CHOROBY MOČOVEJ A POHLAVNEJ SÚSTAVY (N00 - N99)

XIV. kapitola
CHOROBY MOČOVEJ A POHLAVNEJ SÚSTAVY
(N00 - N99)
Nezahŕňa: daktoré choroby vznikajúce v perinatálnej perióde (P00 - P96)
daktoré infekčné a parazitárne choroby (A00 - B99)
komplikácie ťarchavosti, pôrodu a popôrodia (O00 - O99)
vrodené chyby, deformity a chromozómové aberácie (Q00 - Q99)
choroby žliaz s vnútorným vylučovaním, výživy a premeny látok (E00 - E90)
poranenia, otravy a daktoré iné následky vonkajších príčin (S00 - T98)
nádory (C00 - D48)
subjektívne a objektívne príznaky a abnormálne klinické a laboratórne nálezy nezatriedené
inde (R00 - R99)

Kapitola obsahuje tieto skupiny položiek
N00 - N08 Glomerulárne choroby
N10 - N16 Tubulointersticiálne choroby obličiek
N17 - N19 Zlyhanie obličiek
N20 - N23 Urolitiáza
N25 - N29 Iné choroby obličiek a močovodov
N30 - N39 Iné choroby močovej sústavy
N40 - N51 Choroby mužských pohlavných orgánov
N60 - N64 Choroby prsníkov
N70 - N77 Zápalové choroby ženských panvových orgánov
N80 - N98 Nezápalové choroby ženských pohlavných orgánov
N99
Iné choroby močovopohlavných orgánov

Hviezdičkami sú vyznačené tieto položky
N08*
Glomerulárne choroby pri chorobách zatriedených inde
N16*
Renálne tubulointersticiálne choroby pri chorobách zatriedených inde
N22*
Konkrement v močových cestách pri chorobách zatriedených inde
N29*
Iné choroby obličiek a močovodu pri ochoreniach zatriedených inde
N33*
Choroby močového mechúra pri chorobách zatriedených inde
N37*
Poruchy močovej rúry pri chorobách zatriedených inde
N51*
Choroby mužských pohlavných orgánov pri chorobách zatriedených inde
N74*
Zápalové choroby ženských panvových orgánov pri chorobách zatriedených inde
N77*
Vulvovaginálna ulcerácia a zápal pri chorobách zatriedených inde

GLOMERULÁRNE CHOROBY (N00 - N08)
Podľa potreby použite doplnkový kód na identifikovanie vonkajšej príčiny (XX. kapitola) alebo zlyhania
obličiek (N17 - N19)
Nezahŕňa: hypertenznú obličkovú chorobu (I12.-)
Nasledujúce štvorčíslicové podrozdelenie klasifikuje morfologické zmeny a môže sa použiť s položkami
N00 - N07. Podrozdelenia .0 - .8 by sa zvyčajne nemali použiť, ak neboli presne identifikované (napr.
obličkovou biopsiou alebo autopsiou). Trojmiestne položky sa vzťahujú na klinické syndrómy.
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.0 Malé glomerulárne abnormality
Minimálne zmeny glomerulov
.1 Fokálne a segmentálne glomerulárne zmeny
Fokálna a segmentálna
• hyalinóza
• skleróza
Fokálna glomerulonefritída
.2 Difúzna membránová glomerulonefritída
.3 Difúzna mezangiálna proliferatívna glomerulonefritída
.4 Difúzna endokapilárna proliferatívna glomerulonefritída
.5 Difúzna mezangiokapilárna glomerulonefritída
Membranoproliferatívna glomerulonefritída, 1. a 3. typ alebo NS
.6 Choroba denzných depozitov
Membranoproliferatívna glomerulonefritída, 2. typ
.7 Difúzna glomerulonefritída s výrastkami
Extrakapilárna glomerulonefritída
.8 Iné
Proliferatívna glomerulonefritída NS
.9 Nešpecifikované

N00

AKÚTNY NEFRITICKÝ SYNDRÓM
[Pozri stranu 460 kvôli podrozdeleniu]
Zahŕňa:
akútnu
• chorobu glomerulov
• glomerulonefritídu
• nefritídu
• chorobu obličiek NS
Nezahŕňa: akútnu tubulointersticiálnu nefritídu (N10)
nefritický syndróm NS (N05.-)

N01

CHYTRO PROGREDUJÚCI NEFRITICKÝ SYNDRÓM
[Podrozdelenie na strane 460]
Zahŕňa:
chytro progredujúcu
• chorobu glomerulov
• glomerulonefritídu
• nefritídu
Nezahŕňa: nefritický syndróm NS (N05.-)

N02

NÁVRATNÁ A PRETRVÁVAJÚCA HEMATÚRIA
[Podrozdelenie na strane 460]
Zahŕňa:
hematúriu
• benígnu (familiárnu) (v detstve)
• s morfologickými zmenami špecifikovanými v .0 - .8 na strane 460
Nezahŕňa: hematúriu NS (R31)

N03

CHRONICKÝ NEFRITICKÝ SYNDRÓM
[Podrozdelenie na strane 460]
Zahŕňa:
chronickú
• chorobu glomerulov
• glomerulonefritídu
• nefritídu
• chorobu obličiek NS
Nezahŕňa: chronickú tubulointersticiálnu nefritídu (N11.-)
difúznu sklerozujúcu glomerulonefritídu (N18.-)
nefritický syndróm (N05.-)
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N04

NEFROTICKÝ SYNDRÓM
[Podrozdelenie na strane 460]
Zahŕňa:
lipoidnú nefrózu
vrodený nefrotický syndróm

N05

NEŠPECIFIKOVANÝ NEFRITICKÝ SYNDRÓM
[Podrozdelenie na strane 460]
Zahŕňa:
chorobu glomerulov NS
glomerulonefritídu NS
nefritídu NS
nefropatiu NS
• s morfologickým poškodením špecifikovaným v .0 - .8 na strane 460
Nezahŕňa: tubulointersticiálnu nefritídu NS (N12)
chorobu obličiek NS (N28.9)
nefropatiu NS (N28.9)

N06

IZOLOVANÁ PROTEINÚRIA SO ŠPECIFIKOVANÝMI
MORFOLOGICKÝMI ZMENAMI
[Podrozdelenie na strane 460]
proteinúriu (izolovanú) (ortostatickú) (perzistujúcu) s morfologickými léziami
špecifikovanými v .0 - .8 na strane 460
Nezahŕňa: proteinúriu
• NS (R80)
• Benceovu Jonesovu (R80)
• ťarchavostnú (O12.1)
• izolovanú NS (R80)
• ortostatickú NS (N39.2)
• pretrvávajúcu NS (N39.1)

Zahŕňa:

N07

HEREDITÁRNA NEFROPATIA NEZATRIEDENÁ INDE
[Podrozdelenie na strane 460]
Nezahŕňa: Alportov syndróm (Q87.8)
neneuropatickú heredofamiliárnu amyloidózu (E85.0)
syndróm “necht-jabĺčko” (Q87.2)

N08*

GLOMERULÁRNE CHOROBY PRI CHOROBÁCH
ZATRIEDENÝCH INDE
Zahŕňa:
nefropatiu pri chorobách zatriedených inde
Nezahŕňa: renálne tubulointersticiálne choroby pri
chorobách zatriedených inde (N16.-*)

N08.0*

Glomerulárne choroby pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených
inde
Choroby glomerulov pri
• malárii vyvolanej P. malariae (B52.0†)
• mumpse (B26.8†)
• schistosomóze [bilharzióze] (B65.-†)
• septikémii (A40 - A41†)
• strongyloidóze (B78.-†)
• syfilise (A52.7†)

N08.1*

Glomerulárne choroby pri neoplastických chorobách
Choroby glomerulov pri
• viacpočetnom myelóme (C90.0†)
• Waldenströmovej makroglobulinémii (C88.0†)

N08.2*

Glomerulárne choroby pri chorobách krvi a poruchách imunitného systému
Choroby glomerulov pri
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• kryoglobulinémii (D89.1†)
• diseminovanej intravaskulárnej koagulácii (v defibrinačnom syndróme) (D65†)
• hemolyticko-uremickom syndróme (D59.3†)
• Henochovej (-Schönleinovej) purpure (D69.0†)
• kosáčikovitých poruchách (D57.-†)

N08.3*

Glomerulárne choroby pri diabetes mellitus (E10 - E14† so spoločnou štvrtou
číslicou •2)

N08.4*

Glomerulárne choroby pri iných endokrinných, nutričných a metabolických
chorobách
Choroby glomerulov pri
• amyloidóze (E85.-†)
• Fabryho (-Andersonovej) chorobe (E75.2†)
• deficite lecitíncholesterolacyltransferázy (E78.6†)

N08.5*

Glomerulárne choroby pri systémových chorobách spojivového tkaniva
Choroby glomerulov pri
• Goodpasturovom syndróme (M31.0†)
• polyarteritis nodosa (M30.0†)
• systémovom lupus erythematosus (M32.1†)
• trombotickej trombocytopenickej purpure (M31.1†)
• Wegenerovej granulomatóze (M31.3†)

N08.8*

Glomerulárne choroby pri iných chorobách zatriedených inde
Choroby glomerulov pri subakútnej baktériovej endokarditíde (I33.0†)

TUBULOINTERSTICIÁLNE CHOROBY OBLIČIEK (N10 - N16)
Zahŕňa:
pyelonefritídu
Nezahŕňa: cystickú pyeloureteritídu (N28.8)

N10

AKÚTNA TUBULOINTERSTICIÁLNA NEFRITÍDA
Akútna
• infekčná intersticiálna nefritída
• pyelitída
• pyelonefritída
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na identifikáciu infekčného agensa.

N11

CHRONICKÁ TUBULOINTERSTICIÁLNA NEFRITÍDA
Zahŕňa:

chronickú
• infekčnú intersticiálnu nefritídu
• pyelitídu
• pyelonefritídu
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na identifikovanie infekčného agensa.

N11.0

Neobštrukčná chronická pyelonefritída spojená s refluxom
Pyelonefritída (chronická) spojená s (vezikoureterálnym) refluxom

Nezahŕňa: vezikoureterálny reflux NS (N13.7)
N11.1

Chronická obštrukčná pyelonefritída
Pyelonefritída (chronická) spojená s
• anomáliou pyeloureterálneho prechodu močovodu
• zalomením pyeloureterálneho prechodu močovodu
• zátvorom pyeloureterálneho prechodu močovodu
• zúženinou pyeloureterálneho prechodu močovodu
Nezahŕňa: kalkulóznu pyelonefritídu (N20.9)
obštrukčnú uropatiu (N13.-)

N11.8

Iné chronické tubulointersticiálne nefritídy
Neobštrukčná chronická pyelonefritída NS
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N11.9

Chronická tubulointersticiálna nefritída bližšie neurčená
Chronická
• intersticiálna nefritída NS
• pyelitída NS
• pyelonefritída NS

N12

TUBULOINTERSTICIÁLNA NEFRITÍDA NEŠPECIFIKOVANÁ
AKO AKÚTNA ALEBO CHRONICKÁ
Intersticiálna nefritída NS
Pyelitída NS
Pyelonefritída NS
Nezahŕňa: kalkulóznu pyelonefritídu (N20.9)

N13

OBŠTRUKČNÁ A REFLUXOVÁ UROPATIA
Nezahŕňa: kameň obličky a močovodu bez hydronefrózy (N20.-)
vrodené zátvorové (obštrukčné) defekty obličkovej panvičky a močovodu
(Q62.0 - Q62.3)
obštrukčnú pyelonefritídu (N11.1)

N13.0

Hydronefróza so zátvorom (pyeloureterálneho prechodu)
Nezahŕňa: s infekciou (N13.6)

N13.1

Hydronefróza so zúženinou (striktúrou) močovodu nezatriedená inde
Nezahŕňa: s infekciou (N13.6)

N13.2

Hydronefróza s renálnou a ureterálnou obštrukciou kameňom
Nezahŕňa: s infekciou (N13.6)

N13.3

Iná a nešpecifikovaná hydronefróza
Nezahŕňa: s infekciou (N13.6)

N13.4

Hydroureter
Nezahŕňa: s infekciou (N13.6)

N13.5

Zalomenie a zúženina močovodu bez hydronefrózy
Nezahŕňa: s infekciou (N13.6)

N13.6

Pyonefróza
Stavy pod N13.0 - N13.5 s infekciou
Obštrukčná uropatia s infekciou
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na identifikáciu infekčného agensa.

N13.7

Uropatia spojená s vezikoureterálnym refluxom
Vezikoureterálny reflux
• NS
• s jazvením
Nezahŕňa: pyelonefritídu spojenú s vezikoureterálnym refluxom (N11.0)

N13.8

Iné obštrukčné a refluxové uropatie

N13.9

Obštrukčná a refluxová uropatia bližšie neurčená
Zátvor močových ciest NS

N14

TUBULOINTERSTICIÁLNE A TUBULÁRNE PORUCHY
ZAVINENÉ LIEKMI ALEBO ŤAŽKÝMI KOVMI
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie toxickej
látky.

N14.0

Nefropatia vyvolaná analgetikami

N14.1

Nefropatia vyvolaná inými liečivami, liekmi a biologickými látkami

N14.2

Nefropatia vyvolaná nešpecifikovaným liečivom, liekom a biologickou látkou
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N14.3

Nefropatia vyvolaná ťažkými kovmi

N14.4

Toxická nefropatia nezatriedená inde

N15

INÉ RENÁLNE TUBULOINTERSTICIÁLNE CHOROBY

N15.0

Balkánska nefropatia
Balkánska endemická nefropatia

N15.1

Obličkový a priobličkový (perinefrický) absces

N15.8

Iné špecifikované tubulointersticiálne choroby obličiek

N15.9

Tubulointersticiálna choroba obličiek bližšie neurčená
Infekcia obličiek NS

Nezahŕňa: infekciu močovej sústavy NS (N39.0)

N16*

RENÁLNE TUBULOINTERSTICIÁLNE CHOROBY PRI
CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

N16.0*

Renálne tubulointersticiálne choroby pri infekčných a parazitárnych chorobách
zatriedených inde
Tubulointersticiálne choroby obličiek pri
• brucelóze (A23.-†)
• záškrte (A36.8†)
• salmonelovej infekcii (A02.2†)
• septikémii (A40 - A41†)
• toxoplazmóze (B58.8†)

N16.1*

Renálne tubulointersticiálne choroby pri neoplastických ochoreniach
Tubulointersticiálne choroby obličiek pri
• leukémii (C91 - C95†)
• lymfóme (C81 - C85†, C96.-†)
• viacpočetnom myelóme (C90.0†)

N16.2*

Renálne tubulointersticiálne choroby pri chorobách krvi a poruchách
imunitného systému
Tubulointersticiálne choroby obličiek pri
• zmiešanej kryoglobulinémii (D89.1†)
• sarkoidóze (D86.-†)

N16.3*

Renálne tubulointersticiálne choroby pri metabolických chorobách
Tubulointersticiálne choroby obličiek pri
• cystinóze (E72.0†)
• glykogenóze (E74.0†)
• Wilsonovej chorobe (E83.0†)

N16.4*

Renálne tubulointersticiálne choroby pri systémových chorobách spojivového
tkaniva
Tubulointersticiálne choroby obličiek pri
• Sicca syndróme [Sjörgenovom] (M35.0†)
• systémovom lupus erythematosus (M32.1†)

N16.5*

Renálne tubulointersticiálne choroby pri odvrhnutí transplantátu (T86.-†)

N16.8*

Renálne tubulointersticiálne choroby pri iných chorobách zatriedených inde

ZLYHANIE OBLIČIEK (N17 - N19)
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie vonkajšej príčiny.
Nezahŕňa: vrodené zlyhanie obličiek (P96.0)
tubulointersticiálne a tubulárne poškodenia vyvolané liekmi a ťažkými kovmi (N14.-)
extrarenálnu urémiu (R39.2)
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hemolyticko-uremický syndróm (D59.3)
hepatorenálny syndróm (K76.7)
• popôrodné (O90.4)
prerenálnu urémiu (R39.2)
zlyhanie obličiek
• komplikujúce potrat, ektopickú alebo molárnu ťarchavosť (O00 - O07, O08.4)
• po pôrode (O90.4)
• pozákrokové (N99.0)

N17

AKÚTNE ZLYHANIE OBLIČIEK

N17.0

Akútne zlyhanie obličiek s tubulárnou nekrózou
Tubulárna nekróza
• NS
• akútna
• renálna

N17.1

Akútne zlyhanie obličiek s akútnou kortikálnou nekrózou
Kortikálna nekróza
• NS
• akútna
• renálna

N17.2

Akútne zlyhanie obličiek s dreňovou nekrózou
Dreňová [papilárna] nekróza
• NS
• akútna
• renálna

N17.8

Iné akútne zlyhanie obličiek

N17.9

Nešpecifikované zlyhanie obličiek

N18

CHRONICKÉ ZLYHANIE OBLIČIEK
Zahŕňa:
Nezahŕňa:

chronickú urémiu
difúznu sklerotizujúcu glomerulonefritídu
chronické obličkové zlyhanie s hypertenziou (I12.0)

N18.0

Terminálna obličková choroba

N18.8

Iné chronické zlyhanie obličiek
Uremická
• neuropatia† (G63.8*)
• perikarditída† (I32.8*)

N18.9

N19

Nešpecifikované chronické zlyhanie obličiek

NEŠPECIFIKOVANÉ ZLYHANIE OBLIČIEK
Urémia NS

Nezahŕňa: urémiu novorodenca (P96.0)
obličkové zlyhanie s hypertenziou (I12.0)

UROLITIÁZA (N20 - N23)
N20

KONKREMENT (KAMEŇ) OBLIČKY A MOČOVODU NEPHROLITHIASIS ET URETEROLITHIASIS
Nezahŕňa: s hydronefrózou (N13.2)

N20.0

Konkrement obličky
Nefrolitiáza NS
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Renálny konkrement alebo kameň
Odliatkový kameň
Kameň v obličke

N20.1

Konkrement v močovode
Ureterálny kameň

N20.2

Konkrement v obličke s konkrementom v močovode

N20.9

Nešpecifikovaný močový konkrement
Kalkulózna pyelonefritída

N21

KONKREMENT V DOLNÝCH MOČOVÝCH CESTÁCH
Zahŕňa:

N21.0

s cystitídou a uretritídou

Konkrement v močovom mechúre
Konkrement v divertikule močového mechúra
Močový kameň v mechúre
Nezahŕňa: odliatkový kameň (N20.0)

N21.1

Konkrement v močovej rúre

N21.8

Konkrement v inej dolnej časti močovej sústavy

N21.9

Nešpecifikovaný konkrement v dolnej časti močovej sústavy

N22*

KONKREMENT V MOČOVÝCH CESTÁCH PRI CHOROBÁCH
ZATRIEDENÝCH INDE

N22.0*

Močový kameň pri schiostosomóze [bilharzióze] (B65.-†)

N22.8*

Konkrement v močovej sústave pri iných chorobách zatriedených inde

N23

NEŠPECIFIKOVANÁ OBLIČKOVÁ KOLIKA

INÉ CHOROBY OBLIČIEK A MOČOVODOV (N25 - N29)
Nezahŕňa: s urolitiázou (N20 - N23)

N25

CHOROBY ZO ZHORŠENEJ OBLIČKOVEJ TUBULÁRNEJ
FUNKCIE
Nezahŕňa: metabolické poruchy zatriediteľné pod E70 - E90

N25.0

Renálna osteodystrofia
Azotemická osteodystrofia
Tubulárne poruchy so stratou fosfátu
Renálna (y)
• rachitída
• nízky vzrast

N25.1

Nefrogénny diabetes insipidus

N25.8

Iné choroby vyplývajúce z poškodenej tubulárnej funkcie obličiek
Lightwoodov-Albrightov syndróm
Renálna tubulárna acidóza NS
Sekundárna hyperparatyreóza obličkového pôvodu

N25.9

N26

Nešpecifikovaná porucha zo zhoršenej tubulárnej funkcie obličiek

NEŠPECIFIKOVANÁ SCVRKNUTÁ OBLIČKA
Atrofia obličky (terminálna)
Renálna skleróza NS
Nezahŕňa: difúznu sklerotizujúcu glomerulonefritídu (N18.-)
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hypertenznú nefrosklerózu (arteriolárnu) (artériosklerotickú) (I12.-)
malú obličku z neznámej príčiny (N27.-)
scvrknutú obličku s hypertenziou (I12.-)

N27

MALÁ OBLIČKA Z NEZNÁMEJ PRÍČINY

N27.0

Jednostranná malá oblička

N27.1

Obojstranná malá oblička

N27.9

Nešpecifikovaná malá oblička

N28

INÉ CHOROBY OBLIČIEK A MOČOVODOV NEZATRIEDENÉ
INDE
Nezahŕňa: hydroureter (N13.4)
chorobu obličiek
• akútnu NS (N00.9)
• chronickú NS (N03.9)
zalomenie a zúženie močovodu
• s hydronefrózou (N13.1)
• bez hydronefrózy (N13.5)

N28.0

Ischémia a infarkt obličky
Embólia renálnej artérie
Obštrukcia renálnej artérie
Oklúzia renálnej artérie
Trombóza renálnej artérie
Renálny infarkt
Nezahŕňa: Goldblattovu obličku (I70.1)
Aterosklerózu (I70.1) renálnej artérie
Vrodenú stenózu (Q27.1) extrarenálnej časti

N28.1

Získaná cysta obličky
Získaná cysta (viacpočetná) (jednotlivá) obličky

Nezahŕňa: cystickú chorobu obličiek (vrodenú) (Q61.-)
N28.8

Iné špecifikované choroby obličiek a močovodov
Hypertrofia obličky
Megaureter
Nefroptóza
Pyelitída cystická
Pyeloureteritída cystická
Ureteritída cystická
Ureterokéla

N28.9

Nešpecifikovaná choroba obličiek a močovodov
Nefropatia NS
Choroba obličiek NS
Nezahŕňa: nefropatiu NS a chorobu obličiek NS s morfologickými léziami špecifikovanými
pod .0 - .8 na strane 461 (N05.-)

N29*

INÉ CHOROBY OBLIČIEK A MOČOVODOV PRI CHOROBÁCH
ZATRIEDENÝCH INDE

N29.0*

Neskorý syfilis obličiek (A52.7†)

N29.1*

Iné choroby obličiek a močovodov pri infekčných a parazitárnych chorobách
zatriedených inde
Choroby obličiek a močovodov pri
• schistosomóze [bilharzióze] (B65.-†)
• tuberkulóze (A18.-†)

N29.8*

Iné choroby obličiek a močovodov pri iných chorobách zatriedených inde
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INÉ CHOROBY MOČOVEJ SÚSTAVY (N30 - N39)
Nezahŕňa: močovú infekciu (komplikujúcu)
• potrat, ektopickú alebo molárnu ťarchavosť (O00 - O07, O08.0)
• ťarchavosť, pôrod a popôrodie (O23.-, O75.3, O86.2)
• s urolitiázou (N20 - N23)

N30

CYSTITÍDA
Podľa potreby použite doplnkový kód na identifikovanie infekčného agensa (B95 - B97) alebo
zodpovedného vonkajšieho činiteľa (XX. kapitola).
Nezahŕňa: prostatocystitídu (N41.3)

N30.0

Akútna cystitída
Nezahŕňa: iridiačnú cystitídu (N30.4)
trigonitídu (N30.3)

N30.1

Intersticiálna cystitída (chronická)

N30.2

Iná chronická cystitída

N30.3

Trigonitída

N30.4

Iradiačná cystitída

N30.8

Iná cystitída

N30.9

Nešpecifikovaná cystitída

N31

NEUROMUSKULÁRNA DYSFUNKCIA MOČOVÉHO MECHÚRA
NEZATRIEDENÁ INDE

Uretrotrigonitída

Absces močového mechúra

Nezahŕňa: fibrotický močový mechúr NS (G95.8)
močový mechúr po lézii miechy (G95.8)
neurogénny močový mechúr pri syndróme cauda equina (G83.4)
neudržanie moču
• NS (R32)
• bližšie určené (N39.3 - .4)

N31.0

Nestabilný neurogénny močový mechúr nezatriedený inde

N31.1

Reflexný neurogénny močový mechúr nezatriedený inde

N31.2

Atonický neurogénny močový mechúr nezatriedený inde
Neurogénny močový mechúr
• atonický (motorický) (senzorický)
• autonómny
• areflexný

N31.8

Iná neuromuskulárna dysfunkcia močového mechúra

N31.9

Nešpecifikovaná neuromuskulárna dysfunkcia močového mechúra
Neurogénna dysfunkcia močového mechúra NS

N32

INÉ CHOROBY MOČOVÉHO MECHÚRA
Nezahŕňa: kameň v močovom mechúre (N21.0)
cystokéla (N81.1)
hernia alebo prolaps močového mechúra ženy (N81.1)

N32.0

Obštrukcia krčka močového mechúra
Stenóza krčka močového mechúra (získaná)

N32.1

Vezikointestinálna píšťala
Vezikorektálna píšťala
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N32.2

Píšťala močového mechúra nezatriedená inde
Nezahŕňa: fistulu medzi močových mechúrom a ženskou genitálnou sústavou
(N82.0 - .1)

N32.3

Divertikul močového mechúra
Divertikulitída močového mechúra

Nezahŕňa: konkrement v divertikule močového mechúra (N21.0)
N32.4

Netraumatické puknutie močového mechúra

N32.8

Iné špecifikované poruchy močového mechúra
Močový mechúr
• kalcifikovaný
• kontrahovaný

N32.9

Nešpecifikované poruchy močového mechúra

N33*

CHOROBY MOČOVÉHO MECHÚRA PRI CHOROBÁCH
ZATRIEDENÝCH INDE

N33.0*

Tuberkulózna cystitída (A18.1†)

N33.8*

Choroby močového mechúra pri iných chorobách zatriedených inde
Choroba močového mechúra pri schistosomóze [bilharzióze] (B65.-†)

N34

URETRITÍDA A URETRÁLNY SYNDRÓM
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na identifikáciu infekčného agensa.
Nezahŕňa: Reiterovu chorobu (M02.3)
uretritídu pri chorobách s prevažne sexuálnym spôsobom prenášania
(A50 - A64)
uretrotrigonitídu (N30.3)

N34.0

Uretrálny absces
Absces
• Cowperovej žľazy
• Littréovej žľazy
• periuretrálny
• uretrálny
Nezahŕňa: uretrálny karunkul (N36.2)

N34.1

Nešpecifická uretritída
Uretritída
• negonokoková
• nevenerická

N34.2

Iná uretritída
Uretrálna meatitída
Vred uretry (meatusu)
Uretritída
• NS
• postmenopauzálna

N34.3

N35

Nešpecifikovaný uretrálny syndróm

STRIKTÚRA URETRY - ZÚŽENINA MOČOVEJ RÚRY
Nezahŕňa: pozákrokovú uretrálnu striktúru (N99.1)

N35.0

Posttraumatická striktúra uretry
Striktúra uretry ako dôsledok
• pôrodu
• poranenia

N35.1

Postinfekčná striktúra uretry nezatriedená inde
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N35.8

Iná striktúra uretry

N35.9

Nešpecifikovaná striktúra uretry

N36

INÉ PORUCHY MOČOVEJ RÚRY

N36.0

Fistula uretry
Falošný výstup z uretry (“fausse route”)
Fistula
• uretroperineálna
• uretrorektálna
• močová NS
Nezahŕňa: fistulu
• uretroskrotálnu (N50.8)
• uretrovaginálnu (N82.1)

N36.1

Divertikul uretry

N36.2

Karunkul uretry

N36.3

Prolabovaná (vykĺznutá) sliznica uretry
Prolaps uretry
Uretrokéla muža
Nezahŕňa: uretrokélu ženy (N81.0)

N36.8

Iné špecifikované poruchy uretry

N36.9

Nešpecifikovaná porucha uretry

N37*

PORUCHY MOČOVEJ RÚRY PRI CHOROBÁCH
ZATRIEDENÝCH INDE

N37.0*

Uretritída pri chorobách zatriedených inde

N37.8*

Iné uretrálne poruchy pri chorobách zatriedených inde

Kandidová uretritída (B37.4†)

N39

INÉ CHOROBY MOČOVEJ SÚSTAVY
Nezahŕňa: hematúriu
• NS (R31)
• recidivujúcu a pretrvávajúcu (N02.-)
• so špecifikovanou morfologickou léziou (N02.-)
proteinúriu NS (R80)

N39.0

Infekcia močovej sústavy bez určenia miesta

N39.1

Nešpecifikovaná pretrvávajúca proteinúria
Nezahŕňa: komplikujúcu ťarchavosť, pôrod a popôrodie (O11 - O15)

Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na identifikáciu infekčného agensa.

so špecifikovanou morfologickou léziou (N06.-)

N39.2

Nešpecifikovaná ortostatická proteinúria
Nezahŕňa: so špecifikovanou morfologickou léziou (N06.-)

N39.3

Stresové neudržanie (inkontinencia) moču

N39.4

Iné špecifikované neudržanie moču
Inkontinencia
z pretekania
reflexná
nútivá

Nezahŕňa: enurézu NS (R32)
močovú inkontinenciu
• NS (R32)
• z neorganickej príčiny (F98.0)
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N39.8

Iné špecifikované poruchy močovej sústavy

N39.9

Nešpecifikovaná porucha močovej sústavy

CHOROBY MUŽSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV
(N40 - N51)
N40

HYPERPLÁZIA PROSTATY (PREDSTOJNICE)
Adenofibromatózna hypertrofia prostaty
Adenóm (benígny) prostaty
Zväčšenie (benígne) prostaty
Fibroadenóm prostaty
Fibróm prostaty
Hypertrofia (benígna)
Stredný lalok (prostaty)
Myóm prostaty
Prostatická obštrukcia NS
Nezahŕňa: benígne neoplazmy prostaty okrem adenómu, fibrómu a myómu (D29.1)

N41

ZÁPALOVÉ CHOROBY PROSTATY
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na identifikáciu infekčného agensa.

N41.0

Akútna prostatitída

N41.1

Chronická prostatitída

N41.2

Absces prostaty

N41.3

Prostatocystitída

N41.8

Iné zápalové choroby prostaty

N41.9

Nešpecifikované zápalové choroby prostaty
Prostatitída NS

N42

INÉ CHOROBY PROSTATY

N42.0

Konkrement prostaty

N42.1

Kongescia a krvácanie z prostaty

N42.2

Atrofia prostaty

N42.8

Iné bližšie určené choroby prostaty

N42.9

Bližšie neurčená choroba prostaty

Prostatický kameň

N43

HYDROKÉLA A SPERMATOKÉLA
Zahŕňa:
hydrokélu semenného povrazca, semenníka alebo tunica vaginalis
Nezahŕňa: vrodenú hydrokélu (P83.5)

N43.0

Encystovaná hydrokéla

N43.1

Infikovaná hydrokéla
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na identifikáciu infekčného agensa.

N43.2

Iná hydrokéla

N43.3

Nešpecifikovaná hydrokéla

N43.4

Spermatokéla

N44

TORZIA SEMENNÍKA
Torzia
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• nadsemenníka
• semenného povrazca
• semenníka

N45

ORCHITÍDA A EPIDIDYMITÍDA
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na identifikáciu infekčného agensa.

N45.0

Orchitída, epididymitída a epididymo-orchitída s abscesom

N45.9

Orchitída, epididymitída a epididymo-orchitída bez abscesu

Absces nadsemenníka alebo semenníka
Epididymitída NS
Orchitída NS

N46

MUŽSKÁ NEPLODNOSŤ
Azoospermia NS
Oligospermia NS

N47

HYPERPLASTICKÁ PREDKOŽKA, FIMÓZA A PARAFIMÓZA
Adherujúca predkožka
Rigidná predkožka

N48

INÉ CHOROBY PENISU

N48.0

Leukoplakia penisu
Krauróza penisu

Nezahŕňa: karcinóm in situ penisu (D07.4)
N48.1

Balanopostitída
Balanitída
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na identifikáciu infekčného agensa.

N48.2

Iné zápalové choroby penisu
Absces corpus cavernosum a penisu
Furunkul corpus cavernosum a penisu
Karbunkul corpus cavernosum a penisu
Celulitída corpus cavernosum a penisu
Kavernitída (penisu)
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na identifikáciu infekčného agensa.

N48.3

Priapizmus

N48.4

Impotencia organického pôvodu

Bolestivá erekcia
Podľa potreby použite doplnkový kód na identifikáciu príčiny.

Nezahŕňa: psychogénnu impotenciu (F52.2)
N48.5

Vred penisu

N48.6

Balanitis xerotica obliterans

N48.8

Iné špecifikované choroby penisu

Induratio penis plastica
Atrofia corpus cavernosum a penisu
Hypertrofia corpus cavernosum a penisu
Trombóza corpus cavernosum a penisu

N48.9

Nešpecifikovaná choroba penisu

N49

ZÁPALOVÉ CHOROBY MUŽSKÝCH GENITÁLIÍ
NEZATRIEDENÉ INDE
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na identifikáciu infekčného agensa.
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Nezahŕňa: zápal penisu (N48.1 - .2)
orchitídu a epididymitídu (N45.-)

N49.0

Zápalové choroby semenných mechúrikov

N49.1

Zápalové choroby semenného povrazca, pošvového obalu semenníka a
semenovodu

N49.2

Zápalové choroby mieška

N49.8

Zápalové zmeny iných bližšie určených mužských pohlavných orgánov

N49.9

Zápalové zmeny nešpecifikovaného mužského pohlavného orgánu

Vezikulitída NS

Zápal semenovodu (vasitis)

Zápal mužských pohlavných orgánov na viacerých miestach
Absces nešpecifikovaného mužského pohlavného orgánu
Furunkul nešpecifikovaného mužského pohlavného orgánu
Karbunkul nešpecifikovaného mužského pohlavného orgánu
Celulitída nešpecifikovaného mužského pohlavného orgánu

N50

INÉ CHOROBY MUŽSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV
Nezahŕňa: torziu semenníka (N44)

N50.0

Atrofia semenníka

N50.1

Cievne poruchy mužských pohlavných orgánov
Hematokéla NS mužských pohlavných orgánov
Krvácanie mužských pohlavných orgánov
Trombóza mužských pohlavných orgánov

N50.8

Iné špecifikované choroby mužských pohlavných orgánov
Atrofia
Hypertrofia
mieška, semenného mechúrika, semenného
Opuch
povrazca, semenníka (okrem atrofie)
Vred
pošvového obalu semenníka a semenovodu
Chylokéla pošvového obalu semenníka (nefiláriová) NS
Uretroskrotálna fistula
Striktúra (zúženina)
• semenného povrazca
• pošvového obalu semenníka
• semenovodu

N50.9

Nešpecifikovaná choroba mužských pohlavných orgánov

N51*

CHOROBY MUŽSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV PRI
CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

N51.0*

Choroby prostaty pri chorobách zatriedených inde
Prostatitída
• gonokoková (A54.2†)
• trichomonádová (A59.0†)
• tuberkulózna (A18.1†)

N51.1*

Choroby semenníka a nadsemenníka pri chorobách zatriedených inde
Chlamýdiová
• epididymitída (A56.1†)
• orchititída (A56.1†)
Gonokoková
• epididymitída (A54.2†)
• orchititída (A54.2†)
Mumpsová orchitída (B26.0†)
Tuberkulóza
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• nadsemenníka (A18.1†)
• semenníka (A18.1†)

N51.2*

Balanitída pri chorobách zatriedených inde
Balanitída
• amébová (A06.8†)
• kandidová (B37.4†)

N51.8*

Iné choroby mužských pohlavných orgánov pri chorobách zatriedených inde
Filáriová chylokéla pošvového obalu semenníka (B74.-†)
Herpetickovírusová infekcia (herpes simplex) mužských pohlavných orgánov NEC (A60.0†)
Tuberkulóza semenných mechúrikov (A18.1†)

CHOROBY PRSNÍKOV (N60 - N64)
Nezahŕňa: choroby prsníka spojené s pôrodom (O91 - O92)

N60

BENÍGNA DYSPLÁZIA PRSNÍKA
Zahŕňa:

fibrocystickú mastopatiu

N60.0

Solitárna cysta prsníka

N60.1

Difúzna cystická mastopatia

Cysta prsníka
Cystický prsník

Nezahŕňa: s epiteliálnou proliferáciou (N60.3)
N60.2

Fibroadenóza prsníka
Nezahŕňa: fibroadenóm prsníka (D24)

N60.3

Fibroskleróza prsníka
Cystická mastopatia s epiteliálnou proliferáciou

N60.4

Rozšírenie vývodu prsníka (duktektázie)

N60.8

Iné benígne dysplázie prsníka

N60.9

Nešpecifikovaná benígna dysplázia prsníka

N61

ZÁPALOVÉ CHOROBY PRSNÍKA
Absces (akútny) (chronický)
• areoly
• prsníka
Karbunkul prsníka
Mastitída (akútna) (subakútna)
• NS
• infekčná
Nezahŕňa: novorodeneckú infekčnú mastitídu (P39.0)

N62

HYPERTROFIA PRSNÍKA
Gynekomastia
Hypertrofia prsníka
• NS
• masívna pubertálna

N63

NEŠPECIFIKOVANÁ HRČKA V PRSNÍKU
Uzlík (y) v prsníku NS
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N64

INÉ CHOROBY PRSNÍKA

N64.0

Fisúra a fistula bradavky

N64.1

Tuková nekróza prsníka

N64.2

Atrofia prsníka

N64.3

Galaktorea bez súvislosti s pôrodom

N64.4

Mastodynia

N64.5

Iné subjektívne a objektívne príznaky v oblasti prsníka

Tuková nekróza (segmentálna) prsníka

Zatvrdnutie prsníka
Výtok z bradavky
Vtiahnutie bradavky

N64.8

Iné špecifikované choroby prsníka
Galaktokéla
Subinvolúcia prsníka (postlaktačná)

N64.9

Nešpecifikovaná choroba prsníka

ZÁPALOVÉ CHOROBY ŽENSKÝCH PANVOVÝCH
ORGÁNOV (N70 - N77)
Nezahŕňa: tie, ktoré komplikujú
• potrat, ektopickú alebo molárnu ťarchavosť (O00 - O07, O08.0)
• ťarchavosť, pôrod a popôrodie (O23.-, O75.3, O85, O86.-)

N70

ZÁPALY VAJÍČKOVODOV A VAJEČNÍKOV - SALPINGITIS ET
OOPHORITIS
Zahŕňa:

absces
• vajíčkovodu
• vaječníka
• vajíčkovodu a vaječníka
pyosalpinx
salpingo-ooforitída
zápal vajíčkovodu a vaječníka
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na identifikáciu infekčného agensa.

N70.0

Akútna salpingitída a ooforitída

N70.1

Chronická salpingitída a ooforitída
Hydrosalpinx

N70.9

N71

Nešpecifikovaná salpingitída a ooforitída

ZÁPALOVÉ CHOROBY MATERNICE OKREM KRČKA
Zahŕňa:

endo(myo)metritídu
metritídu
pyometritídu
pyometru
absces maternice
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na identifikáciu infekčného agensa.

N71.0

Akútna zápalová choroba maternice

N71.1

Chronická zápalová choroba maternice

N71.9

Nešpecifikovaná zápalová choroba maternice
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N72

ZÁPALOVÉ CHOROBY KRČKA MATERNICE
Cervicitída s eróziou či ektropiom alebo bez nich
Endocervicitída s eróziou či ektropiom alebo bez nich
Exocervititída s eróziou či ektropiom alebo bez nich
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na identifikáciu infekčného agensa.
Nezahŕňa: eróziu a ektropium krčka bez cervicitídy (N86)

N73

INÉ ZÁPALOVÉ CHOROBY ŽENSKÝCH PANVOVÝCH ORGÁNOV
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na identifikáciu infekčného agensa.

N73.0

Akútna parametritída a panvová celulitída
Absces
• širokého väzu špecifikované ako akútne
• primaterničia špecifikované ako akútne
Ženská panvová celulitída špecifikovaná ako akútna

N73.1

Chronická parametritída a panvová celulitída

N73.2

Nešpecifikovaná parametritída a panvová celulitída

Ktorákoľvek choroba pod N73.0 špecifikovaná ako chronická.
Ktorákoľvek choroba pod N73.0 bez špecifikovania či akútna, alebo chronická.

N73.3

Ženská akútna panvová peritonitída

N73.4

Ženská chronická panvová peritonitída

N73.5

Nešpecifikovaná ženská panvová peritonitída

N73.6

Ženské panvové peritoneálne adhézie
Nezahŕňa: pozákrokové panvové peritoneálne adhézie (N99.4)

N73.8

Iné špecifikované zápalové choroby ženských panvových orgánov

N73.9

Nešpecifikované zápalové choroby ženských panvových orgánov
Infekcia alebo zápal ženských panvových orgánov NS

N74*

ZÁPALOVÉ CHOROBY ŽENSKÝCH PANVOVÝCH ORGÁNOV
PRI CHOROBÁCH ZATRIEDENÝCH INDE

N74.0*

Tuberkulózna infekcia krčka maternice (A18.1†)

N74.1*

Tuberkulózny zápal ženských panvových orgánov (A18.1†)

N74.2*

Syfilitický zápal ženských panvových orgánov (A51.4†, A52.7†)

N74.3*

Gonokokový zápal ženských panvových orgánov (A54.2†)

N74.4*

Chlamýdiový zápal ženských panvových orgánov (A56.1†)

N74.8*

Zápalové choroby ženských panvových orgánov pri iných chorobách
zatriedených inde

Tuberkulózna endometritída

N75

CHOROBY BARTHOLINIHO ŽĽAZY

N75.0

Cysta Bartholiniho žľazy

N75.1

Absces Bartholiniho žľazy

N75.8

Iné choroby Bartholiniho žľazy
Bartolinitída

N75.9
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CHOROBY MOČOVEJ A POHLAVNEJ SÚSTAVY (N00 - N99)
N76

INÉ ZÁPALY POŠVY A VULVY
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na identifikáciu infekčného agensa.
Nezahŕňa: senilnú (atrofickú) vaginitídu (N95.2)

N76.0

Akútna vaginitída
Vaginitída NS
Vulvovaginitída
• NS
• akútna

N76.1

Subakútna a chronická vaginitída
Vulvovaginitída
• chronická
• subakútna

N76.2

Akútna vulvitída
Vulvitída NS

N76.3

Subakútna a chronická vulvitída

N76.4

Absces vulvy
Furunkul vulvy

N76.5

Vred pošvy

N76.6

Vred vulvy

N76.8

Iný špecifikovaný zápal pošvy a vulvy

N77*

VULVOVAGINÁLNA ULCERÁCIA A ZÁPAL PRI CHOROBÁCH
ZATRIEDENÝCH INDE

N77.0*

Ulcerácia vulvy pri infekčných a parazitárnych chorobách zatriedených inde
Ulcerácia vulvy pri
• herpetickovírusovej infekcii [herpes simplex] (A60.0†)
• tuberkulóze (A18.1†)

N77.1*

Vaginitída, vulvitída a vulvovaginitída pri infekčných a parazitárnych chorobách
zatriedených inde
Vaginitída, vulvitída a vulvovaginitída pri
• kandidóze (B37.3†)
• herpetickovírusovej infekcii [herpes simplex] (A60.0†)
• enterobióze (B80†)

N77.8*

Vulvovaginálna ulcerácia a zápal pri iných chorobách zatriedených inde
Ulcerácia vulvy pri Behcetovej chorobe (M35.2†)

NEZÁPALOVÉ CHOROBY ŽENSKÝCH POHLAVNÝCH
ORGÁNOV (N80 - N98)
N80

ENDOMETRIÓZA

N80.0

Endometrióza maternice
Adenomyóza

N80.1

Endometrióza vaječníka

N80.2

Endometrióza vajíčkovodu

N80.3

Endometrióza panvového peritonea

N80.4

Endometrióza rektovaginálneho septa a pošvy

N80.5

Endometrióza čreva
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N80.6

Endometrióza v kožnej jazve

N80.8

Iná endometrióza

N80.9

Nešpecifikovaná endometrióza

N81

PROLAPS - VYKĹZNUTIE - ŽENSKÝCH GENITÁLIÍ
Nezahŕňa: genitálny prolaps komplikujúci ťarchavosť alebo pôrod (O34.5)
prolaps vaječníka a vajíčkovodu (N83.4)
prolaps pošvovej klenby po hysterektómii (N99.3)

N81.0

Ženská uretrokéla
Nezahŕňa: uretrokélu s
• cystokélou (N81.1)
• prolapsom maternice (N81.2 - N81.4)

N81.1

Cystokéla
Cystokéla s uretrokélou
Prolaps (prednej) pošvovej steny NS
Nezahŕňa: Cystokélu s prolapsom maternice (N81.2 - N81.4)

N81.2

Neúplný uterovaginálny prolaps
prolaps krčka NS
prolaps maternice
• prvého stupňa
• druhého stupňa

N81.3

Úplný uterovaginálny prolaps
Procidencia (maternice) NS
Prolaps maternice tretieho stupňa

N81.4

Úplný uterovaginálny prolaps nešpecifikovaný

N81.5

Pošvová enterokéla
Nezahŕňa: enterokélu s prolapsom maternice (N81.2 - N81.4)

N81.6

Rektokéla

Prolaps maternice NS

Prolaps (zadnej) pošvovej steny

Nezahŕňa: rektálny prolaps (K62.3)
rektokélu s prolapsom maternice (N81.2 - N81.4)

N81.8

Iný prolaps ženských genitálií
Neúplné perineum
Staré poškodenie svalov panvového dna

N81.9

N82

Prolaps ženských genitálií nešpecifikovaný

FISTULY - PÍŠŤALE - ŽENSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV
Nezahŕňa: vezikointestinálne fistuly (N32.1)

N82.0

Vezikovaginálna fistula

N82.1

Iné fistuly ženských močovopohlavných orgánov
fistula
• cervikovezikálna
• ureterovaginálna
• uretrovaginálna
• uteroureterová
• uterovezikálna

N82.2

Fistula pošvy do tenkého čreva

N82.3

Fistula pošvy do hrubého čreva
Rektovaginálna fistula

478

.

CHOROBY MOČOVEJ A POHLAVNEJ SÚSTAVY (N00 - N99)
N82.4

Iné fistuly medzi ženskými pohlavnými orgánmi a črevom
Črevnomaternicová fistula

N82.5

Fistuly medzi ženskými pohlavnými orgánmi a kožou
Fistula
• z maternice do brušnej steny
• vaginoperineálna

N82.8

Iné fistuly ženských pohlavných orgánov

N82.9

Nešpecifikovaná fistula ženských pohlavných orgánov

N83

NEZÁPALOVÉ CHOROBY VAJEČNÍKA, VAJÍČKOVODU
A ŠIROKÉHO VÄZU MATERNICE
Nezahŕňa: hydrosalpinx (N70.1)

N83.0

Folikulárna cysta ovária
Cysta Graafovho folikulu
Hemoragická folikulárna cysta (vaječníka)

N83.1

Luteálna cysta
Hemoragická luteálna cysta

N83.2

Iné a nešpecifikované vaječníkové cysty
Retenčná cysta vaječníka
Jednoduchá cysta vaječníka
Nezahŕňa: ovariálnu cystu
• vývinovú (Q50.1)
• neoplastickú (D27)
polycystický ovariálny syndróm (E28.2)

N83.3

Získaná atrofia vaječníka a vajíčkovodu

N83.4

Prolaps a hernia vaječníka a vajíčkovodu

N83.5

Torzia vaječníka, stopky vaječníka a vajíčkovodu
Torzia
• prídavného vaječníka
• Morgagniho cysta

N83.6

Hematosalpinx
Nezahŕňa: hematosalpinx s
• hematokolposom (N89.7)
• hematometrou (N85.7)

N83.7

Hematóm širokého väzu maternice

N83.8

Iné nezápalové zmeny vaječníka, vajíčkovodu a širokého väzu maternice
Syndróm roztrhnutia širokého väzu maternice [Allenov-Mastersov]

N83.9

N84

Nešpecifikované nezápalové zmeny vaječníka, vajíčkovodu a širokého väzu
maternice

POLYP ŽENSKÝCH POHLAVNÝCH ORGÁNOV
Nezahŕňa: adenómový polyp (D28.-)
placentárny polyp (O90.8)

N84.0

Polyp tela maternice
Polyp
• endometria
• maternice NS
Nezahŕňa: polypoidnú hyperpláziu endometria (N85.0)

N84.1

Polyp krčka maternice
Mukózny polyp krčka
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N84.2

Polyp pošvy

N84.3

Polyp vulvy

N84.8

Polyp iných častí ženských pohlavných orgánov

N84.9

Nešpecifikovaný polyp ženských pohlavných orgánov

Polyp pyskov

N85

INÉ NEZÁPALOVÉ CHOROBY MATERNICE OKREM KRČKA
Nezahŕňa: endometriózu (N80.-)
zápalové choroby maternice (N71.-)
nezápalové choroby krčka (N86 - N88)
polyp tela maternice (N84.0)
prolaps maternice (N81.-)

N85.0

Žľazová hyperplázia endometria
Hyperplázia endometria
• NS
• cystická
• glandulárnocystická
• polypoidná

N85.1

Adenomatózna hyperplázia endometria
Atypická hyperplázia endometria (adenomatózna)

N85.2

Hypertrofia maternice
Zväčšená maternica

Nezahŕňa: popôrodnú hypertrofiu maternice (O90.8)
N85.3

Subinvolúcia maternice
Nezahŕňa: popôrodnú subinvolúciu maternice (O90.8)

N85.4

Odchylná poloha maternice
Anteverzia maternice
Retroflexia maternice
Retroverzia maternice
Nezahŕňa: komplikujúcu ťarchavosť alebo pôrod (O34.5, O65.5)

N85.5

Inverzia maternice
Nezahŕňa: čerstvé pôrodnícke poranenie (O71.2)
popôrodnú inverziu maternice (O71.2)

N85.6

Vnútromaternicové zrasty

N85.7

Hematometra
Hematometra s hematosalpinxom

Nezahŕňa: hematometru s hematokolposom (N89.7)
N85.8

Iné špecifikované nezápalové zmeny maternice
Získaná atrofia maternice
Fibróza maternice NS

N85.9

Nešpecifikované nezápalové choroby maternice
Choroby maternice NS

N86

ERÓZIA A EKTRÓPIUM KRČKA MATERNICE
Dekubitový (trofický) vred krčka
Everzia krčka
Nezahŕňa: s cervicitídou (N72)

N87

DYSPLÁZIA KRČKA MATERNICE
Nezahŕňa: karcinóm in situ krčka (D06.-)
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N87.0

Ľahká cervikálna dysplázia
Cervikálna intraepiteliálna neoplázia [CIN], I. stupeň

N87.1

Stredná cervikálna dysplázia
Cervikálna intraepiteliálna neoplázia [CIN], II. stupeň

N87.2

Ťažká cervikálna dysplázia nezatriedená inde
Ťažká cervikálna dysplázia NS
Nezahŕňa: cervikálnu intraepiteliálnu neopláziu [CIN], III. stupeň so zmienkou o ťažkej
dysplázii alebo bez nej (D06.-)

N87.9

N88

Nešpecifikovaná dysplázia krčka maternice

INÉ NEZÁPALOVÉ ZMENY KRČKA MATERNICE
Nezahŕňa: zápalovú chorobu krčka (N72)
polyp krčka (N84.1)

N88.0

Leukoplakia krčka maternice

N88.1

Stará lacerácia krčka maternice
Zrasty krčka

Nezahŕňa: čerstvé pôrodnícke poranenie (O71.3)
N88.2

Zúženina (striktúra) a zúženie (stenóza) krčka maternice
Nezahŕňa: komplikujúce pôrod (O65.5)

N88.3

Inkompetencia krčka maternice
Vyšetrenie a liečenie (suspektnej) cervikálnej inkompetencie pri neťarchavej žene

Nezahŕňa: ovplyvňujúce plod alebo novorodenca (P01.0)
komplikujúce ťarchavosť (O34.3)

N88.4

Hypertrofické predĺženie krčka maternice

N88.8

Iné špecifikované nezápalové zmeny krčka maternice
Nezahŕňa: čerstvú pôrodnícku traumu (O71.3)

N88.9

Nešpecifikované nezápalové zmeny krčka maternice

N89

INÉ NEZÁPALOVÉ ZMENY POŠVY
Nezahŕňa: karcinóm in situ pošvy (D07.2)
zápal pošvy (N76.-)
senilnú (atrofickú) vaginitídu (N95.2)
trichomonasový biely výtok (A59.0)

N89.0

Ľahká pošvová dysplázia
Vaginálna intraepiteliálna neoplázia [VAIN], I. stupeň

N89.1

Stredná pošvová dysplázia
Vaginálna intraepiteliálna neoplázia [VAIN], II. stupeň

N89.2

Ťažká pošvová dysplázia nezatriedená inde
Ťažká vaginálna dysplázia NS
Nezahŕňa: pošvovú intraepiteliálnu neopláziu [VAIN], III. stupeň so zmienkou o ťažkej
dysplázii alebo bez nej (D07.2)

N89.3

Nešpecifikovaná dysplázia pošvy

N89.4

Leukoplakia pošvy

N89.5

Striktúra a atrézia pošvy
Pošvové
• zrasty
• zúženie

Nezahŕňa: pooperačné zrasty pošvy (N99.2)
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N89.6

Tesný prsteň hymenu
Tuhý hymen
Tesný vchod do pošvy
Nezahŕňa: neperforovaný hymen (Q52.3)

N89.7

Hematokolpos
Hematokolpos s hematometrou alebo hematosalpinxom

N89.8

Iné špecifikované nezápalové zmeny pošvy
Leukorea NS
Staré natrhnutie pošvy
Pesarový vred pošvy
Nezahŕňa: čerstvé pôrodnícke poranenie (O70.-, O71.4, O71.7 - O71.8)
stareckú laceráciu svalov panvového dna (N81.8)

N89.9

N90

Nešpecifikovaná nezápalová zmena pošvy

INÉ NEZÁPALOVÉ ZMENY VULVY A HRÁDZE
Nezahŕňa: karcinóm in situ vulvy (D07.1)
čerstvé pôrodnícke poranenie (O70,-, O71.7 - .8)
zápal vulvy (N76.-)

N90.0

Ľahká dysplázia vulvy
Vulvárna intraepiteliálna neoplázia [VIN], I. stupeň

N90.1

Stredne ťažká dysplázia vulvy
Vulvárna intraepiteliálna neoplázia [VIN], II. stupeň

N90.2

Ťažká dysplázia vulvy nezatriedená inde
Ťažká vulvárna dysplázia NS
Nezahŕňa: vulvárnu intraepiteliálnu neopláziu [VIN] III. stupeň so zmienkou o ťažkej
dysplázii alebo bez nej (D07.1)

N90.3

Nešpecifikovaná dysplázia vulvy

N90.4

Leukoplakia vulvy
Dystrofia vulvy
Krauróza vulvy

N90.5

Atrofia vulvy

N90.6

Hypertrofia vulvy

Zúženie vulvy
Hypertrofia pyskov

N90.7

Vulvárna cysta

N90.8

Iné špecifikované nezápalové zmeny vulvy a perinea
Zrasty vulvy
Hypertrofia klitorisu

N90.9

N91

Nešpecifikovaná nezápalová zmena vulvy a perinea

CHÝBAJÚCA, SLABÁ A ZRIEDKAVÁ MENŠTRUÁCIA
Nezahŕňa: ovariálnu dysfunkciu (E28.-)

N91.0

Primárna amenorea
Menštruácia sa nezačne v puberte

N91.1

Sekundárna amenorea

N91.2

Nešpecifikovaná amenorea

N91.3

Primárna oligomenorea

Chýbanie menštruácie u ženy, ktorá predtým menštruovala.
Chýbanie menštruácie NS
Slabá alebo zriedkavá menštruácia od začiatku
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N91.4

Sekundárna oligomenorea
Slabá a zriedkavá menštruácia u ženy, ktorá mala predtým normálnu menštruáciu.

N91.5

Nešpecifikovaná oligomenorea
Hypomenorea NS

N92

NADMERNÁ, ČASTÁ A NEPRAVIDELNÁ MENŠTRUÁCIA
Nezahŕňa: postmenopauzálne krvácanie (N95.0)

N92.0

Nadmerná a častá menštruácia s pravidelným cyklom
Hojné menštruačné krvácanie NS
Menorágia NS
Polymenorea

N92.1

Nadmerné a časté krvácanie s nepravidelným cyklom
Nepravidelné intermenštruačné krvácanie
Nepravidelné krvácanie so skrátenými intervalmi medzi menštruáciami
Menometrorágia
Metrorágia

N92.2

Nadmerná menštruácia v puberte
Nadmerné krvácanie spojené so začiatkom menštruovania
Pubertálna menorágia
Pubertálne krvácanie

N92.3

Ovulačné krvácanie

N92.4

Nadmerné krvácanie v premenopauze

Pravidelné intermenštruačné krvácanie
Menorágia alebo metrorágia
• klimakterická
• menopauzálna
• preklimakterická
• premenopauzálna

N92.5

Iná špecifikovaná nepravidelná menštruácia

N92.6

Nešpecifikovaná nepravidelná menštruácia
Nepravidelné
• krvácanie NS
• periódy NS
Nezahŕňa: nepravidelnú menštruáciu s (so)
• predĺženým intervalom alebo slabým krvácaním (N91.3 - .5)
• skrátenými intervalmi alebo nadmerným krvácaním (N92.1)

N93

INÉ ABNORMÁLNE MATERNICOVÉ A POŠVOVÉ
KRVÁCANIE
Nezahŕňa: novorodenecké pošvové krvácanie (P54.6)
pseudomenštruáciu (P54.6)

N93.0

Postkoitálne a kontaktné krvácanie

N93.8

Iné špecifikované abnormálne maternicové a pošvové krvácanie

N93.9

Nešpecifikované abnormálne maternicové a pošvové krvácanie

N94

BOLESŤ A INÉ ODCHÝLKY SPOJENÉ SO ŽENSKÝMI
POHLAVNÝMI ORGÁNMI A MENŠTRUAČNÝM CYKLOM

N94.0

Ovulačná kríza (“Mittelschmerz”)

N94.1

Dyspareunia
Nezahŕňa: psychogénnu dyspareuniu (F52.6)

Dysfunkčné alebo funkčné maternicové alebo pošvové krvácanie NS
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N94.2

Vaginizmus
Nezahŕňa: psychogénny vaginizmus (F52.5)

N94.3

Syndróm premenštruačnej tenzie

N94.4

Primárna dysmenorea

N94.5

Sekundárna dysmenorea

N94.6

Nešpecifikovaná dysmenorea

N94.8

Iné špecifikované odchýlky spojené so ženskými pohlavnými orgánmi a
menštruačným cyklom

N94.9

Nešpecifikovaná odchýlka spojená so ženskými pohlavnými orgánmi a
menštruačným cyklom

N95

MENOPAUZÁLNE A INÉ PERIMENOPAUZÁLNE PORUCHY
Nezahŕňa: nadmerné krvácanie v premenopauze (N92.4)
postmenopauzálnu
• osteoporózu (M81.0)
• s patologickou fraktúrou (M80.0)
• uretritídu (N34.2)
predčasnú menopauzu NS (E28.3)

N95.0

Postmenopauzálne krvácanie
Nezahŕňa: spojené s arteficiálnou menopauzou (N95.3)

N95.1

Menopauzálne a klimakterické poruchy
Príznaky spojené s menopauzou, ako rozpálenie, nespavosť, bolesť hlavy, neschopnosť
koncentrácie
Nezahŕňa: spojené s arteficiálnou menopauzou (N95.3)

N95.2

Postmenopauzálna atrofická vaginitída
Senilná (atrofická) vaginitída

Nezahŕňa: spojenú s arteficiálnou menopauzou (N95.3)
N95.3

Poruchy spojené s arteficiálnou menopauzou
Syndróm po arteficiálnej menopauze

N95.8

Iné špecifikované menopauzálne a perimenopauzálne poruchy

M95.9

Nešpecifikované menopauzálne a perimenopauzálne poruchy

N96

HABITUÁLNE POTRÁCANIE
Vyšetrovanie alebo starostlivosť o neťarchavú ženu
Relatívna neplodnosť
Nezahŕňa: v súčasnosti ťarchavú (O26.2)
práve po potrate (O03 - O06)

N97

ŽENSKÁ NEPLODNOSŤ
Zahŕňa:
Nezahŕňa:

neschopnosť oťarchavieť
ženská sterilita NS
relatívnu neplodnosť (N96)

N97.0

Ženská neplodnosť spojená s anovuláciou

N97.1

Ženská neplodnosť tubárneho pôvodu
Spojená s vrodenou anomáliou vajíčkovodu
Tubárny
• blok
• oklúzia
• stenóza
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CHOROBY MOČOVEJ A POHLAVNEJ SÚSTAVY (N00 - N99)
N97.2

Ženská neplodnosť maternicového pôvodu
Spojená s vrodenou anomáliou maternice
Neimplantovanie vajíčka

N97.3

Ženská neplodnosť krčkového pôvodu

N97.4

Ženská neplodnosť spojená s mužskými faktormi

N97.8

Ženská neplodnosť iného pôvodu

N97.9

Nešpecifikovaná ženská neplodnosť

N98

KOMPLIKÁCIE SPOJENÉ S UMELÝM OPLODNENÍM

N98.0

Infekcia spojená s umelým oplodnením

N98.1

Hyperstimulácia vaječníkov
Hyperstimulácia vaječníkov
• NS
• spojená s indukovanou ovuláciou

N98.2

Komplikácie pri pokuse zaviesť oplodnené vajíčko po oplodnení in vitro

N98.3

Komplikácie pri pokuse zaviesť embryo pri prenose embrya

N98.8

Iné komplikácie spojené s umelým oplodnením
Komplikácie umelého oplodnenia
• spermou darcu
• spermou manžela

N98.9

Nešpecifikované komplikácie spojené s umelým oplodnením

INÉ CHOROBY MOČOVOPOHLAVNÝCH ORGÁNOV (N99)
N99

POZÁKROKOVÉ OCHORENIA MOČOVOPOHLAVNÝCH
ORGÁNOV NEZATRIEDENÉ INDE
Nezahŕňa: iradiačnú cystitídu (N30.4)
postooforektomickú osteoporózu (M81.1)
• s patologickou fraktúrou (M80.1)
poruchy súvisiace s arteficiálnou menopauzou (N95.3)

N99.0

Pozákrokové zlyhanie obličiek

N99.1

Pozákroková zúženina (striktúra) uretry

N99.2

Pooperačná adhézia pošvy

N99.3

Prolaps pošvovej klenby po hysterektómii

N99.4

Pozákrokové zrasty panvového peritonea

N99.5

Ochorenie vonkajšej stómy močovej sústavy

N99.8

Iné pozákrokové ochorenia močovopohlavnej sústavy

N99.9

Nešpecifikované pozákrokové ochorenie močovopohlavnej sústavy

Zúženina uretry po katetrizácii

Reziduálny ovariálny syndróm
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