MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔB

XV. kapitola
ŤARCHAVOSŤ, PÔROD A POPÔRODIE (O00 - O99)
Nezahŕňa: choroby vyvolané vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [HIV] (B20 - B24)
poranenia, otravy a daktoré dokázané iné následky vonkajších príčin (S00 - T98)
poruchy správania a psychické poruchy v popôrodí nezatriedené inde (F53.-)
tetanus v popôrodí (puerperalis) (A34)
nekróza hypofýzy (popôrodná) (E23.0)
popôrodná osteomalácia (M83.0)
dohľad nad
• rizikovou ťarchavosťou (Z35.-)
• normálnou ťarchavosťou (Z34.-)
Kapitola obsahuje tieto skupiny položiek
O00 - O08 Ťarchavosť končiaca sa potratom
O10 - O16 Edém, proteinúria a hypertenzné poruchy v ťarchavosti, pri pôrode a v popôrodí
O20 - O29 Iné choroby matky súvisiace najmä s ťarchavosťou
O30 - O48 Starostlivosť o matku so zameraním na plod, amniovú dutinu a na možné komplikácie pri
pôrode
O60 - O75 Komplikácie pri pôrodnej činnosti a pôrode
O80 - O84 Pôrod
O85 - O92 Komplikácie vyskytujúce sa najmä v popôrodí
O95 - O99 Iné pôrodnícke komplikácie nezatriedené inde

ŤARCHAVOSŤ KONČIACA SA POTRATOM (O00-O08)
Nezahŕňa: pokračujúcu ťarchavosť pri viacpočetnej gravidite po potrate jedného alebo viacerých plodov
(O31.1)

O00

MIMOMATERNICOVÁ ŤARCHAVOSŤ
Zahŕňa :
puknutú mimomaternicovú ťarchavosť
Podľa potreby použite doplnkový kód z položky O08.- na identifikovanie akejkoľvek
pridruženej komplikácie.

O00.0

Abdominálna (brušná) ťarchavosť
Nezahŕňa: pôrod živého plodu pri abdominálnej ťarchavosti (O83.3)

O00.1

Tubárna ťarchavosť

starostlivosť o matku pri abdominálnej ťarchavosti so živým plodom (O36.7)
Vajíčkovodová ťarchavosť
Ruptúra vajíčkovodu zavinená ťarchavosťou
Tubárny potrat

O00.2
O00.8

Ovariálna ťarchavosť
Iná mimomaternicová ťarchavosť
Ťarchavosť
• cervikálna
• kornuálna
• intraligamentózna
• murálna
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ŤARCHAVOSŤ, PÔROD A POPÔRODIE (O00 - O99)
O00.9

O01

Nešpecifikovaná mimomaternicová ťarchavosť

MOLA HYDATIDOSA
Podľa potreby použite doplnkový kód z položky O08.- na identifikovanie akejkoľvek
pridruženej komplikácie.
Nezahŕňa: malígnu mola hydatidosa (D39.2)

O01.0

Klasická mola hydatidosa
Kompletná mola hydatidosa

O01.1
O01.9

Inkompletná a parciálna mola hydatidosa
Nešpecifikovaná mola hydatidosa
Trofoblastová choroba NS
Vezikulárna mola NS

O02

INÉ ABNORMÁLNE PRODUKTY KONCEPCIE
Podľa potreby použite doplnkový kód z položky O08.- na identifikovanie akejkoľvek
pridruženej komplikácie.
Nezahŕňa: fetus papyraceus (O31.0)

O02.0

Poškodené plodové vajce a nehydatidózna mola
Mola
• carnosa
• cruenta
• vnútromaternicová NS
Patologické plodové vajce

O02.1

Missed abortion (zadržanie mŕtveho plodu v maternici)
Včasné fetálne umretie so zadržaním mŕtveho plodu
Nezahŕňa: missed abortion s
• poškodeným plodovým vajcom (O02.0)
• molu
• hydatidóznu (O01.-)
• nehydatidóznu (O02.0)

O02.8

Iné špecifikované abnormálne produkty koncepcie
Nezahŕňa: poruchy späté s
• poškodeným plodovým vajcom (O02.0)
• molu
• hydatidóznu (O01.-)
• nehydatidóznu (O02.0)

O02.9

Nešpecifikovaný abnormálny produkt koncepcie

Nasledujúce štvormiestne podpoložky sa používajú spolu s položkami O03 - O06.
Poznámka: inkompletný potrat zahŕňa retinované produkty koncepcie po potrate.

.0 Inkompletný potrat komplikovaný infekciou pohlavných a panvových orgánov
S chorobami pod O08.0

.1 Inkompletný potrat komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným krvácaním
S chorobami pod O08.1

.2 Inkompletný potrat komplikovaný embóliou
S chorobami pod O08.2

.3 Inkompletný potrat s inými a nešpecifikovanými komplikáciami
S chorobami pod O08.3 - .9

.4 Inkompletný potrat bez komplikácií
.5 Kompletný alebo nešpecifikovaný potrat komplikovaný infekciou pohlavných
a panvových orgánov
S chorobami pod O08.0
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.6 Kompletný alebo nešpecifikovaný potrat komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným
krvácaním
S chorobami pod O08.1

.7 Kompletný alebo nešpecifikovaný potrat komplikovaný embóliou
S chorobami pod O08.2

.8 Kompletný alebo nešpecifikovaný potrat s inými a nešpecifikovanými komplikáciami
S chorobami pod O08.3 - .9

.9 Kompletný alebo nešpecifikovaný potrat bez komplikácie orgánov

O03

SPONTÁNNY POTRAT
[Podpoložky na stranách 487 - 488]
Zahŕňa:
potrat

O04

MEDICÍNSKY POTRAT
[Podpoložky na stranách 487 - 488]
Zahŕňa:
liečebný potrat
ukončenie ťarchavosti
• legálne
• liečebné (zo zdravotných dôvodov)

O05

INÝ POTRAT
[Podpoložky na stranách 487 - 488]

O06

NEŠPECIFIKOVANÝ POTRAT
[Podpoložky na stranách 487 - 488]
Zahŕňa:
indukovaný potrat NS

O07

NEÚSPEŠNÝ POKUS O POTRAT
Zahŕňa:
neúspešný pokus o indukovanie potratu
Nezahŕňa: inkompletný potrat (O03 - O06)

O07.0

Neúspešný medicínsky potrat komplikovaný infekciou pohlavných a panvových
orgánov
S chorobami pod O08.0

O07.1

Neúspešný medicínsky potrat komplikovaný oneskoreným alebo nadmerným
krvácaním
S chorobami pod O08.1

O07.2

Neúspešný medicínsky potrat komplikovaný embóliou
S chorobami pod O08.2

O07.3

Neúspešný medicínsky potrat s inými a nešpecifikovanými komplikáciami
S chorobami pod O08.3 - .9

O07.4

Neúspešný medicínsky potrat bez komplikácií
Neúspešný medicínsky potrat NS

O07.5

Iný a nešpecifikovaný neúspešný pokus o potrat komplikovaný infekciou
pohlavných a panvových orgánov
S chorobami pod O08.0

O07.6

Iný a nešpecifikovaný neúspešný pokus o potrat komplikovaný oneskoreným
alebo nadmerným krvácaním
S chorobami pod O08.1

O07.7

Iný a nešpecifikovaný neúspešný pokus o potrat komplikovaný embóliou
S chorobami pod O08.2
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O07.8

Iný a nešpecifikovaný neúspešný pokus o potrat s inými a nešpecifikovanými
komplikáciami
S chorobami pod O08.3 - .9

O07.9

Iný a nešpecifikovaný neúspešný pokus o potrat bez komplikácie
Neúspešný pokus o potrat NS

O08

KOMPLIKÁCIE PO POTRATE A MIMOMATERNICOVEJ
A MOLÁRNEJ ŤARCHAVOSTI

Poznámka: Táto položka umožňuje v prvom rade kódovanie chorobnosti. Pri používaní
tejto položky sa treba správať podľa pravidiel a smerníc chorobnosti v 2. diele.

O08.0

Infekcia pohlavných a panvových orgánov po potrate a mimomaternicovej aj
molárnej ťarchavosti
Endometritída po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
Ooforitída po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
Parametritída po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
Panvová peritonitída po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
Salpingitída po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
Salpingo-ooforitída po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
Sepsa po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
Septický šok po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
Septikémia po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
Nezahŕňa: septickú alebo septickopyemickú embóliu (O08.2)
infekciu močovej sústavy (O08.8)

O08.1

Oneskorené alebo nadmerné krvácanie po potrate a mimomaternicovej
a molárnej ťarchavosti
Afibrinogenémia po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
Defibrinačný syndróm po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
Intravaskulárna koagulácia po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07

O08.2

Embólia po potrate a mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti
Embólia
• NS po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
• vzduchová po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
• s plodovou vodou po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
• zrazenou krvou po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
• pľúcna po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
• pyemická po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
• septická alebo septickopyemická po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
• mydlová po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07

O08.3

Šok po potrate a mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti
Obehový kolaps po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
Pooperačný šok po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
Nezahŕňa: septický šok (O08.0)

O08.4

Zlyhanie obličiek po potrate a mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti
Oligúria po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
Obličkové po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
• zlyhanie (akútne) po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
• tubulárna nekróza po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
• obličkový uzáver po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
Urémia po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07

O08.5

Metabolické poruchy po potrate a mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti
Porušená rovnováha elektrolytov po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07

O08.6

Poškodenie panvových orgánov a tkanív po potrate a mimomaternicovej a
molárnej ťarchavosti
Lacerácia, perforácia, trhlina alebo chemické poškodenie
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• močového mechúra po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
• čreva po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
• širokého väzu po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
• krčka maternice po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
• periuretrálneho tkaniva po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
• maternice po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07

O08.7
O08.8

Iné žilové komplikácie po potrate, mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti
Iné komplikácie po potrate, mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti
Zastavenie srdcovej činnosti po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07
Infekcia močovej sústavy po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07

O08.9

Nešpecifikované komplikácie po potrate, mimomaternicovej a molárnej
ťarchavosti
Nešpecifikované komplikácie po chorobách zatriediteľných pod O00 - O07

EDÉM, PROTEINÚRIA A HYPERTENZNÉ PORUCHY
V ŤARCHAVOSTI, PRI PÔRODE A V POPÔRODÍ
(O10 - O16)
O10

PREDTÝM EXISTUJÚCA HYPERTENZIA KOMPLIKUJÚCA
ŤARCHAVOSŤ, PÔROD A POPÔRODIE
Zahŕňa:
uvedené choroby s predtým existujúcou proteinúriou
Nezahŕňa: choroby s narastajúcou alebo superponovanou proteinúriou (O11)

O10.0

Predtým existujúca esenciálna hypertenzia komplikujúca ťarchavosť, pôrod
a popôrodie
Akákoľvek choroba v položke I10 bližšie určená ako dôvod pôrodníckej starostlivosti
v ťarchavosti, pri pôrode alebo popôrodí

O10.1

Predtým existujúca hypertenzná choroba srdca komplikujúca ťarchavosť,
pôrod a popôrodie
Akákoľvek choroba v položke I11.- bližšie určená ako dôvod pôrodníckej starostlivosti
v ťarchavosti, pri pôrode alebo popôrodí

O10.2

Predtým existujúca hypertenzná obličková choroba komplikujúca ťarchavosť,
pôrod a popôrodie
Akákoľvek choroba v položke I12.- bližšie určená ako dôvod pôrodníckej starostlivosti
v ťarchavosti, pri pôrode alebo v popôrodí

O10.3

Predtým existujúca hypertenzná srdcová a obličková choroba komplikujúca
ťarchavosť, pôrod a popôrodie
Akákoľvek choroba v položke I13.- bližšie určená ako dôvod pôrodníckej starostlivosti
v ťarchavosti, pri pôrode alebo v popôrodí

O10.4

Predtým existujúca sekundárna hypertenzia komplikujúca ťarchavosť, pôrod
a popôrodie
Akákoľvek choroba v položke I15.- bližšie určená ako dôvod pôrodníckej starostlivosti
v ťarchavosti, pri pôrode alebo v popôrodí

O10.9

Nešpecifikovaná, predtým existujúca hypertenzia komplikujúca ťarchavosť,
pôrod a popôrodie

O11

PREDTÝM EXISTUJÚCA HYPERTENZNÁ PORUCHA SO
SUPERPONOVANOU PROTEINÚRIOU
Choroby pod O10.- komplikované narastajúcou proteinúriou
Superponovaná preeklampsia
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O12

GESTAČNÝ [ŤARCHAVOSŤOU VYVOLANÝ] EDÉM
A PROTEINÚRIA BEZ HYPERTENZIE

O12.0

Gestačný edém

O12.1

Gestačná proteinúria

O12.2

Gestačný edém s proteinúriou

O13

GESTAČNÁ [ŤARCHAVOSŤOU VYVOLANÁ] HYPERTENZIA
BEZ VÝZNAMNEJ PROTEINÚRIE
Gestačná hypertenzia NS
Stredne ťažká preeklampsia

O14

GESTAČNÁ [ŤARCHAVOSŤOU VYVOLANÁ] HYPERTENZIA
S VÝZNAMNOU PROTEINÚRIOU
Nezahŕňa: superponovanú preeklampsiu (O11)

O14.0

Mierna preeklampsia

O14.1

Ťažká preeklampsia

O14.9

Nešpecifikovaná preeklampsia

O15

EKLAMPSIA
Zahŕňa:

kŕče po chorobách pod O10 - O14 a O16

O15.0

Eklampsia v ťarchavosti

O15.1

Eklampsia pri pôrode

O15.2

Eklampsia v popôrodí

O15.9

Časovo bližšie neurčená eklampsia
Eklampsia NS

O16

NEŠPECIFIKOVANÁ HYPERTENZIA MATKY
Prechodná ťarchavostná hypertenzia

INÉ CHOROBY MATKY SÚVISIACE NAJMÄ
S ŤARCHAVOSŤOU (O20 - O29)
Poznámka: Položky O24.- a O25 zahŕňajú uvedené choroby, aj keď sa vyskytujú pri pôrode alebo
v popôrodí.
Nezahŕňa: starostlivosť o matku
• vo vzťahu k plodu, amniovej dutine a k možným komplikáciám pôrodu (O30 - O48)
• pri chorobách zaraditeľných inde, ale komplikujúcich ťarchavosť, pôrodnú činnosť, pôrod
a popôrodie (O98 - O99)

O20

KRVÁCANIE VO VČASNEJ ŤARCHAVOSTI
Nezahŕňa: ťarchavosť končiaca sa potratom (O00 - O08)

O20.0

Hroziaci potrat
Krvácanie špecifikované ako zapríčinené hroziacim potratom

O20.8

Iné krvácanie vo včasnej ťarchavosti

O20.9

Nešpecifikované krvácanie vo včasnej ťarchavosti
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O21
O21.0

NADMERNÉ DÁVENIE V ŤARCHAVOSTI - HYPEREMESIS
GRAVIDARUM
Mierna ťarchavostná hypereméza
Hyperemesis gravidarum, mierna alebo bližšie neurčená, začínajúca sa pred koncom 22.
týždňa ťarchavosti

O21.1

Hyperemesis gravidarum s poruchou metabolizmu
Hyperemesis gravidarum, začínajúca sa pred koncom 22. týždňa ťarchavosti, s poruchou
metabolizmu, ako je
• vyčerpanie sacharidov
• dehydratácia
• porucha rovnováhy elektrolytov

O21.2

Neskoré dávenie v ťarchavosti
Nadmerné dávenie začínajúce sa po skončení 22. týždňa ťarchavosti

O21.8

Iné dávenie komplikujúce ťarchavosť
Dávenie zavinené chorobami zatriedenými inde komplikujúce ťarchavosť
Podľa potreby použite doplnkový kód na identifikovanie príčiny.

O21.9

O22

Nešpecifikované dávenie v ťarchavosti

ŽILOVÉ KOMPLIKÁCIE V ŤARCHAVOSTI
Nezahŕňa: pôrodnícku pľúcnu embóliu (O88.-)
choroby uvedené ako komplikácie
• potratu, mimomaternicovej alebo molárnej ťarchavosti (O00 - O07, O08.7)
• pôrodu a popôrodia (O87.-)

O22.0

Varikózne žily dolných končatín v ťarchavosti
NS varikózne žily v ťarchavosti

O22.1

Varixy genitálu v ťarchavosti
Perineálne varixy v ťarchavosti
Vaginálne varixy v ťarchavosti
Vulvárne varixy v ťarchavosti

O22.2

Povrchová tromboflebitída v ťarchavosti
Tromboflebitída dolných končatín v ťarchavosti

O22.3

Hlboká flebotrombóza v ťarchavosti
Trombóza hlbokých žíl pred pôrodom

O22.4
O22.5

Hemoroidy v ťarchavosti
Trombóza mozgových žíl v ťarchavosti
Trombóza tvrdej pleny mozgu v ťarchavosti

O22.8
O22.9

Iné žilové komplikácie v ťarchavosti
Nešpecifikovaná žilová komplikácia v ťarchavosti
Gestačná
• flebitída NS
• flebopatia NS
• trombóza NS

O23

INFEKCIE MOČOVOPOHLAVNÝCH ORGÁNOV
V ŤARCHAVOSTI

O23.0

Infekcie obličiek v ťarchavosti

O23.1

Infekcie močového mechúra v ťarchavosti

O23.2

Infekcie močovej rúry v ťarchavosti

O23.3

Infekcie iných častí močovej sústavy v ťarchavosti
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O23.4

Nešpecifikovaná infekcia močovej sústavy v ťarchavosti

O23.5

Infekcie pohlavných orgánov v ťarchavosti

O23.9

Iná a nešpecifikovaná infekcia močovopohlavnej sústavy v ťarchavosti
Infekcia močovopohlavnej sústavy v ťarchavosti NS

O24

DIABETES MELLITUS V ŤARCHAVOSTI
Zahŕňa:

aj pri pôrode a v popôrodí

O24.0

Predtým existujúci diabetes mellitus 1. typu závislý od inzulínu

O24.1

Predtým existujúci diabetes mellitus 2. typu nezávislý od inzulínu

O24.2

Predtým existujúca podvýživa súvisiaca s diabetes mellitus

O24.3

Nešpecifikovaný predtým existujúci diabetes mellitus

O24.4

Diabetes mellitus vzniknutý v ťarchavosti
Gestačný diabetes mellitus NS

O24.9

O25

Nešpecifikovaný diabetes mellitus v ťarchavosti

PODVÝŽIVA V ŤARCHAVOSTI
Malnutrícia pri pôrode v popôrodí

O26

STAROSTLIVOSŤ O MATKU PRE INÉ PORUCHY SÚVISIACE
NAJMÄ S ŤARCHAVOSŤOU

O26.0

Nadmerný hmotnostný prírastok v ťarchavosti
Nezahŕňa: gestačný opuch (O12.0, .2)

O26.1

Malý hmotnostný prírastok v ťarchavosti

O26.2

Pôrodnícka starostlivosť pri habituálnom potrácaní
Nezahŕňa: habituálne potrácanie
• pri prebiehajúcom potrate (O03 - O06)
• bez súčasnej ťarchavosti (N96)

O26.3

Zadržané vnútromaternicové antikoncepčné teliesko v ťarchavosti

O26.4

Herpes gestationis

O26.5

Hypotenzný syndróm matky
Hypotenzný syndróm poležiačky

O26.6

Choroby pečene v ťarchavosti, pri pôrode a v popôrodí
Nezahŕňa: hepatorenálny syndróm po pôrode (O90.4)

O26.7

Subluxácia (lonovej) spony v ťarchavosti, pri pôrode a v popôrodí
Nezahŕňa: traumatický rozstup spony (lonovej) pri pôrode (O71.6)

O26.8

Iné špecifikované stavy súvisiace s ťarchavosťou
Vyčerpanie a únava súvisiaca s ťarchavosťou
Periférna neuritída súvisiaca s ťarchavosťou
Obličková choroba súvisiaca s ťarchavosťou

O26.9

Nešpecifikovaný stav súvisiaci s ťarchavosťou

O28

ABNORMÁLNE NÁLEZY PRI PREDPÔRODNOM SKRÍNINGU
MATKY
Nezahŕňa: diagnostické nálezy zatriedené inde - pozri Abecedný zoznam
starostlivosť o matku vo vzťahu k plodu, amniovej dutine a možným komplikáciám
pri pôrode (O30 - O48)

O28.0

Abnormálny hematologický nález v prenatálnom skríningu matky

O28.1

Abnormálny biochemický nález v prenatálnom skríningu matky
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O28.2

Abnormálny cytologický nález v prenatálnom skríningu matky

O28.3

Abnormálny ultrazvukový nález v prenatálnom skríningu matky

O28.4

Abnormálny rádiologický nález v prenatálnom skríningu matky

O28.5

Abnormálny chromozómový a genetický nález v prenatálnom skríningu matky

O28.8

Iné abnormálne nálezy v prenatálnom skríningu matky

O28.9

Nešpecifikovaný abnormálny nález v prenatálnom skríningu matky

O29

KOMPLIKÁCIE ANESTÉZIE V ŤARCHAVOSTI
Zahŕňa:
Nezahŕňa:

O29.0

komplikácie matky zapríčinené podaním celkového alebo lokálneho
anestetika, analgetika alebo sedatíva v ťarchavosti
komplikácie anestézie počas
• potratu, mimomaternicovej alebo molárnej ťarchavosti (O00 - O08)
• pôrodu (O74.-)
• popôrodia (O89.-)

Pľúcne komplikácie anestézie v ťarchavosti
Aspiračná pneumónia zapríčinená anestéziou v ťarchavosti
Vdýchnutie obsahu žalúdka zapríčinené anestéziou v ťarchavosti
alebo sekrétov NS zapríčinené anestéziou v ťarchavosti
Mendelsonov syndróm zapríčinený anestéziou v ťarchavosti
Tlakový kolaps pľúc zapríčinený anestéziou v ťarchavosti

O29.1

Srdcové komplikácie anestézie v ťarchavosti
Srdcové
• zastavenie zapríčinené anestéziou v ťarchavosti
• zlyhanie zapríčinené anestéziou v ťarchavosti

O29.2

Mozgové komplikácie pri anestézii v ťarchavosti
Anoxia mozgu zapríčinená anestéziou v ťarchavosti

O29.3

Toxická reakcia na lokálnu anestéziu v ťarchavosti

O29.4

Bolesť hlavy vyvolaná spinálnou a epidurálnou anestéziou v ťarchavosti

O29.5

Iné komplikácie spinálnej a epidurálnej anestézie v ťarchavosti

O29.6

Neúspešná alebo sťažená intubácia v ťarchavosti

O29.8

Iné komplikácie anestézie v ťarchavosti

O29.9

Nešpecifikovaná komplikácia anestézie v ťarchavosti

STAROSTLIVOSŤ O MATKU SO ZAMERANÍM NA PLOD,
AMNIOVÚ DUTINU A NA MOŽNÉ KOMPLIKÁCIE PRI
PÔRODE (O30 - O48)
O30

VIACPLODOVÁ ŤARCHAVOSŤ
Nezahŕňa: komplikácie špecifické pre viacplodovú ťarchavosť (O31.-)

O30.0

Ťarchavosť s dvojčatami

O30.1

Ťarchavosť s trojčatami

O30.2

Ťarchavosť so štvorčatami

O30.8

Iná viacplodová ťarchavosť

O30.9

Nešpecifikovaná viacplodová ťarchavosť
Viacplodová ťarchavosť NS
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O31

KOMPLIKÁCIE ŠPECIFICKÉ PRE VIACPLODOVÚ
ŤARCHAVOSŤ
Nezahŕňa: spojené dvojčatá zapríčiňujúce nepomer (O33.7)
oneskorený pôrod druhého dvojčaťa, trojčaťa atď. (O63.2)
nepravidelné naliehanie jedného alebo viacerých plodov (O32.5)
komplikácie pôrodu (O64 - O66)

O31.0

Fetus papyraceus
Fetus compressus

O31.1

Pokračujúca ťarchavosť po potrate jedného alebo viacerých plodov

O31.2

Pokračujúca ťarchavosť po vnútromaternicovej smrti jedného alebo viacerých
plodov

O31.8

Iné špecifické komplikácie viacplodovej ťarchavosti

O32

STAROSTLIVOSŤ O MATKU PRI ZISTENOM ALEBO
SUSPEKTNOM NEPRAVIDELNOM NALIEHANÍ PLODU
Zahŕňa:

Nezahŕňa:

stavy uvedené ako dôvod na sledovanie, hospitalizáciu alebo inú
pôrodnícku starostlivosť o matku, alebo ako dôvod na cisársky rez pred
nástupom pôrodnej činnosti
stavy uvedené s komplikáciami pôrodu (O64.-)

O32.0

Starostlivosť o matku pri nestabilnej polohe

O32.1

Starostlivosť o matku pri naliehaní panvovým koncom

O32.2

Starostlivosť o matku pri priečnej a šikmej polohe
Poloha
• šikmá
• priečna

O32.3
O32.4

Starostlivosť o matku pri tvárovej a čelovej polohe a pri naliehaní bradou
Starostlivosť o matku pri veľkej hlavičke v termíne
Nevstupujúca hlavička

O32.5

Starostlivosť o matku pri viacplodovej ťarchavosti s nepravidelným naliehaním
jedného alebo viacerých plodov

O32.6

Starostlivosť o matku pri kombinovanom naliehaní

O32.8

Starostlivosť o matku pri inom nepravidelnom naliehaní plodu

O32.9

Starostlivosť o matku pri nešpecifikovanom naliehaní plodu

O33

STAROSTLIVOSŤ O MATKU PRI ZISTENOM ALEBO
SUSPEKTNOM NEPOMERE (DISPROPORCII)
Zahŕňa:

Nezahŕňa:
O33.0

stavy uvedené ako dôvod na sledovanie, hospitalizáciu alebo inú
pôrodnícku starostlivosť o matku, alebo ako dôvod na cisársky rez pred
nástupom pôrodnej činnosti
stavy uvedené s komplikáciami pôrodu (O65 - O66)

Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený deformáciou kostenej panvy
Deformácia panvy zapríčiňujúca nepomer NS

O33.1

Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený celkovo zúženou panvou
NS zúžená panva zaviňujúca nepomer

O33.2

Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený zúžením panvového vchodu
Zúžený panvový vchod zaviňujúci nepomer

O33.3

Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený zúžením panvového východu
Zúženie panvovej hlbiny zaviňujúce nepomer
Zúženie panvového východu zaviňujúce nepomer
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O33.4
O33.5

Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený rozličnými príčinami zo strany
matky a plodu
Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený nezvyčajne veľkým plodom
Nepomer z fetálnych príčin pri normálnom plode
Fetálny nepomer NS

O33.6
O33.7

Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený hydrocefalickým plodom
Starostlivosť o matku pre nepomer zavinený inými abnormalitami plodu
Spojené dvojčatá zaviňujúce nepomer
Fetálny (a)
• ascites zaviňujúci nepomer
• hydrops zaviňujúci nepomer
• meningomyelokéla zaviňujúca nepomer
• sakrálny teratóm zaviňujúci nepomer
• nádor zaviňujúci nepomer

O33.8
O33.9

Starostlivosť o matku pre nepomer z iných príčin
Starostlivosť o matku pre nešpecifikovaný nepomer
Cefalopelvický nepomer NS
Nepomer plodu a panvy NS

O34

STAROSTLIVOSŤ O MATKU PRI ZISTENEJ ALEBO
SUSPEKTNEJ ABNORMALITE PANVOVÝCH ORGÁNOV
MATKY
Zahŕňa:

Nezahŕňa:
O34.0

stavy uvedené ako dôvod na sledovanie, hospitalizáciu alebo inú
pôrodnícku starostlivosť o matku, alebo ako dôvod na cisársky rez pred
nástupom pôrodnej činnosti
stavy uvedené s komplikáciami pôrodu (O65.5)

Starostlivosť o matku pri vrodených chybách maternice
Starostlivosť o matku pri
• uterus duplex
• uterus bicornis

O34.1

Starostlivosť o matku pri nádore tela maternice
Starostlivosť o matku pre
• polyp tela maternice
• fibróm, fibromyóm a myóm tela maternice
Nezahŕňa: starostlivosť o matku pri nádoroch krčka maternice (O34.4)

O34.2

Starostlivosť o matku pre jazvu na maternici po predchádzajúcej operácii
Starostlivosť o matku pre jazvu po predchádzajúcom cisárskom reze
Nezahŕňa: vaginálny pôrod po predchádzajúcom cisárskom reze NS (O75.7)

O34.3

Starostlivosť o matku pri inkompetencii krčka maternice
Starostlivosť o matku pre
• cerclage so zmienkou o inkompetencii cervixu alebo bez nej
• Schirodkarovu sutúru so zmienkou o inkompetencii cervixu alebo bez nej

O34.4

Starostlivosť o matku pri iných abnormalitách krčka maternice
Starostlivosť o matku pre
• polyp krčka maternice
• predchádzajúcu operáciu krčka maternice
• striktúru alebo stenózu krčka maternice
• nádor krčka maternice

O34.5

Starostlivosť o matku pre iné abnormality ťarchavej maternice
Starostlivosť o matku pre
• inkarceráciu ťarchavej maternice
• prolaps ťarchavej maternice
• retroverziu ťarchavej maternice
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O34.6

Starostlivosť o matku pre abnormality pošvy
Starostlivosť o matku pre
• predchádzajúcu operáciu pošvy
• vagina septa
• stenózu pošvy (získanú) (vrodenú)
• striktúru pošvy
• nádor pošvy
Nezahŕňa: starostlivosť o matku pre varixy pošvy v ťarchavosti (O22.1)

O34.7

Starostlivosť o matku pre abnormality vulvy a hrádze
Starostlivosť o matku pre
• fibrózu hrádze
• predchádzajúcu operáciu hrádze alebo vulvy
• rigidnú hrádzu
• nádor vulvy
Nezahŕňa: starostlivosť o matku pre varixy hrádze a vulvy v ťarchavosti (O22.1)

O34.8

Starostlivosť o matku pre iné abnormality panvových orgánov
Starostlivosť o matku pre
• cystokélu
• úpravu panvového dna (predchádzajúcu)
• venter pendulus (ovisnuté brucho)
• rektokélu
• rigidné panvové dno

O34.9

Starostlivosť o matku pre nešpecifikovanú abnormalitu panvových orgánov

O35

STAROSTLIVOSŤ O MATKU PRI ZISTENEJ ALEBO
SUSPEKTNEJ ABNORMALITE A POŠKODENÍ PLODU
Zahŕňa:

Nezahŕňa:
O35.0

stavy uvedené ako dôvod na sledovanie, hospitalizáciu alebo inú
pôrodnícku starostlivosť o matku, prípadne ako dôvod na ukončenie
ťarchavosti
starostlivosť o matku pri zistenom alebo suspektnom nepomere (O33.-)

Starostlivosť o matku pri (suspektnej) vývinovej chybe centrálneho nervového
systému plodu
Starostlivosť o matku pri (suspektnej) fetálnej
• anencefálii
• spina bifida
Nezahŕňa: anomálie chromozómov plodu (O35.1)

O35.1

Starostlivosť o matku pri (suspektnej) anomálii chromozómov plodu

O35.2

Starostlivosť o matku pri (suspektnej) dedičnej chorobe plodu
Nezahŕňa: anomálie chromozómov plodu (O35.1)

O35.3

Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu vírusovou chorobou
matky
Starostlivosť o matku pre (suspektné) poškodenie plodu materskou
• cytomegalovírusovou infekciou
• rubeolou

O35.4
O35.5

Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu alkoholom
Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu liekmi
Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu liekovou závislosťou
Nezahŕňa: fetálny distres po podaní liekov pri pôrode (O68.-)

O35.6

Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu žiarením

O35.7

Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu inými medicínskymi
zásahmi
Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu pri
• amniocentéze
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• bioptických zákrokoch
• hematologickom vyšetrení
• vnútromaternicovom antikoncepčnom teliesku
• vnútromaternicovom chirurgickom zákroku

O35.8

Starostlivosť o matku pri iných (suspektných) abnormalitách a poškodeniach
plodu
Starostlivosť o matku pri (suspektnom) poškodení plodu materskou
• listeriózou
• toxoplazmózou

O35.9

Starostlivosť o matku pri (suspektnej) nešpecifikovanej abnormalite a
poškodení plodu

O36

STAROSTLIVOSŤ O MATKU PRI INÝCH ZISTENÝCH ALEBO
SUSPEKTNÝCH PROBLÉMOCH S PLODOM
Zahŕňa:
Nezahŕňa:

O36.0

stavy plodu uvedené ako dôvod na sledovanie, hospitalizáciu alebo inú
pôrodnícku starostlivosť o matku, alebo ako dôvod na ukončenie ťarchavosti
pôrodnú činnosť a pôrod komplikovaný fetálnym stresom [distresom]
(O68.-)
syndrómy placentárnej transfúzie (O43.0)

Starostlivosť o matku pri izoimunizácii v Rh systéme
Anti-D [Rh] protilátky
RH inkompatibilita (s fetálnym hydropsom)

O36.1

Starostlivosť o matku pri inej izoimunizácii
ABO izoimunizácia
Izoimunizácia NS (s fetálnym hydropsom)

O36.2

Starostlivosť o matku pri fetálnom hydropse
Hydrops fetalis
• NS
• bez súvislosti s izoimunizáciou

O36.3

Starostlivosť o matku pri príznakoch hypoxie plodu

O36.4

Starostlivosť o matku pri vnútromaternicovej smrti plodu
Nezahŕňa: missed abortion (O02.1)

O36.5

Starostlivosť o matku pri znížení hmotnosti plodu
Starostlivosť o matku pri zistenom alebo suspektnom
• zaostávaní hmotnosti vzhľadom na trvanie ťarchavosti
• insuficiencii placenty
• zaostávaní dĺžky vzhľadom na trvanie ťarchavosti

O36.6

Starostlivosť o matku pri nadmernej hmotnosti plodu
Starostlivosť o matku pri zistenom alebo suspektnom veľkom plode vzhľadom na trvanie
ťarchavosti

O36.7

Starostlivosť o matku pri abdominálnej ťarchavosti živým plodom

O36.8

Starostlivosť o matku pri iných bližšie určených problémoch plodu

O36.9

Starostlivosť o matku pri nešpecifikovaných problémoch plodu

O40

POLYHYDRAMNION
Hydramnion

O41

INÉ NEPRAVIDELNOSTI PLODOVEJ VODY A BLÁN
Nezahŕňa: predčasné puknutie blán (O42.-)

O41.0

Oligohydramnion
Oligohydramnion bez údaja o puknutí blán
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O41.1

Infekcia amniového vaku a blán
Amnionitída
Chorioamnionitída
Membranitída
Placentitída

O41.8

Iné špecifikované nepravidelnosti plodovej vody a blán

O41.9

Nešpecifikovaná nepravidelnosť plodovej vody a blán

O42

PREDČASNÉ PUKNUTIE BLÁN

O42.0

Predčasné puknutie blán, začiatok pôrodnej činnosti do 24 hodín

O42.1

Predčasné puknutie blán, začiatok pôrodnej činnosti po 24 hodinách
Nezahŕňa: oneskorenie pôrodnej činnosti zapríčinené liečením (O42.2)

O42.2

Predčasné puknutie blán, oneskorenie pôrodnej činnosti zapríčinené liečením

O42.9

Nešpecifikované predčasné puknutie blán

O43

NEPRAVIDELNOSTI PLACENTY
Nezahŕňa: starostlivosť o matku pri znížení hmotnosti plodu (retardácii) zavinenej
placentárnou insuficienciou (O36.5)
placenta praevia (O44.-)
predčasné odlupovanie placenty [abruptio placentae] (O45.-)

O43.0

Syndrómy placentárnej transfúzie
Transfúzia
• fetomaternálna
• maternofetálna
• dvojča-dvojčaťu

O43.1

Malformácia placenty
Abnormálna placenta NS
Placenta circumvallata

O43.8

Iné poruchy placenty
Placentárna
• dysfunkcia
• infarkt placenty

O43.9

Nešpecifikované poruchy placenty

O44

PLACENTA PRAEVIA - VCESTNÁ PLACENTA

O44.0

Placenta praevia špecifikovaná ako placenta praevia bez krvácania
Nízko nasadajúca placenta špecifikovaná ako placenta praevia bez krvácania

O44.1

Placenta praevia s krvácaním
Nízko nasadajúca placenta NS alebo s krvácaním
Placenta praevia NS alebo s krvácaním
• marginálna NS alebo s krvácaním
• parciálna NS alebo s krvácaním
• totálna NS alebo s krvácaním
Nezahŕňa: pôrodnú činnosť a pôrod komplikovaný krvácaním zo vcestných ciev (vasa
praevia) (O69.4)

O45
O45.0

PREDČASNÉ ODLUPOVANIE PLACENTY [ABRUPTIO
PLACENTAE]
Predčasné odlupovanie placenty s poruchou koagulácie
Predčasné odlupovanie placenty s (nadmerným) krvácaním spojeným s
• afibrinogenémiou
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• diseminovanou intravaskulárnou koaguláciou
• hyperfibrinolýzou
• hypofibrinogenémiou

O45.8
O45.9

Iné predčasné odlupovanie placenty
Nešpecifikované predčasné odlupovanie placenty
Abruptio placentae NS

O46

KRVÁCANIE PRED PÔRODOM NEZATRIEDENÉ INDE
Nezahŕňa: krvácanie vo včasnej ťarchavosti (O20.-)
krvácanie pri pôrode (O67.-)
placenta praevia (O44.-)
predčasné odlupovanie placenty [abruptio placentae] (O45.-)

O46.0

Krvácanie pred pôrodom s poruchou koagulácie
Krvácanie pred pôrodom (nadmerné) spojené s
• afibrinogenémiou
• diseminovanou intravaskulárnou koaguláciou
• hyperfibrinolýzou
• hypofibrinogenémiou

O46.8

Iné krvácanie pred pôrodom

O46.9

Nešpecifikované krvácanie pred pôrodom

O47

HROZIACI PREDČASNÝ PÔROD

O47.0

Hroziaci predčasný pôrod pred ukončeným 37. týždňom ťarchavosti

O47.1

Hroziaci predčasný pôrod v 37. týždni ťarchavosti alebo po jeho ukončení

O47.9

Nešpecifikovaný hroziaci predčasný pôrod

O48

PREDĹŽENÁ ŤARCHAVOSŤ

KOMPLIKÁCIE PRI PÔRODNEJ ČINNOSTI A PÔRODE
(O60 - O75)
O60

PREDČASNÝ PÔROD
Začiatok (spontánny) pôrodu pred ukončeným 37. týždňom ťarchavosti

O61
O61.0

NEÚSPEŠNÁ INDUKCIA PÔRODNEJ ČINNOSTI
Neúspešná lekárska indukcia pôrodnej činnosti
Neúspešná indukcia (pôrodnej činnosti)
• oxytocínom
• prostaglandínmi

O61.1

Neúspešná inštrumentálna indukcia pôrodnej činnosti
Neúspešná indukcia (pôrodnej činnosti)
• mechanická
• operačná

O61.8

Iná neúspešná indukcia pôrodnej činnosti

O61.9

Nešpecifikovaná neúspešná indukcia pôrodnej činnosti
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O62
O62.0

NEPRAVIDELNOSTI PÔRODNEJ ČINNOSTI
Primárne slabá pôrodná činnosť
Nedostatočná dilatácia krčka maternice
Primárna hypotónia maternice

O62.1

Sekundárne slabá pôrodná činnosť
Zastavenie aktívnej fázy pôrodu
Sekundárna hypotónia maternice

O62.2

Iná slabá pôrodná činnosť
Atónia maternice
Nesúvislá pôrodná činnosť
Hypotónia maternice NS
Nepravidelná pôrodná činnosť
Slabé kontrakcie
Inercia maternice NS

O62.3
O62.4

Strmý pôrod (partus praecipitatus)
Hypertonické, nekoordinované a pretiahnuté kontrakcie
Kontraktačný kruh (dystokia)
Nekoordinovaná pôrodná činnosť
Kontrakcie maternice podoby presýpacích hodín
Hypertonická dysfunkcia maternice
Nekoordinovaná maternicová činnosť
Tetanické kontrakcie
Dystokia maternice NS
Nezahŕňa: dystokia (fetálna) (maternálna) NS (O66.9)

O62.8

Iné nepravidelnosti pôrodnej činnosti

O62.9

Nešpecifikované nepravidelnosti pôrodnej činnosti

O63

PREDĹŽENÁ PÔRODNÁ ČINNOSŤ

O63.0

Predĺžená prvá pôrodná doba

O63.1

Predĺžená druhá pôrodná doba

O63.2

Oneskorený pôrod druhého dvojčaťa, trojčaťa atď.

O63.9

Nešpecifikovaná predĺžená pôrodná činnosť
Predĺžená pôrodná činnosť NS

O64
O64.0

KOMPLIKÁCIE PÔRODU ZAVINENÉ NEPRAVIDELNOU
POLOHOU A NALIEHANÍM PLODU
Komplikácie pôrodu zapríčinené neúplnou rotáciou hlavičky
Hlboký priečny stav
Komplikácia pôrodu zapríčinená pretrvávaním v polohe
• positio occipitalis transversa
• positio occipitalis iliacalis
• positio occipitalis sacralis
• positio occipitalis posterior

O64.1
O64.2

Komplikácia pôrodu zapríčinená polohou panvovým koncom
Komplikácia pôrodu zapríčinená tvárovou polohou
Komplikácia pôrodu zapríčinená naliehaním bradou

O64.3
O64.4

Komplikácia pôrodu zapríčinená čelovou polohou
Komplikácia pôrodu zapríčinená naliehaním pliecka
Vykĺznutie ramienka
Nezahŕňa: vklinenie pliecok (O66.0)
plieckovú dystokiu (O66.0)
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O64.5

Komplikácia pôrodu zapríčinená kombinovaným naliehaním

O64.8

Komplikácia pôrodu zapríčinená inými nepravidelnosťami polohy a naliehaním
plodu

O64.9

Komplikácia pôrodu zapríčinená nešpecifikovanou nepravidelnosťou polohy a
naliehania plodu

O65

KOMPLIKÁCIE PÔRODU ZAVINENÉ ABNORMALITAMI PANVY
MATKY

O65.0

Komplikácia pôrodu zapríčinená deformovanou panvou

O65.1

Komplikácia pôrodu zapríčinená celkovo zúženou panvou

O65.2

Komplikácia pôrodu zapríčinená zúžením panvového vchodu

O65.3

Komplikácia pôrodu zapríčinená zúžením panvového východu a panvovej
hlbiny

O65.4

Komplikácia pôrodu zapríčinená nešpecifikovaným nepomerom medzi plodom
a panvou
Nezahŕňa: dystokiu zapríčinenú abnormalitou plodu (O66.2 - .3)

O65.5

Komplikácia pôrodu zapríčinená abnormalitou panvových orgánov matky
Komplikácia pôrodu zapríčinená chorobami uvedenými pod O34.-

O65.8

Komplikácia pôrodu zapríčinená inými abnormalitami panvy matky

O65.9

Komplikácia pôrodu zapríčinená nešpecifikovanou abnormalitou panvy matky

O66

INÉ KOMPLIKÁCIE PÔRODU

O66.0

Komplikácia pôrodu zapríčinená plieckovou dystokiou
Vklinenie pliecka

O66.1

Komplikácia pôrodu zapríčinená kolíziou dvojčiat

O66.2

Komplikácia pôrodu zapríčinená nezvyčajne veľkým plodom

O66.3

Komplikácia pôrodu zapríčinená inými abnormalitami plodu
Dystokia zapríčinená
• spojenými dvojčatami
• fetálnym
• ascitom
• hydropsom
• meningomyelokélou
• sakrálnym teratómom
• nádorom
• hydrocefalitickým plodom

O66.4

Nešpecifikovaný neúspešný pokus o pôrod
Neúspešný pokus o pôrod s následným pôrodom cisárskym rezom

O66.5

Nešpecifikované neúspešné použitie vákuumextraktora a klieští
Neúspešné použitie vákuumextraktora alebo klieští s následným pôrodom kliešťami alebo
cisárskym rezom

O66.8
O66.9

Iné špecifikované komplikácie pôrodu
Nešpecifikovaná komplikácia pôrodu
Dystokia
• NS
• fetálna NS
• materská NS
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O67

PÔRODNÁ ČINNOSŤ A PÔROD KOMPLIKOVANÝ KRVÁCANÍM
PRI PÔRODE NEZATRIEDENÉ INDE
Nezahŕňa: krvácanie pred pôrodom NEC (O46.-)
placenta praevia (O44.-)
krvácanie po pôrode (O72.-)
predčasné odlupovanie placenty [abruptio placentae] (O45.-)

O67.0

Krvácanie pri pôrode s poruchou koagulácie
Krvácanie pri pôrode (nadmerné) spojené s
• afibrinogenémiou
• diseminovanou intravaskulárnou koaguláciou
• hyperfibrinolýzou
• hypofibrinogenémiou

O67.8

Iné krvácanie pri pôrode
Nadmerné krvácanie pri pôrode

O67.9

Nešpecifikované krvácanie pri pôrode

O68

PÔRODNÁ ČINNOSŤ A PÔROD KOMPLIKOVANÝ FETÁLNYM
DISTRESOM
Zahŕňa:

O68.0

fetálny distres pri pôrodnej činnosti alebo pri pôrode vyvolaný podaním
liekov

Pôrodná činnosť a pôrod komplikovaný odchýlkami srdcovej frekvencie
a rytmu plodu
Fetálna
• bradykardia
• nepravidelná činnosť srdca
• tachykardia
Nezahŕňa: komplikáciu s výskytom mekónia v plodovej vode (O68.2)

O68.1

Pôrodná činnosť a pôrod komplikované prítomnosťou mekónia v plodovej
vode
Nezahŕňa: komplikáciu s výskytom odchýlky srdcovej frekvencie a rytmu plodu (O68.2)

O68.2

Pôrodná činnosť a pôrod komplikované prítomnosťou mekónia v plodovej
vode pri odchýlkach srdcovej frekvencie a rytmu plodu

O68.3

Pôrodná činnosť a pôrod komplikované biochemickým dôkazom fetálneho
stresu
Abnormálna fetálna
• acidémia
• acidobázická rovnováha

O68.8

Pôrodná činnosť a pôrod komplikované inými dôkazmi fetálneho stresu
Dôkaz fetálneho stresu
• kardiotokografický
• ultrazvukový

O68.9

Pôrodná činnosť a pôrod komplikované nešpecifikovaným fetálnym stresom

O69

PÔRODNÁ ČINNOSŤ A PÔROD KOMPLIKOVANÝ
NEPRAVIDELNOSŤAMI PUPKOVEJ ŠNÚRY

O69.0

Pôrodná činnosť a pôrod komplikované vykĺznutím (prolapsom) pupkovej
šnúry

O69.1

Pôrodná činnosť a pôrod komplikované okrútením pupkovej šnúry okolo krku
s kompresiou

503

MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔB
O69.2

Pôrodná činnosť a pôrod komplikované iným zapletením pupkovej šnúry
Zapletenie pupkovej šnúry u monoamniotických dvojčiat
Uzol na pupkovej šnúre

O69.3
O69.4

Pôrodná činnosť a pôrod komplikované krátkou pupkovou šnúrou
Pôrodná činnosť a pôrod komplikované vcestnými cievami (vasa praevia)
Krvácanie z vasa praevia

O69.5

Pôrodná činnosť a pôrod komplikované poškodením ciev pupkovej šnúry
Pupková šnúra
• zmliaždená
• s hematómom
Trombóza ciev pupkovej šnúry

O69.8

Pôrodná činnosť a pôrod komplikované inými nepravidelnosťami pupkovej
šnúry

O69.9

Pôrodná činnosť a pôrod komplikované nešpecifikovanými nepravidelnosťami
pupkovej šnúry

O70

PORANENIE HRÁDZE PRI PÔRODE
Zahŕňa:
predĺženie epiziotómie natrhnutím
Nezahŕňa: izolovanú vysokú pôrodnú trhlinu pošvy (O71.4)

O70.0

Trhlina hrádze prvého stupňa pri pôrode
Trhlina hrádze (postihujúca)
• uzdičku pyskov pri pôrode
• pysky (lábia) pri pôrode
• kožu pri pôrode
• pošvu pri pôrode
• lono (vulvu) pri pôrode

O70.1

Trhlina hrádze druhého stupňa pri pôrode
Trhlina hrádze ako pod O70.0, ktorá postihuje aj
• panvové dno pri pôrode
• svaly hrádze pri pôrode
• pošvové svaly pri pôrode
Nezahŕňa: trhlinu hrádze, ktorá zachvacuje análny sfinkter (O70.2)

O70.2

Trhlina hrádze tretieho stupňa pri pôrode
Trhlina hrádze ako pod O70.1, ktorá postihuje aj
• análny sfinkter pri pôrode
• rektovaginálne septum pri pôrode
• sfinkter NS pri pôrode
Nezahŕňa: trhlinu hrádze, ktorá zachvacuje análnu alebo rektálnu sliznicu (O70.3)

O70.3

Trhlina hrádze štvrtého stupňa pri pôrode
Trhlina hrádze ako pod O70.2, ktorá postihuje aj
• análnu sliznicu pri pôrode
• rektálnu sliznicu pri pôrode

O70.9

O71

Nešpecifikovaná trhlina hrádze pri pôrode

INÉ PÔRODNÉ PORANENIE
Zahŕňa:

O71.0
O71.1

poškodenie nástrojmi

Ruptúra maternice pred začiatkom pôrodnej činnosti
Ruptúra maternice počas pôrodnej činnosti
Ruptúra maternice nezaznamenaná pred začiatkom pôrodnej činnosti

O71.2
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O71.3

Pôrodná trhlina krčka maternice
Cirkulárne odtrhnutie krčka maternice

O71.4

Izolovaná pôrodná vysoká trhlina pošvy
Trhlina pošvovej steny bez zmienky o trhline hrádze
Nezahŕňa: s trhlinou hrádze (O70.-)

O71.5

Iné pôrodné poranenie panvových orgánov
Pôrodné poranenie
• močového mechúra
• močovej rúry

O71.6

Poškodenie panvových kĺbov a väzov
Odtrhnutie vnútornej chrupky spony pôrodné
Poranenie kostrče pôrodné
Traumatický rozstup spony pôrodný

O71.7

Pôrodný hematóm panvy
Pôrodný hematóm
• hrádze
• pošvy
• vulvy

O71.8

Iné špecifikované pôrodné poranenie

O71.9

Nešpecifikované pôrodné poranenie

O72

KRVÁCANIE PO PÔRODE
Zahŕňa:

O72.0

krvácanie plodu alebo novorodenca po pôrode

Krvácanie v tretej pôrodnej dobe
Krvácanie pri zadržanej alebo prirastenej placente
Zadržaná placenta NS

O72.1

Iné krvácanie bezprostredne po pôrode
Krvácanie po pôrode placenty
Krvácanie po pôrode (atonické) NS

O72.2

Oneskorené a sekundárne krvácanie po pôrode
Krvácanie v súvislosti so zadržaním časti placenty alebo blán
Zadržanie produktov koncepcie po pôrode NS

O72.3

Poruchy koagulácie po pôrode
Popôrodná
• afibrinogenémia
• fibrinolýza

O73
O73.0

ZADRŽANIE PLACENTY A BLÁN BEZ KRVÁCANIA
Zadržanie placenty bez krvácania
Placenta accreta bez krvácania

O73.1

Zadržanie častí placenty a blán bez krvácania
Zadržanie produktov koncepcie po pôrode bez krvácania

O74

KOMPLIKÁCIE ANESTÉZIE POČAS PÔRODNEJ ČINNOSTI A
PRI PÔRODE
Zahŕňa:

O74.0

komplikácie matky zapríčinené podaním celkového alebo lokálneho
anestetika, analgetika alebo sedatíva počas pôrodnej činnosti a pôrodu

Aspiračná pneumónia zapríčinená anestéziou počas pôrodnej činnosti a
pôrodu
Vdýchnutie obsahu žalúdka zapríčinené anestéziou počas pôrodnej činnosti a pôrodu
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alebo sekrétov NS zapríčinené anestéziou počas pôrodnej činnosti a pôrodu
Mendelsonov syndróm zapríčinený anestéziou počas pôrodnej činnosti a pôrodu

O74.1

Iné pľúcne komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu
Tlakový kolaps pľúc zapríčinený anestéziou počas pôrodnej činnosti a pôrodu

O74.2

Srdcové komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu
Srdcové
• zastavenie zapríčinené anestéziou počas pôrodnej činnosti a pôrodu
• zlyhanie zapríčinené anestéziou počas pôrodnej činnosti a pôrodu

O74.3

Mozgové komplikácie pri anestézii počas pôrodnej činnosti a pôrodu
Anoxia mozgu zapríčinená anestéziou počas pôrodnej činnosti a pôrodu

O74.4

Toxická reakcia na lokálnu anestéziu počas pôrodnej činnosti a pôrodu

O74.5

Bolesť hlavy zapríčinená spinálnou a epidurálnou anestéziou počas pôrodnej
činnosti a pôrodu

O74.6

Iné komplikácie spinálnej a epidurálnej anestézie počas pôrodnej činnosti a
pôrodu

O74.7

Neúspešná alebo sťažená intubácia počas pôrodnej činnosti a pôrodu

O74.8

Iné komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu

O74.9

Nešpecifikovaná komplikácia anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu

O75

INÉ KOMPLIKÁCIE PÔRODNEJ ČINNOSTI A PÔRODU
NEZATRIEDENÉ INDE
Nezahŕňa: puerperálnu
• infekciu (O86.-)
• sepsu (O85)

O75.0

Distres matky počas pôrodnej činnosti a pri pôrode

O75.1

Šok počas alebo po pôrodnej činnosti a pôrode

O75.2

Horúčka počas pôrodu nezatriedená inde

O75.3

Iná infekcia počas pôrodnej činnosti
Septikémia počas pôrodnej činnosti

O75.4

Iné komplikácie pôrodníckych operácií a výkonov
Srdcové
• zastavenie
• zlyhanie
Mozgová anoxia

po cisárskom reze alebo inej
pôrodníckej operácii, prípadne
výkonoch vrátane pôrodu NS

Nezahŕňa: komplikácie anestézie počas pôrodnej činnosti a pôrodu (O74.-)
pôrodnícke (operačné) rany
• dehiscenciu (O90.0 - .1)
• hematóm (O90.2)
• infekciu (O86.0)

O75.5

Oneskorený pôrod po arteficiálnom pretrhnutí vaku blán

O75.6

Oneskorený pôrod po spontánnej alebo nešpecifikovanej ruptúre vaku blán
Nezahŕňa: spontánne predčasné puknutie blán (O42.-)

O75.7

Vaginálny pôrod po predchádzajúcom cisárskom reze

O75.8

Iné špecifikované komplikácie pôrodnej činnosti a pôrodu

O75.9

Nešpecifikovaná komplikácia pôrodnej činnosti a pôrodu
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PÔROD (O80 - O84)
Poznámka: Kódy O80 - O84 umožňujú kódovanie chorobnosti. Kódy z tohto súboru sa používajú len na
kódovanie primárnej chorobnosti, ak sa nezaznamenal nijaký iný stav klasifikovateľný v
XV. kapitole. Pri používaní týchto položiek sa treba spravovať pravidlami kódovania
chorobnosti a príslušnými smernicami v 2. diele.

O80

SPONTÁNNY PÔROD JEDNÉHO PLODU
Zahŕňa:

prípady s minimálnou asistenciou alebo bez nej, s epiziotómiou alebo bez
nej pri úplne normálnom pôrode

O80.0

Spontánny pôrod záhlavím

O80.1

Spontánny pôrod panvovým koncom

O80.8

Iný spontánny pôrod jedného plodu

O80.9

Nešpecifikovaný spontánny pôrod jedného plodu
Spontánny pôrod NS

O81

PÔROD JEDNÉHO PLODU KLIEŠŤAMI
A VÁKUUMEXTRAKTOROM
Nezahŕňa: neúspešné použite vákuumextraktora alebo klieští (O66.5)

O81.0

Pôrod východovými kliešťami

O81.1

Pôrod kliešťami z roviny panvovej hlbiny

O81.2

Pôrod kliešťami z roviny panvovej hlbiny s rotáciou hlavičky

O81.3

Iný a nešpecifikovaný kliešťový pôrod

O81.4

Pôrod vákuumextraktorom

O81.5

Pôrod s použitím klieští a vákuumextraktora

O82

PÔROD JEDNÉHO PLODU CISÁRSKYM REZOM

O82.0

Pôrod cisárskym rezom (elektívny)
Opakovaný cisársky rez NS

O82.1

Pôrod súrnym cisárskym rezom

O82.2

Pôrod cisárskym rezom hysterektómiou

O82.8

Iný pôrod jedného plodu cisárskym rezom

O82.9

Nešpecifikovaný pôrod cisárskym rezom

O83

INÉ VEDENIE PÔRODU JEDNÉHO PLODU

O83.0

Extrakcia plodu pri polohe panvovým koncom

O83.1

Iné vedenie pôrodu pri polohe panvovým koncom
Pôrod panvovým koncom NS

O83.2

Iné aktívne vedenie pôrodu
Obrat a extrakcia

O83.3
O83.4

Pôrod živého plodu pri abdominálnej ťarchavosti
Zmenšovacie pôrodnícke operácie
Kleidotómia na uľahčenie pôrodu
Kraniotómia na uľahčenie pôrodu
Embryotómia na uľahčenie pôrodu
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O83.9
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Iné špecifikované vedenie pôrodu jedného plodu
Nešpecifikované vedenie pôrodu jedného plodu
Vedenie pôrodu NS

O84

PÔRODY PRI VIACPLODOVEJ ŤARCHAVOSTI
Podľa potreby použite doplnkový kód pod (O80 - O83) na označenie metódy pôrodu každého plodu
alebo novorodenca.

O84.0

Pôrody pri viacplodovej ťarchavosti, všetky spontánne

O84.1

Pôrody pri viacplodovej ťarchavosti, všetky kliešťami a vákuumextraktorom

O84.2

Pôrody pri viacplodovej ťarchavosti, všetky cisárskym rezom

O84.8

Iné pôrody pri viacplodovej ťarchavosti
Pôrody viacplodovej ťarchavosti kombinovanými metódami

O84.9

Nešpecifikované pôrody pri viacplodovej ťarchavosti

KOMPLIKÁCIE VYSKYTUJÚCE SA NAJMÄ V POPÔRODÍ
(O85 - O92)
Poznámka: Položky O88.-, O91.- a O92.- zahŕňajú uvedené stavy, aj keď sa vyskytujú počas
ťarchavosti a pôrodu.
Nezahŕňa: poruchy psychiky a správania v popôrodí (F53.-)
tetanus v popôrodí (A34)
puerperálna osteomalácia (M83.0)

O85

PUERPERÁLNA SEPSA - POPÔRODNÁ SEPSA
Puerperálna
• endometritída
• horúčka
• peritonitída
• septikémia
Podľa potreby použite doplnkový kód pod (B95 - B97) na identifikovanie infekčného agensa.
Nezahŕňa: pôrodnícku pyemickú a septickú embóliu (O88.3)
septikémiu počas pôrodu (O75.3)

O86

INÉ PUERPERÁLNE INFEKCIE
Nezahŕňa: infekciu počas pôrodu (O75.3)

O86.0

Infekcia rany po pôrodníckej operácii
Infikovaná po pôrode
• rana od cisárskeho rezu po pôrode
• rana od operácie hrádze po pôrode

O86.1

Iné infekcie pohlavných orgánov po pôrode
Cervicitída po pôrode
Kolpitída po pôrode

O86.2

Infekcie močových orgánov po pôrode
Choroby uvedené pod N10 - N12, N15.-, N30.-, N34.-, N39.0 po pôrode

O86.3

Iné infekcie urogenitálnej sústavy po pôrode
Puerperálna infekcia urogenitálnej sústavy NS

O86.4

Horúčka neznámeho pôvodu po pôrode
Puerperálna
• infekcia NS
• horúčka NS
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Nezahŕňa: puerperálnu horúčku (O85)
horúčku počas pôrodu (O75.2)

O86.8

O87

Iné špecifikované puerperálne infekcie

ŽILOVÉ KOMPLIKÁCIE V POPÔRODÍ
Zahŕňa:
pri pôrodnej činnosti, pôrode v popôrodí
Nezahŕňa: pôrodnícku embóliu (O88.-)
žilové komplikácie v ťarchavosti (O22.-)

O87.0
O87.1

Povrchová tromboflebitída v popôrodí
Hlboká flebotrombóza v popôrodí
Trombóza hĺbkových žíl po pôrode
Panvová tromboflebitída po pôrode

O87.2
O87.3

Hemoroidy v popôrodí
Trombóza mozgových žíl v popôrodí
Trombóza tvrdej pleny mozgu v popôrodí

O87.8

Iné žilové komplikácie v popôrodí
Varixy genitálu v popôrodí

O87.9

Nešpecifikované žilové komplikácie v popôrodí
Puerperálna
• flebitída NS
• flebopatia NS
• trombóza NS

O88

PÔRODNÍCKA EMBÓLIA
Zahŕňa:
pľúcnu embóliu v ťarchavosti, pri pôrode a v popôrodí
Nezahŕňa: embóliu komplikujúcu potrat, mimomaternicovú ťarchavosť alebo molárnu
ťarchavosť (O00 - O07, O08.2)

O88.0

Pôrodnícka vzduchová embólia

O88.1

Embólia plodovou vodou

O88.2

Pôrodnícka embólia krvnou zrazeninou
Pôrodnícka (pľúcna) embólia NS
Puerperálna (pľúcna) embólia NS

O88.3
O88.8

Pôrodnícka pyemická a septická embólia
Iná pôrodnícka embólia
Pôrodnícka tuková embólia

O89

KOMPLIKÁCIE ANESTÉZIE V POPÔRODÍ
Zahŕňa:

O89.0

komplikácie matky zapríčinené podaním celkového alebo lokálneho
anestetika, analgetika alebo sedatíva v popôrodí

Pľúcne komplikácie anestézie v popôrodí
Aspiračná pneumónia zapríčinená anestéziou v popôrodí
Vdýchnutie obsahu žalúdka alebo sekrétov NS zapríčinené anestéziou v popôrodí
Mendelsonov syndróm zapríčinený anestéziou v popôrodí
Tlakový kolaps pľúc zapríčinený anestéziou v popôrodí

O89.1

Srdcové komplikácie anestézie v popôrodí
Srdcové
• zastavenie zapríčinené anestéziou v popôrodí
• zlyhanie zapríčinené anestéziou v popôrodí

O89.2

Mozgové komplikácie anestézie v popôrodí
Anoxia mozgu zapríčinená anestéziou v popôrodí

509

MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔB
O89.3

Toxická reakcia na lokálnu anestéziu v popôrodí

O89.4

Bolesť hlavy zapríčinená spinálnou a epidurálnou anestéziou v popôrodí

O89.5

Iné komplikácie spinálnej a epidurálnej anestézie v popôrodí

O89.6

Neúspešná alebo sťažená intubácia v popôrodí

O89.8

Iné komplikácie anestézie v popôrodí

O89.9

Nešpecifikované komplikácie anestézie v popôrodí

O90

KOMPLIKÁCIE POPÔRODIA NEZATRIEDENÉ INDE

O90.0

Rozpad rany po cisárskom reze

O90.1

Rozpad pôrodníckej rany hrádze
Rozpad rany po
• epiziotómii
• trhline hrádze
Sekundárna trhlina hrádze

O90.2
O90.3

Hematóm pôrodníckej rany
Kardiomyopatia v popôrodí
Stavy uvedené pod I42.-

O90.4

Akútne zlyhanie obličiek po pôrode
Hepatorenálny syndróm po pôrode

O90.5
O90.8

Zápal štítnej žľazy po pôrode
Iné puerperálne komplikácie nezatriedené inde
Placentárny polyp

O90.9

O91

Nešpecifikovaná puerperálna komplikácia

INFEKCIE PRSNÍKA SPOJENÉ S PÔRODOM
Zahŕňa:

O91.0

choroby uvedené v priebehu ťarchavosti, popôrodia alebo laktácie

Infekcia bradavky spojená s pôrodom
Absces bradavky
• gestačný
• puerperálny

O91.1

Absces prsníka spojený s pôrodom
Absces prsníka v ťarchavosti alebo v popôrodí
Purulentná mastitída v ťarchavosti alebo v popôrodí
Subaereolárny absces v ťarchavosti alebo v popôrodí

O91.2

Nehnisavá mastitída spojená s pôrodom
Lymfangitída prsníka v ťarchavosti alebo v popôrodí
Mastitída v ťarchavosti alebo v popôrodí
• NS v ťarchavosti alebo v popôrodí
• intersticiálna v ťarchavosti alebo v popôrodí
• parenchymatózna v ťarchavosti alebo v popôrodí

O92

INÉ CHOROBY PRSNÍKA A PORUCHY LAKTÁCIE SPOJENÉ
S PÔRODOM
Zahŕňa:

O92.0
O92.1

choroby uvedené v priebehu ťarchavosti, popôrodia alebo laktácie

Retrakcia bradavky spojená s pôrodom
Popukaná bradavka spojená s pôrodom
Fisúra bradavky, gestačná alebo puerperálna
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ŤARCHAVOSŤ, PÔROD A POPÔRODIE (O00 - O99)
O92.2
O92.3

Iné a nešpecifikované choroby prsníka spojené s pôrodom
Agalakcia
Primárna agalakcia

O92.4
O92.5

Hypogalakcia
Zastavenie laktácie
Agalakcia
• elektívna
• sekundárna
• liečebná

O92.6
O92.7

Galaktorea
Nezahŕňa: galaktoreu nesúvisiacu s pôrodom (N64.3)
Iné a nešpecifikované poruchy laktácie
Puerperálna galaktokéla

INÉ PÔRODNÍCKE KOMPLIKÁCIE NEZATRIEDENÉ INDE
(O95 - O99)
Poznámka: Pri používaní položiek pod O95 - O97 sa treba spravovať pravidlami kódovania príčin smrti
a smernicami v 2. diele.

O95

PÔRODNÍCKA SMRŤ Z NEŠPECIFIKOVANEJ PRÍČINY
Smrť matky z bližšie neurčenej príčiny, ktorá nastala počas ťarchavosti, pôrodnej činnosti,
pôrodu alebo v popôrodí.

O96

SMRŤ Z AKEJKOĽVEK PÔRODNÍCKEJ PRÍČINY PO VYŠE
42 DŇOCH, ALE MENEJ AKO PO ROKU PO PÔRODE
Podľa potreby použite doplnkový kód na identifikovanie pôrodníckej príčiny smrti.

O97

SMRŤ NÁSLEDKOM PRIAMYCH PÔRODNÍCKYCH PRÍČIN
Smrť následkom akejkoľvek priamej pôrodníckej príčiny, ktorá nastala po roku, alebo viac
ako po roku od pôrodu.

O98

INFEKČNÉ A PARAZITÁRNE CHOROBY MATKY, KTORÉ SA
MÔŽU ZATRIEDIŤ INDE, ALE KOMPLIKUJÚ ŤARCHAVOSŤ,
PÔROD A POPÔRODIE
Zahŕňa:

Nezahŕňa:

uvedené choroby, ak komplikujú ťarchavosť, zhoršujú sa v ťarchavosti,
alebo ak sú dôvodom pôrodníckej starostlivosti
Podľa potreby použite doplnkový kód (I. kapitola) na presné identifikovanie
choroby.
bezpríznakový stav infekcie ľudským vírusom imunitnej nedostatočnosti
[HIV] (Z21)
ochorenie ľudským vírusom imunitnej nedostatočnosti [HIV] (B20 - B24)
laboratórny dôkaz ľudského vírusu imunitnej nedostatočnosti [HIV] (R75)
tetanus v popôrodí (A34)
puerperálnu
• infekciu (O86.-)
• sepsu (O85)
ak je dôvodom starostlivosti o matku zistenie alebo podozrenie, že choroba
postihla plod (O35 - O36)
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O98.0

Tuberkulóza komplikujúca ťarchavosť, pôrod a popôrodie
Choroby uvedené pod A15 - A19

O98.1

Syfilis komplikujúci ťarchavosť, pôrod a popôrodie
Choroby uvedené pod A50 - A53

O98.2

Kvapavka komplikujúca ťarchavosť, pôrod a popôrodie
Choroby uvedené pod A54.-

O98.3

Iné infekcie s prevažne sexuálnym spôsobom prenášania komplikujúce
ťarchavosť, pôrod a popôrodie
Choroby uvedené pod A55 - A64

O98.4

Vírusová hepatitída komplikujúca ťarchavosť, pôrod a popôrodie
Choroby uvedené pod B15 - B19

O98.5

Iné vírusové choroby komplikujúce ťarchavosť, pôrod a popôrodie
Choroby uvedené pod A80 - B09, B25 - B34

O98.6

Protozoálne choroby komplikujúce ťarchavosť, pôrod a popôrodie
Choroby uvedené pod B50 - B64

O98.8

Iné infekčné a parazitárne choroby matky komplikujúce ťarchavosť, pôrod
a popôrodie

O98.9

Nešpecifikované infekčné a parazitárne choroby matky komplikujúce
ťarchavosť, pôrod a popôrodie

O99

INÉ CHOROBY MATKY, KTORÉ SA MÔŽU ZATRIEDIŤ INDE,
ALE KOMPLIKUJÚ ŤARCHAVOSŤ, PÔROD A POPÔRODIE
Poznámka:

Táto skupina zahŕňa choroby, ktoré komplikujú ťarchavosť, zhoršujú sa
v ťarchavosti alebo sú dôvodom na pôrodnícku starostlivosť a pre ktoré
Abecedný zoznam nemá osobitnú rubriku v XV. kapitole.
Podľa potreby použite doplnkový kód na presné identifikovanie choroby.
Nezahŕňa: infekčné a parazitárne choroby (O98.-)
poranenia, otravy a daktoré iné následky vonkajších príčin (S00 - T98)
ak dôvodom starostlivosti o matku je zistenie alebo podozrenie, že choroba
postihla plod (O35 - O36)

O99.0

Málokrvnosť komplikujúca ťarchavosť, pôrod a popôrodie
Choroby uvedené pod D50 - D64

O99.1

Iné choroby krvi a krvotvorných orgánov a daktoré poruchy imunitnej sústavy
komplikujúce ťarchavosť, pôrod a popôrodie
Choroby uvedené pod D65 - D89

Nezahŕňa: krvácanie s poruchami koagulácie (O46.0, O67.0, O72.3)
O99.2

Endokrinné, nutričné a metabolické choroby komplikujúce ťarchavosť, pôrod
a popôrodie
Choroby uvedené pod E00 - E90

Nezahŕňa: diabetes mellitus (O24.-)
podvýživu (O25)
popôrodnú tyreoiditídu (O90.5)

O99.3

Duševné poruchy a choroby nervového systému komplikujúce ťarchavosť,
pôrod a popôrodie
Choroby uvedené pod F00 - F99 a G00 - G99

Nezahŕňa: postpartálnu depresiu (F53.0)
periférnu neuritídu súvisiacu s ťarchavosťou (O26.8)
puerperálnu psychózu (F53.1)

O99.4

Choroby obehovej sústavy komplikujúce ťarchavosť, pôrod a popôrodie
Choroby uvedené pod I00 - I99
Nezahŕňa: kardiomyopatiu v popôrodí (O90.3)
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ŤARCHAVOSŤ, PÔROD A POPÔRODIE (O00 - O99)
hypertenzné choroby (O10 - O16)
pôrodnícku embóliu (O88.-)
žilové komplikácie a trombóza sinusu tvrdej pleny mozgu
• pri pôrodnej činnosti, pôrode a v popôrodí (O87.-)
• v ťarchavosti (O22.-)

O99.5

Choroby dýchacej sústavy komplikujúce ťarchavosť, pôrod a popôrodie
Choroby uvedené pod J00 - J99

O99.6

Choroby tráviacej sústavy komplikujúce ťarchavosť, pôrod a popôrodie
Choroby uvedené pod K00 - K93
Nezahŕňa: choroby pečene v ťarchavosti, pôrode a popôrodí (O26.6)

O99.7

Choroby kože a podkožného tkaniva komplikujúce ťarchavosť, pôrod
a popôrodie
Choroby uvedené pod L00 - L99

Nezahŕňa: herpes gestationis (O26.4)
O99.8

Iné špecifikované choroby a stavy komplikujúce ťarchavosť, pôrod
a popôrodie
Kombinácia chorôb klasifikovateľných pod O99.0 - .7
Choroby uvedené pod C00 - D48, H00 - H95, M00 - M99, N00 - N99 a Q00 - Q99
Nezahŕňa: urogenitálne infekcie v ťarchavosti (O23.-)
infekciu urogenitálneho systému po pôrode (O86.0 - .3)
starostlivosť o matku pri známej alebo suspektnej abnormalite panvových
orgánov matky (O34.-)
akútne popôrodné zlyhanie obličiek (O90.4)
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