiaduce identifikovať liek, použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola).

M81.5

Idiopatická osteoporóza

M81.6

Lokalizovaná osteoporóza [Lequesneova]
Nezahŕňa: Sudeckovu atrofiu (M89.0)

M81.8

Iná osteoporóza

M81.9

Bližšie neurčená osteoporóza

Starecká osteoporóza

451

MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔB
M82*

OSTEOPORÓZA PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

M82.0*

Osteoporóza pri viacnásobnej myelomatóze (C90.0†)

M82.1*

Osteoporóza pri chorobách žliaz s vnútorným vylučovaním (E00 - E34†)

M82.8*

Osteoporóza pri iných chorobách zatriedených inde

M83

OSTEOMALÁCIA DOSPELÝCH

[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

Nezahŕňa: osteomaláciu
• infantilnú a juvenilnú (E55.0)
• vzdorujúcu vitamínu D (E83.3)
renálnu osteodystrofiu (N25.0)
rachitídu (aktívnu) (E55.0)
• s neskorým účinkom (E64.3)
• vzdorujúcu vitamínu D (E83.3)

M83.0

Osteomalácia v popôrodí

M83.1

Starecká osteomalácia

M83.2

Osteomalácia v dospelosti zavinená malabsorpciou

M83.3

Osteomalácia v dospelosti zavinená podvýživou

M83.4

Alumíniová osteopatia

M83.5

Iná lieková osteomalácia v dospelosti

Pooperačná malabsorpčná osteomalácia v dospelosti

Ak je žiaduce identifikovať liek, použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola).

M83.8

Iná osteomalácia v dospelosti

M83.9

Bližšie neurčená osteomalácia v dospelosti

M84

PORUCHY CELISTVOSTI KOSTÍ
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

M84.0

Zle zahojená fraktúra

M84.1

Pakĺb v mieste lonovej škáry [pseudoartróza]
Nezahŕňa: pseudoartrózu po spojení alebo artrodézii (M96.0)

M84.2

Oneskorené spojenie fraktúry

M84.3

Únavová zlomenina nezatriedená inde
Únavová fraktúra NS

Nezahŕňa: námahovú fraktúru stavca (M48.4)
M84.4

Patologická fraktúra nezatriedená inde
Patologická fraktúra NS

Nezahŕňa: zrútený stavec NEC (M48.5)
patologickú fraktúru pri osteoporóze (M80.-)

M84.8

Iné poruchy kontinuity kostí

M84.9

Bližšie neurčená porucha kontinuity kosti

M85

INÉ PORUCHY HUSTOTY A ŠTRUKTÚRY KOSTÍ
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

Nezahŕňa: osteogenesis imperfecta (Q78.2)
osteopetrosis (Q78.0)
osteopoikilia (Q78.8)
dysplasia fibrosa polyostotica (Q78.1)
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M85.0

Monostotická fibrózna dysplázia kosti
Nezahŕňa: fibróznu dyspláziu čeľuste (K10.8)

M85.1

Fluoróza kostry

M85.2

Hyperostóza lebky

M85.3

Osteitis condensans

M85.4

Solitárna kostná cysta
Nezahŕňa: cystu čeľuste (K09.1, K09.2)

M85.5

Aneuryzmová kostná cysta
Nezahŕňa: aneuryzmovú cystu čeľuste (K09.2)

M85.6

Iná kostná cysta
Nezahŕňa: cystu čeľuste IN (K09.1 - .2)
osteitis fibrosa cystica generalisata (v. Recklinghausenova choroba kostí)
(E21.0)

M85.8

Iné bližšie určené poruchy hustoty a štruktúr kostí
Hyperostóza kostí okrem lebky

Nezahŕňa: difúznu idiopatickú hyperostózu kostry [DISH] (M48.1)
M85.9

Bližšie neurčená porucha hustoty a štruktúry kosti

INÉ OSTEOPATIE (M86 - M90)
Nezahŕňa: zákrokové osteopatie (M96.-)

M86

OSTEOMYELITÍDA
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]
Ak je žiaduce identifikovať pôvodcu infekcie, použite doplnkový kód (B95 - B97).
Nezahŕňa: salmonelovú osteomyelitídu (A01 - A02)
osteomyelitídu čeľuste (K10.2)
osteomyelitídu stavca (M46.2)

M86.0

Akútna hematogénna osteomyelitída

M86.1

Iná akútna osteomyelitída

M86.2

Subakútna osteomyelitída

M86.3

Zdĺhavá multifokálna osteomyelitída

M86.4

Zdĺhavá osteomyelitída s drénujúcou píšťalou

M86.5

Iná zdĺhavá hematogénna osteomyelitída

M86.6

Iná zdĺhavá osteomyelitída

M86.8

Iná osteomyelitída

M86.9

Bližšie neurčená osteomyelitída

Brodieho absces
Infekcia kosti NS
Periostitída bez prejavov osteomyelitídy

M87

OSTEONEKRÓZA
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

Zahŕňa:
avaskulárnu nekrózu kosti
Nezahŕňa: osteochondropatie (M91 - M93)
M87.0

Idiopatická aseptická nekróza kosti

M87.1

Lieková osteonekróza
Ak je žiaduce identifikovať liek, použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola).
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M87.2

Osteonekróza zavinená predchádzajúcim úrazom

M87.3

Iná sekundárna osteonekróza

M87.8

Iná osteonekróza

M87.9

Bližšie neurčená osteonekróza

M88

PAGETOVA CHOROBA KOSTI [OSTEITIS DEFORMANS]

M88.0

Pagetova choroba lebky

M88.8

Pagetova choroba iných kostí

M88.9

Bližšie neurčená Pagetova choroba kostí

M89

INÉ CHOROBY KOSTÍ

[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

M89.0

Algoneurodystrofia
Syndróm plece - ruka
Sudeckova atrofia
Sympatiková reflexná dystrofia

M89.1

Zastavenie rastu v epifyzálnej rastovej chrupke

M89.2

Iné poruchy rastu a vývinu kosti

M89.3

Hypertrofia kosti

M89.4

Iná hypertrofická osteoartropatia
Marieova-Bambergerova choroba
Pachydermoperiostosis

M89.5

Osteolýza

M89.6

Osteopatia po poliomyelitíde
Ak je žiaduce identifikovať predchádzajúcu poliomyelitídu, použite dodatkový kód (B91).

M89.8

Iné bližšie určené poruchy kostí
Infantilné kortikálne hyperostózy
Posttraumatická subperiostálna osifikácia

M89.9

Bližšie neurčená porucha kosti

M90*

OSTEOPATIE PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

M90.0*

Tuberkulóza kosti (A18.0†)
Nezahŕňa: tuberkulózu chrbtice (M49.0*)

M90.1*

Periostitída pri iných infekčných chorobách zatriedených inde
Sekundárna syfilitická periostitída (A51.4†)

M90.2*

Osteopatia pri iných infekčných chorobách zatriedených inde
Osteomyelitída
• echinokoková (B67.2†)
• gonokoková (A54.4†)
• salmonelová (A02.2†)
Syfilitická osteopatia alebo osteochondropatia (A50.5†, A52.7†)

M90.3*

Osteonekróza pri kesónovej chorobe (T70.3†)

M90.4*

Osteonekróza zapríčinená hemoglobinopatiou (D50 - D64†)

M90.5*

Osteonekróza pri iných chorobách zatriedených inde

M90.6*

Osteitis deformans pri nádorových chorobách (C00 - D48†)
Osteitis deformans pri zhubnom nádore kosti (C40 - C41†)
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M90.7*

Fraktúra kosti pri nádorovej chorobe (C00 - D48†)
Nezahŕňa: zrútený stavec pri nádorových chorobách (M49.5*)

M90.8*

Osteopatia pri iných chorobách zatriedených inde
Osteopatia pri renálnej osteodystrofii (N25.0†)

CHONDROPATIE (M91 - M94)
Nezahŕňa: zákrokové chondropatie (M96.-)

M91

JUVENILNÁ OSTEOCHONDRÓZA BEDIER A PANVY
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

Nezahŕňa: epiphyseolysis capitis femoris (netraumatická) (M93.0)
M91.0

Juvenilná osteochondróza panvy
Osteochondróza (juvenilná)
• acetabula
• hrebeňa bedrovej kosti [Buchananova]
• ischiopubická synchondróza [van Neckova]
• lonovej spony [Piersonova]

M91.1

Juvenilná osteochondróza hlavy stehnovej kosti

M91.2

Coxa plana

M91.3

Pseudokoxalgia

M91.8

Iná juvenilná osteochondróza bedier a panvy

M91.9

Bližšie neurčená juvenilná osteochondróza bedier a panvy

M92

INÁ JUVENILNÁ OSTEOCHONDRÓZA

M92.0

Juvenilná osteochondróza ramennej kosti

[Leggova-Calvéova-Perthesova]
Deformita bedier zapríčinená predchádzajúcou juvenilnou osteochondrózou

Juvenilná osteochondróza po repozícii vrodeného vykĺbenia bedier

Osteochondróza (juvenilná)
• hlavice ramennej kosti [Pannerova]
• hlavy humeru [Haasova]

M92.1

Juvenilná osteochondróza vretennej a lakťovej kosti
Osteochondróza (juvenilná)
• distálnej časti lakťovej kosti [Burnsova]
• hlavice vretena [Brailsfordova]

M92.2

Juvenilná osteochondróza ruky
Osteochondróza (juvenilná)
• mesiačikovej zápästnej kosti [Kienböckova]
• hlavíc záprstných kostí [Mauclairovej]

M92.3

Iná juvenilná osteochondróza hornej končatiny

M92.4

Juvenilná osteochondróza pately
Osteochondróza (juvenilná)
• primárneho a patelárneho centra [Köhlerova]
• sekundárneho patelárneho centra [Sindingova-Larsenova]

M92.5

Juvenilná osteochondróza píšťaly a ihlice
Osteochondróza (juvenilná)
• proximálnej časti píšťaly [Blountova]
• hrbčeka píšťaly [Osgoodova-Schlatterova]
Tibia vara (vybočená píšťala)
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M92.6

Juvenilná osteochondróza priehlavku
Osteochondróza (juvenilná)
• pätovej kosti [Severova]
• vonkajšej strany píšťaly [Haglundova]
• členkovej kosti [Diazova]
• členkovej kosti priehlavku [Köhlerova-Mouchetova]

M92.7

Juvenilná osteochondróza predpriehlavku
Osteochondróza (juvenilná)
• piatej predpriehlavkovej kosti [Iselinova]
• druhej predpriehlavkovej kosti [Freibergova]

M92.8

Iná bližšie určená juvenilná osteochondróza

M92.9

Bližšie neurčená juvenilná osteochondróza

Apophysitis calcanei
Apofyzitída určená ako juvenilná na bližšie neurčenom mieste
Epifyzitída určená ako juvenilná na bližšie neurčenom mieste
Osteochondritída určená ako juvenilná na bližšie neurčenom mieste
Osteochondróza určená ako juvenilná na bližšie neurčenom mieste

M93

INÉ OSTEOCHONDROPATIE

M93.0

Epiphyseolysis capitis femoris (netraumatická)

M93.1

Kienböckova choroba v dospelosti

M93.2

Osteochondritis dissecans

M93.8

Iné bližšie určené osteochondropatie

M93.9

Bližšie neurčená osteochondropatia

Nezahŕňa: osteochondrózu chrbtice (M42.-)

Osteochondróza mesiačikovitej zápästnej kosti v dospelosti

Apofyzitída neurčená ako v dospelosti alebo juvenilná na bližšie neurčenom mieste
Epifyzitída neurčená ako v dospelosti alebo juvenilná na bližšie neurčenom mieste
Osteochondritída neurčená ako v dospelosti alebo juvenilná na bližšie neurčenom mieste
Osteochondróza neurčená ako v dospelosti alebo juvenilná na bližšie neurčenom mieste

M94

INÉ CHOROBY CHRUPKY
[Pozri kód miesta postihnutia na strane 426]

M94.0

Syndróm chondrokostálneho spojenia [Tietzeov]

M94.1

Recidivujúca polychondritída

M94.2

Chondromalácia
Nezahŕňa: chondromaláciu pately (M22.4)

M94.3

Chondrolýza

M94.8

Iné bližšie určené poruchy chrupky

M94.9

Bližšie neurčené poruchy chrupky

INÉ PORUCHY SVALOVEJ A KOSTROVEJ SÚSTAVY
A SPOJIVOVÉHO TKANIVA (M95 - M99)
M95

INÉ ZÍSKANÉ DEFORMÁCIE SVALOVEJ A KOSTROVEJ
SÚSTAVY A SPOJIVOVÉHO TKANIVA
Nezahŕňa: získané
• chýbanie končatín a orgánov (Z89 - Z90)
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• deformácie končatín (M20 - M21)
vrodené malformácie a deformácie svalovej a kostrovej sústavy
(Q65 - Q79)
deformujúce dorzopatie (M40 - M43)
dentofaciálne anomálie (vrátane porúch zhryzu) (K07.-)
zákrokové deformácie svalovej a kostrovej sústavy (M96.-)

M95.0

Získané deformácie nosa
Nezahŕňa: vybočenie nosovej priehradky (J34.2)

M95.1

Karfiolové ucho
Nezahŕňa: iné získané deformácie ucha (H61.1)

M95.2

Iná získaná deformácia hlavy

M95.3

Získaná deformácia krku

M95.4

Získaná deformácia hrudníka a rebra

M95.5

Získaná deformácia panvy
Nezahŕňa: obavy matky pre známy alebo podozrievaný nepomer medzi plodom
a panvou (O33.-)

M95.8

Iné bližšie určené získané deformácie svalovej a kostrovej sústavy

M95.9

Bližšie neurčená získaná deformácia svalovej a kostrovej sústavy

M96

POZÁKROKOVÉ PORUCHY SVALOVEJ A KOSTROVEJ
SÚSTAVY NEZATRIEDENÉ INDE
Nezahŕňa: artropatiu ako následok črevnej obchádzky (M02.0)
poruchy spojené s osteoporózou (M80 - M81)
prítomnosť funkčných implantátov a iných technických pomôcok (Z95 - Z97)

M96.0

Pseudoartróza po spojení alebo artrodéze

M96.1

Postlaminektomický syndróm nezatriedený inde

M96.2

Kyfóza po ožiarení

M96.3

Kyfóza po laminektómii

M96.4

Pooperačná lordóza

M96.5

Skolióza po ožiarení

M96.6

Zlomenina kosti po vsadení ortopedického implantátu, kĺbovej protézy alebo
kostnej platničky
Nezahŕňa: komplikáciu po vsadení vnútorných ortopedických technických pomôcok,
implantátov alebo štepov (T84.-)

M96.8

Iné pozákrokové poruchy svalov a kostí
Sekundárna instabilita kĺbu po odstránení kĺbovej protézy

M96.9

M99

Bližšie neurčená pozákroková porucha svalov a kostí

BIOMECHANICKÉ LÉZIE NEZATRIEDENÉ INDE
Poznámka:

Táto položka by sa nemala používať, ak daný chorobný stav môže byť
zatriedený inde.
Nasledujúce dodatkové rozdelenie do podtried na označenie miesta lézií umožňuje zvoliť si
vhodné podpoložky v M99.-; pozri aj poznámku na strane 426.
.0 Oblasť hlavy
okcipitocervikálna
.1 Krčná oblasť
cervikotorakálna
.2 Hrudníková oblasť
torakolumbálna
.4 Drieková oblasť
lumbosakrálna
.5 Krížová oblasť
sakrokokcygeálna alebo
sakroiliakálna
.6 Dolná končatina
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.7 Horná končatina
.8 Hrudný kôš

akromioklavikulárna a
sternoklavikulárna
kostochondrálna, kostovertebrálna,
sternochondrálna

.9 Brucho a iné

M99.0

Segmentálna a somatická dysfunkcia

M99.1

Subluxačný komplex (stavcov)

M99.2

Subluxačná stenóza chrbticového kanála

M99.3

Kostná stenóza chrbticového kanála

M99.4

Stenóza chrbticového kanála spojivovým tkanivom

M99.5

Stenóza chrbticového kanála medzistavcovou platničkou

M99.6

Kostná a subluxačná stenóza medzistavcových otvorov

M99.7

Stenóza medzistavcových otvorov spojivovým tkanivom a medzistavcovou
platničkou

M99.8

Iné biochemické lézie

M99.9

Bližšie neurčená biomechanická lézia
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