MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔB

XVI. kapitola
NIEKTORÉ CHOROBY VZNIKAJÚCE
V PERINATÁLNEJ PERIÓDE (P00 - P96)
Zahŕňa:

choroby, ktorých pôvod je v perinatálnej perióde, aj keď smrť alebo manifestné ochorenie
nastávajú až neskôr
Nezahŕňa: vrodené chyby, deformácie a chromozómové anomálie (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)
tetanus novorodencov (A33)
Kapitola obsahuje tieto skupiny položiek
P00 - P04 Ohrozenie plodu a novorodenca chorobami matky a komplikáciami ťarchavosti a pôrodu
P05 - P08 Poruchy súvisiace s dĺžkou ťarchavosti a s vývinom plodu
P10 - P15 Poranenia pri pôrode
P20 - P29 Respiračné a kardiovaskulárne poruchy špecifické pre perinatálnu periódu
P35 - P39 Infekcie špecifické pre perinatálnu periódu
P50 - P61 Hemoragické a hematologické poruchy plodu a novorodenca
P70 - P74 Prechodné endokrinné a metabolické poruchy špecifické pre plod a novorodenca
P75 - P78 Choroby tráviacich orgánov plodu a novorodenca
P80 - P83 Poruchy postihujúce kožu a reguláciu teploty plodu a novorodenca
P90 - P96 Iné choroby vznikajúce v perinatálnej perióde
Hviezdičkou je označená táto položka
P75*
Mekóniový ileus

OHROZENIE PLODU A NOVORODENCA CHOROBAMI
MATKY A KOMPLIKÁCIAMI ŤARCHAVOSTI A PÔRODU
(P00 - P04)
Zahŕňa:

uvedené choroby matky len pri ich špecifikácii ako príčiny umretia alebo choroby plodu,
prípadne novorodenca

P00

OHROZENIE PLODU A NOVORODENCA CHOROBAMI MATKY,
KTORÉ NEMUSIA SÚVISIEŤ S TERAJŠOU ŤARCHAVOSŤOU
Nezahŕňa: plod a novorodenca ovplyvneného
• komplikáciami ťarchavosti matky (P01.-)
• endokrinnými a metabolickými poruchami matky (P70 - P74)
• škodlivými vplyvmi prenášanými placentou alebo materským mliekom
(P04.-)

P00.0

Ohrozenie plodu a novorodenca hypertenznými chorobami matky
Ohrozenie plodu a novorodenca stavmi matky zaradenými pod O10 - O11, O13 - O16

P00.1

Ohrozenie plodu a novorodenca chorobou obličiek a močových ciest matky
Ohrozenie plodu a novorodenca stavmi matky zaradenými pod N00 - N39

P00.2

Ohrozenie plodu a novorodenca infekčnými a parazitárnymi chorobami matky
Ohrozenie plodu alebo novorodenca infekčnou chorobou matky zaradenou pod A00 - B99,
J10 - J11, ale bez zjavných prejavov choroby
Nezahŕňa: infekcie špecifické pre perinatálne obdobie (P35 - P39)
infekcie genitálnej sústavy matky a iné lokalizované infekcie (P00.8)

514

.

NIEKTORÉ CHOROBY VZNIKAJÚCE V PERINATÁLNEJ PERIÓDE (P00 - P96)
P00.3

Ohrozenie plodu a novorodenca inými cirkulačnými a respiračnými chorobami
matky
Ohrozenie plodu alebo novorodenca stavmi matky zaradenými pod I00 - I99, J00 - J99,
Q20 - Q34, ktoré sú zahrnuté pod P00.0, P00.2

P00.4

Ohrozenie plodu a novorodenca poruchami výživy matky
Ohrozenie plodu alebo novorodenca poruchami matky zaradenými pod E40 - E64
Podvýživa matky NS

P00.5

Ohrozenie plodu a novorodenca poranením matky
Ohrozenie plodu alebo novorodenca stavmi matky zaradenými pod S00 - T79

P00.6

Ohrozenie plodu a novorodenca chirurgickým výkonom na matke
Nezahŕňa: cisársky rez pri terajšej ťarchavosti (P03.4)
poškodenie placenty amniocentézou, cisárskym rezom alebo chirurgickou
indukciou (P02.1)
predchádzajúcim chirurgickým výkonom na maternici alebo panvových
orgánoch (P03.8)
ukončenie ťarchavosti, plod (P96.4)

P00.7

Ohrozenie plodu a novorodenca lekárskymi zákrokmi na matke nezatriedenými
inde
Ohrozenie plodu alebo novorodenca ožarovaním matky

Nezahŕňa: poškodenie placenty amniocentézou, cisárskym rezom alebo chirurgickou
indukciou (P02.1)
ohrozenie plodu alebo novorodenca inými komplikáciami pri pôrode (P03.-)

P00.8

Ohrozenie plodu a novorodenca inými stavmi matky
Ohrozenie plodu alebo novorodenca
• stavmi zatriediteľnými pod T80 - T88
• infekciami genitálnej sústavy a inými lokalizovanými infekciami matky
• systémovým lupus erythematosus matky
Nezahŕňa: prechodné endokrinné a metabolické poruchy novorodencov (P70 - P74)

P00.9

Ohrozenie plodu a novorodenca nešpecifikovanými stavmi matky

P01

OHROZENIE PLODU A NOVORODENCA KOMPLIKÁCIAMI
ŤARCHAVOSTI MATKY

P01.0

Ohrozenie plodu a novorodenca cervikoistmickou insuficienciou

P01.1

Ohrozenie plodu a novorodenca predčasným puknutím blán

P01.2

Ohrozenie plodu a novorodenca oligohydramniónom
Nezahŕňa: ak je vyvolaný predčasným puknutím blán (P01.1)

P01.3

Ohrozenie plodu a novorodenca polyhydramniónom
Hydramnión

P01.4

Ohrozenie plodu a novorodenca ektopickou ťarchavosťou

P01.5

Ohrozenie plodu a novorodenca viacpočetnou ťarchavosťou

Abdominálna ťarchavosť
Trojčatá
Dvojčatá

P01.6

Ohrozenie plodu a novorodenca smrťou matky

P01.7

Ohrozenie plodu a novorodenca nepravidelným naliehaním
Poloha panvovým koncom pred pôrodom
Versio externa pred pôrodom
Tvárová poloha pred pôrodom
Priečna poloha pred pôrodom
Nestabilná poloha pred pôrodom
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P01.8

Ohrozenie plodu a novorodenca inými komplikáciami ťarchavosti matky
Spontánny potrat, plod

P01.9

Ohrozenie plodu a novorodenca nešpecifikovanou komplikáciou ťarchavosti
matky

P02

OHROZENIE PLODU A NOVORODENCA KOMPLIKÁCIAMI
PLACENTY, PUPKOVEJ ŠNÚRY A BLÁN

P02.0

Ohrozenie plodu a novorodenca vcestnou placentou

P02.1

Ohrozenie plodu a novorodenca inými formami odlúpenia placenty a krvácaním
Abruptio placentae
Krvácanie pri nehode
Predpôrodné krvácanie
Poškodenie placenty amniocentézou, cisárskym rezom alebo chirurgickou indukciou
Materská strata krvi
Predčasné odlúpenie placenty

P02.2

Ohrozenie plodu a novorodenca inými a nešpecifikovanými morfologickými
a funkčnými abnormalitami placenty
Placentárna
• dysfunkcia
• infarkt
• insuficiencia

P02.3

Ohrozenie plodu a novorodenca placentárnymi transfúznymi syndrómami
Abnormality placenty a pupkovej šnúry vedúce k transfúzii z jedného do druhého dvojčaťa,
alebo k inej transplacentárnej transfúzii
Podľa potreby použite doplnkový kód na označenie výsledného stavu plodu alebo
novorodenca.

P02.4

Ohrozenie plodu a novorodenca vykĺznutou pupkovou šnúrou

P02.5

Ohrozenie plodu a novorodenca iným stlačením pupkovej šnúry
Pupková šnúra (tuho) okolo krku
Zauzlenie pupkovej šnúry
Uzol na pupkovej šnúre

P02.6

Ohrozenie plodu a novorodenca inými a nešpecifikovanými stavmi pupkovej
šnúry
Krátka pupková šnúra
Vcestné cievy
Nezahŕňa: jedinú umbilikálnu artériu (Q27.0)

P02.7

Ohrozenie plodu a novorodenca chorioamnionitídou
Amnionitída
Zápal blán
Zápal placenty

P02.8

Ohrozenie plodu a novorodenca inými abnormalitami membrán

P02.9

Ohrozenie plodu a novorodenca nešpecifikovanými abnormalitami membrán

P03

OHROZENIE PLODU A NOVORODENCA INÝMI
KOMPLIKÁCIAMI PÔRODNEJ ČINNOSTI A PÔRODU

P03.0

Ohrozenie plodu a novorodenca pôrodom panvovým koncom a extrakciou

P03.1

Ohrozenie plodu a novorodenca inou nepravidelnosťou naliehania, polohy
a disproporciou počas pôrodu
Zúžená panva
Ohrozenie plodu alebo novorodenca stavmi zaraditeľnými pod O64 - O66

516

.

NIEKTORÉ CHOROBY VZNIKAJÚCE V PERINATÁLNEJ PERIÓDE (P00 - P96)
Perzistujúca okcipitoposteriórna poloha
Priečna poloha

P03.2

Ohrozenie plodu a novorodenca kliešťovým pôrodom

P03.3

Ohrozenie plodu a novorodenca pôrodom vákuovým extraktorom

P03.4

Ohrozenie plodu a novorodenca pôrodom cisárskym rezom

P03.5

Ohrozenie plodu a novorodenca strmým pôrodom

P03.6

Ohrozenie plodu a novorodenca abnormálnymi maternicovými kontrakciami

Rýchla druhá doba
Ohrozenie plodu a novorodenca stavmi zaraditeľnými pod O62.- okrem O62.3
Hypertonické kontrakcie
Slabá pôrodná činnosť

P03.8

Ohrozenie plodu a novorodenca inými špecifikovanými komplikáciami pôrodnej
činnosti a pôrodu
Abnormalita mäkkých pôrodných ciest
Zmenšovacie operácie na uľahčenie pôrodu
Ohrozenie plodu a novorodenca stavmi zaraditeľnými pod O60 - O75 a procedúrami
používanými pri pôrode a nezaradenými pod P02.- a P03.0 - .6
Indukcia pôrodnej činnosti

P03.9

Ohrozenie plodu a novorodenca nešpecifikovanou komplikáciou pôrodnej
činnosti a pôrodu

P04

OHROZENIE PLODU A NOVORODENCA ŠKODLIVÝMI
VPLYVMI PRENESENÝMI CEZ PLACENTU ALEBO MATERSKÉ
MLIEKO
Zahŕňa:
neteratogénne účinky látok prenesených cez placentu
Nezahŕňa: vrodené malformácie (Q00 - Q99)
novorodeneckú žltačku z masívnej hemolýzy zavinenej liekmi alebo toxínmi
prenesenými od matky (P58.4)

P04.0

Ohrozenie plodu a novorodenca anestéziou a analgéziou matky v ťarchavosti
a počas pôrodu
Reakcie na opiáty a trankvilizéry podávané matke počas pôrodu, až otravy

P04.1

Ohrozenie plodu a novorodenca inou medikáciou matky
Chemoterapia neoplazmy
Cytotoxické lieky
Nezahŕňa: dysmorfizmus po Warfarine (antikoagulans) (Q86.2)
fetálny hydantoínový syndróm (Q86.1)
matku užívajúcu návykové lieky (P04.4)

P04.2

Ohrozenie plodu a novorodenca fajčením matky

P04.3

Ohrozenie plodu a novorodenca matky požívajúcej alkohol
Nezahŕňa: fetálny alkoholový syndróm (Q86.0)

P04.4

Ohrozenie plodu a novorodenca matky užívajúcej návykové lieky
Nezahŕňa: anestéziu a analgéziu matky (P04.0)

P04.5

Ohrozenie plodu a novorodenca matky požívajúcej chemické látky v potrave

P04.6

Ohrozenie plodu a novorodenca matky vystavenej chemickým látkam zo
životného prostredia

P04.8

Ohrozenie plodu a novorodenca matky vystavenej iným škodlivým vplyvom

P04.9

Ohrozenie plodu a novorodenca matky vystavenej nešpecifikovaným škodlivým
vplyvom

abstinenčný syndróm pri závislosti matky od návykových liekov (P96.1)
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PORUCHY SÚVISIACE S DĹŽKOU ŤARCHAVOSTI
A S VÝVINOM PLODU (P05 - P08)
P05

NÍZKA HMOTNOSŤ A PODVÝŽIVA PLODU

P05.0

Plod príliš ľahký na svoj gestačný vek
Zvyčajne ide o hmotnosť pod, ale dĺžku nad 10, resp. 5 percentil príslušného gestačného
veku

P05.1

Plod príliš malý na svoj gestačný vek
Zvyčajne ide o hmotnosť i dĺžku o 10, resp. 5 percentil nižšiu, ako sú primerané hodnoty
príslušného gestačného veku

P05.2

Fetálna podvýživa bez uvedenia, či ide o ľahký alebo malý plod na gestačný vek
Dojčatá, ktoré nie sú ľahké alebo malé na svoj gestačný vek, ale majú znaky fetálnej
podvýživy, napr. suchú odlupujúcu sa kožu a stratu podkožného tkaniva
Nezahŕňa: fetálnu podvýživu s poznámkou
• ľahký plod podľa trvania ťarchavosti (P05.0)
• malý plod podľa trvania ťarchavosti (P05.1)

P05.9

Nešpecifikovaný pomalý fetálny rast
Fetálne oneskorenie rastu NS

P07

PORUCHY SÚVISIACE SO SKRÁTENOU ŤARCHAVOSŤOU
A NÍZKOU PÔRODNOU HMOTNOSŤOU NEZARADENÉ INDE
Poznámka:

Zahŕňa:
Nezahŕňa:

Ak sú dostupné údaje o pôrodnej hmotnosti aj gestačnom veku, prioritu
pri hodnotení má pôrodná hmotnosť.
uvedené stavy bez bližšej špecifikácie, ako príčiny mortality, morbidity alebo
zvýšenej starostlivosti o novorodencov
nízku pôrodnú hmotnosť v dôsledku pomalého fetálneho rastu a fetálnej
podvýživy (P05.-)

P07.0

Extrémne nízka pôrodná hmotnosť

P07.1

Iná nízka pôrodná hmotnosť

Dojča vážiace pri pôrode maximálne 999 g
Dojča vážiace pri pôrode 1 000 - 2 499 g

P07.2

Extrémna nezrelosť
Dojča nižšej zrelosti ako 28 týždňov (menej ako 196 dní) trvania ťarchavosti

P07.3

Iné predčasne narodené deti
Dieťa zrelosti 28 - 37 týždňov gestačného veku (196 - 259 dní ťarchavosti)
Predčasnosť NS

P08

PORUCHY SÚVISIACE S PREDĹŽENOU ŤARCHAVOSŤOU
A VYSOKOU PÔRODNOU HMOTNOSŤOU
Poznámka:

Zahŕňa:
P08.0

Ak sú k dispozícii údaje o pôrodnej hmotnosti a trvaní ťarchavosti, prioritu
pri hodnotení má pôrodná hmotnosť.
uvedené stavy u plodu alebo novorodenca bez ďalšej špecifikácie príčiny
mortality, morbidity alebo zvýšenej starostlivosti

Výnimočne veľké dieťa
Zvyčajne sa predpokladá pôrodná hmotnosť 4 500 g a viac

Nezahŕňa: syndróm
• dieťaťa diabetickej matky (P70.1)
• dieťaťa matky s ťarchavostným diabetom (P70.0)

518

.

NIEKTORÉ CHOROBY VZNIKAJÚCE V PERINATÁLNEJ PERIÓDE (P00 - P96)
P08.1

Iné deti ťažké na dĺžku ťarchavosti
Iný plod alebo dojča ťažké alebo veľké na svoj vek bez ohľadu na trvanie ťarchavosti

P08.2

Prenášané dieťa, ktoré nie je ťažké na dĺžku ťarchavosti
Plod alebo dojča s gestačnou periódou 294 dní a viac (42 a viac ukončených týždňov),
ktoré nie je príliš ťažké alebo veľké na dĺžku ťarchavosti
Prenášanie postmaturita NS

PORANENIA PRI PÔRODE (P10 - P15)
P10

INTRAKRANIÁLNE NATRHNUTIE A KRVÁCANIE ZAPRÍČINENÉ
PORANENÍM PRI PÔRODE
Nezahŕňa: vnútrolebkové krvácanie plodu alebo novorodenca
• NS (P52.9)
• zavinené anoxiou alebo hypoxiou (P52.-)

P10.0

Subdurálne krvácanie zavinené pôrodným poranením
Subdurálny hematóm (lokalizovaný) zavinený poranením pri pôrode
Nezahŕňa:
subdurálne krvácanie sprevádzajúce trhlinu tentória (P10.4)

P10.1

Mozgové krvácanie zavinené pôrodným poranením

P10.2

Vnútrokomorové krvácanie zavinené pôrodným poranením

P10.3

Subarachnoidálne krvácanie zavinené pôrodným poranením

P10.4

Roztrhnutie tentória zavinené pôrodným poranením

P10.8

Iné vnútrolebkové natrhnutia a krvácania zavinené pôrodným poranením

P10.9

Nešpecifikované vnútrolebkové natrhnutia a krvácania zavinené pôrodným
poranením

P11

INÉ PÔRODNÉ PORANENIA CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO
SYSTÉMU

P11.0

Mozgový opuch zavinený poranením pri pôrode

P11.1

Iné špecifikované mozgové poškodenie zavinené pôrodným poranením

P11.2

Nešpecifikované mozgové poškodenie zavinené poranením pri pôrode

P11.3

Pôrodné poranenie tvárového nervu
Ochrnutie tvárového nervu zavinené pôrodným poranením

P11.4

Pôrodné poranenie iných hlavových nervov

P11.5

Pôrodné poranenie chrbtice a miechy
Zlomenina chrbtice zavinená poranením pri pôrode

P11.9

Nešpecifikované pôrodné poranenie centrálneho nervového systému

P12

PÔRODNÉ PORANENIE VLASOVEJ ČASTI HLAVY

P12.0

Kefalhematóm zavinený pôrodným poranením

P12.1

“Kont” (na záhlaví) zavinený pôrodným poranením

P12.2

Epikraniálne subaponeurotické krvácanie pri pôrodnom poranení

P12.3

Podliatina vlasovej časti hlavy pri pôrodnom poranení

P12.4

Poranenie vlasovej časti hlavy novorodenca pri monitorovaní
Incízia pri odbere
Poranenie elektródov
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P12.8

Iné pôrodné poranenia vlasovej časti hlavy

P12.9

Nešpecifikované pôrodné poranenia vlasovej časti hlavy

P13

PÔRODNÉ PORANENIE KOSTRY

P13.0

Zlomenina lebky zavinená poranením pri pôrode

P13.1

Iné pôrodné poranenia lebky
Nezahŕňa: kefalhematóm (P12.0)

P13.2

Pôrodné poranenie stehnovej kosti

P13.3

Pôrodné poranenie iných dlhých kostí

P13.4

Zlomenina kľúčnej kosti pri pôrode

P13.8

Pôrodné poranenia iných častí kostry

P13.9

Nešpecifikované pôrodné poranenia kostry

P14

PÔRODNÉ PORANENIE PERIFÉRNEHO NERVOVÉHO
SYSTÉMU

P14.0

Erbovo ochrnutie pri pôrodnom poranení

P14.1

Klumpkeovej ochrnutie pri pôrodnom poranení

P14.2

Ochrnutie bránicového nervu pri pôrodnom poranení

P14.3

Iné poranenie plecovej spleti pri pôrode

P14.8

Pôrodné poranenie iných častí periférneho nervového systému

P14.9

Nešpecifikované pôrodné poranenie periférneho nervového systému

P15

INÉ PORANENIA PRI PÔRODE

P15.0

Pôrodné poranenie pečene

P15.1

Pôrodné poranenie sleziny

Nezahŕňa: pôrodné poranenie chrbtice (P11.5)

Ruptúra pečene pri pôrodnom poranení
Ruptúra sleziny pri pôrodnom poranení

P15.2

Poranenie kývača hlavy pri pôrode

P15.3

Pôrodné poranenie oka
Subkonjunktiválne krvácanie zavinené poranením pri pôrode
Traumatický glaukóm zavinený poranením pri pôrode

P15.4

Pôrodné poranenie tváre
Nabehnutie (kongescia) tváre pri pôrodnom poranení

P15.5

Pôrodné poranenie vonkajších genitálií

P15.6

Nekróza podkožného tuku zavinená poranením pri pôrode

P15.8

Iné špecifikované pôrodné poranenia

P15.9

Nešpecifikované pôrodné poranenie

RESPIRAČNÉ A KARDIOVASKULÁRNE PORUCHY
ŠPECIFICKÉ PRE PERINATÁLNU PERIÓDU (P20 - P29)
P20

VNÚTROMATERNICOVÁ HYPOXIA
Zahŕňa:

520

abnormálnu frekvenciu srdca plodu

.

NIEKTORÉ CHOROBY VZNIKAJÚCE V PERINATÁLNEJ PERIÓDE (P00 - P96)

Nezahŕňa:

fetálnu alebo intrauterínnu
• acidózu
• anoxiu
• asfyxiu
• distres
• hypoxiu
mekónium v plodovej vode
odchod mekónia
vnútrolebkové krvácanie zavinené anoxiou alebo hypoxiou (P52.-)

P20.0

Intrauterínna hypoxia zaznamenaná prvý raz pred začatím pôrodu

P20.1

Intrauterínna hypoxia zaznamenaná prvý raz počas pôrodu

P20.9

Nešpecifikovaná intrauterínna hypoxia

P21

PÔRODNÁ ASFYXIA
Poznámka:

Nezahŕňa:
P21.0

Táto kategória sa nemá použiť pri nízkom Apgarovej skóre bez zmienky
o asfyxii alebo o iných respiračných problémoch.
intrauterínnu hypoxiu alebo asfyxiu (P20.-)

Ťažká pôrodná asfyxia
Pulz pri pôrode menej ako 100 za minútu, spomaľuje sa, alebo je ustálený, dýchanie chýba,
alebo je lapavé, nedobrá (bledá) farba, tonus chýba
Asfyxia s Apgarovej skóre 0 - 3 počas 1. minúty
Biela asfyxia

P21.1

Ľahká a stredná pôrodná asfyxia
Normálne dýchanie sa nezjavuje počas 1. minúty, ale činnosť srdca je 100 alebo viac, pri
určitom svalovom tonuse určitá odpoveď na stimuláciu
Asfyxia s Apgarovej skóre 4 - 7 počas 1. minúty
Modrá asfyxia

P21.9

Nešpecifikovaná pôrodná asfyxia
Anoxia NS
Asfyxia NS
Hypoxia NS

P22

SYNDRÓM RESPIRAČNEJ TVŔDZE NOVORODENCA

P22.0

Syndróm respiračnej tvŕdze novorodenca

Nezahŕňa: respiračné zlyhanie novorodenca (P28.5)
Choroba hyalinných membrán

P22.1

Prechodná tachypnea novorodenca

P22.8

Iná respiračná tvŕdza novorodenca

P22.9

Nešpecifikovaná respiračná tvŕdza novorodenca

P23

KONGENITÁLNA PNEUMÓNIA
Zahŕňa:
infekčnú pneumóniu získanú v maternici alebo počas pôrodu
Nezahŕňa: novorodeneckú pneumóniu z aspirácie (P24.-)

P23.0

Kongenitálna pneumónia vyvolaná vírusom
Nezahŕňa: kongenitálnu rubeolovú pneumonitídu (P35.0)

P23.1

Kongenitálna pneumónia vyvolaná chlamýdiami

P23.2

Kongenitálna pneumónia vyvolaná stafylokokom

P23.3

Kongenitálna pneumónia vyvolaná streptokokom skupiny B

P23.4

Kongenitálna pneumónia vyvolaná Escherichia coli
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P23.5

Kongenitálna pneumónia vyvolaná Pseudomonasom

P23.6

Kongenitálna pneumónia vyvolaná inými baktériami
Haemophilus influenzae
Kliebsiella pneumoniae
Mycoplasma
Streptococcus okrem skupiny B

P23.8

Kongenitálna pneumónia vyvolaná inými organizmami

P23.9

Nešpecifikovaná kongenitálna pneumónia

P24

NOVORODENECKÉ SYNDRÓMY Z ASPIRÁCIE

P24.0

Novorodenecká aspirácia mekónia

P24.1

Novorodenecká aspirácia plodovej vody a hlienu

P24.2

Novorodenecká aspirácia krvi

P24.3

Novorodenecká aspirácia mlieka a regurgitovanej potravy

P24.8

Iné novorodenecké syndrómy z aspirácie

P24.9

Nešpecifikovaný novorodenecký syndróm z aspirácie

Zahŕňa:

novorodeneckú pneumóniu v dôsledku aspirácie

Aspirácia tekutiny (amniovej)

Novorodenecká aspiračná pneumónia NS

P25

INTERSTICIÁLNY EMFYZÉM A PODOBNÉ PORUCHY
VZNIKAJÚCE V PERINATÁLNEJ PERIÓDE

P25.0

Intersticiálny emfyzém vznikajúci v perinatálnej perióde

P25.1

Pneumotorax vznikajúci v perinatálnej perióde

P25.2

Pneumomediastinum vznikajúce v perinatálnej perióde

P25.3

Pneumoperikard vznikajúci v perinatálnej perióde

P25.8

Iné poruchy súvisiace s intersticiálnym emfyzémom vznikajúce v perinatálnej
perióde

P26

PĽÚCNE KRVÁCANIE VZNIKAJÚCE V PERINATÁLNEJ
PERIÓDE

P26.0

Tracheobronchiálne krvácanie vznikajúce v perinatálnej perióde

P26.1

Masívne pľúcne krvácanie vznikajúce v perinatálnej perióde

P26.8

Iné pľúcne krvácania vznikajúce v perinatálnej perióde

P26.9

Nešpecifikované pľúcne krvácanie vznikajúce v perinatálnej perióde

P27

CHRONICKÁ RESPIRAČNÁ PORUCHA VZNIKAJÚCA
V PERINATÁLNEJ PERIÓDE

P27.0

Wilsonov-Mikityov syndróm
Pľúcna dysmaturita

P27.1

Bronchopulmonálna dysplázia vznikajúca v perinatálnej perióde

P27.8

Iné zdĺhavé respiračné choroby vznikajúce v perinatálnej perióde
Vrodená pľúcna fibróza
Respirátorové pľúca novorodenca

P27.9
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NIEKTORÉ CHOROBY VZNIKAJÚCE V PERINATÁLNEJ PERIÓDE (P00 - P96)
P28

INÉ RESPIRAČNÉ PORUCHY VZNIKAJÚCE V PERINATÁLNEJ
PERIÓDE
Nezahŕňa: vrodené chyby dýchacej sústavy (Q30 - Q34)

P28.0

Primárna atelektáza novorodenca
Primárne zlyhanie rozvinutia koncových dýchacích jednotiek
Pľúcna hypoplázia súvisiaca s krátkou ťarchavosťou
Pľúcna nezrelosť NS

P28.1

Iná a nešpecifikovaná atelektáza novorodenca
Atelektáza
• NS
• čiastočná
• sekundárna
Resorpčná atelektáza bez syndrómu respiračnej tvŕdze

P28.2

Cyanotické nápory novorodenca
Nezahŕňa: apnoe novorodenca (P28.3 - .4)

P28.3

Primárne spánkové apnoe u novorodenca
Spánkové apnoe novorodenca NS

P28.4

Iné apnoe novorodenca

P28.5

Respiračné zlyhanie novorodenca

P28.8

Iné špecifikované dýchacie poruchy novorodenca
Sťažené dýchanie novorodenca nosom

Nezahŕňa: skorú vrodenú syfilitickú rinitídu (A50.0)
P28.9

Nešpecifikovaná dýchacia porucha novorodenca

P29

KARDIOVASKULÁRNE PORUCHY VZNIKAJÚCE
V PERINATÁLNEJ PERIÓDE
Nezahŕňa: vrodené malformácie obehovej sústavy (Q20 - Q28)

P29.0

Novorodenecké srdcové zlyhanie

P29.1

Novorodenecká srdcová dysrytmia

P29.2

Novorodenecká hypertenzia

P29.3

Pretrvávajúca fetálna cirkulácia

P29.4

Prechodná ischémia myokardu novorodenca

P29.8

Iné kardiovaskulárne poruchy vznikajúce v perinatálnej perióde

P29.9

Nešpecifikovaná kardiovaskulárna porucha vznikajúca v perinatálnej perióde

Oneskorené uzavretie ductus arteriosus

INFEKCIE ŠPECIFICKÉ PRE PERINATÁLNU PERIÓDU
(P35 - P39)
Zahŕňa: infekcie získané v maternici a počas pôrodu
Nezahŕňa: bezpríznakovú infekciu vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [HIV] (Z21)
kongenitálnu
• gonokokovú infekciu (A54.-)
• pneumóniu (P23.-)
• syfilis (A50.-)
infekciu vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti [HIV] (B20 - B24)
infekčné choroby získané po pôrode (A00 - B99, J10 - J11)
črevné infekčné choroby (A00 - A09)
laboratórny dôkaz prítomnosti vírusu ľudskej imunitnej nedostatočnosti [HIV] (R75)
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infekčnú chorobu matky ako príčinu morbidity alebo mortality plodu alebo novorodenca,
ktorý sám nemá prejavy choroby (P00.2)
tetanus novorodencov (A33)

P35

KONGENITÁLNE VÍRUSOVÉ CHOROBY

P35.0

Kongenitálny rubeolový syndróm
Kongenitálna rubeolová pneumonitída

P35.1

Kongenitálna infekcia cytomegalovírusom

P35.2

Kongenitálna infekcia herpetickým vírusom [herpes simplex]

P35.3

Kongenitálna vírusová hepatitída

P35.8

Iné kongenitálne vírusové choroby
Kongenitálna varicella [ovčie kiahne]

P35.9

Nešpecifikovaná kongenitálna vírusová choroba

P36

BAKTERIÁLNA SEPSA NOVORODENCA
Zahŕňa:

kongenitálnu septikémiu

P36.0

Sepsa novorodenca vyvolaná streptokokom zo skupiny B

P36.1

Sepsa novorodenca vyvolaná inými a nešpecifikovanými streptokokmi

P36.2

Sepsa novorodenca vyvolaná Staphylococcus aureus

P36.3

Sepsa novorodenca vyvolaná inými a nešpecifikovanými stafylokokmi

P36.4

Sepsa novorodenca vyvolaná Escherichia coli

P36.5

Sepsa novorodenca vyvolaná anaeróbmi

P36.8

Iná bakteriálna sepsa novorodenca

P36.9

Nešpecifikovaná bakteriálna sepsa novorodenca

P37

INÉ KONGENITÁLNE INFEKČNÉ A PARAZITÁRNE CHOROBY
Nezahŕňa: kongenitálny syfilis (A50.-)
nekrotizujúcu enterokolitídu plodu alebo novorodenca (P77)
novorodeneckú hnačku
• infekčnú (A00 - A09)
• neinfekčnú (P78.3)
oftalmiu novorodenca vyvolanú gonokokom (A54.3)
tetanus novorodencov (A33)

P37.0

Kongenitálna tuberkulóza

P37.1

Kongenitálna toxoplazmóza
Hydrocefalus zavinený kongenitálnou toxoplazmózou

P37.2

Novorodenecká (diseminovaná) listerióza

P37.3

Kongenitálna malária Plasmodium falciparum

P37.4

Iná kongenitálna malária

P37.5

Kandidóza novorodenca

P37.8

Iné špecifikované kongenitálne infekčné a parazitárne choroby

P37.9

Nešpecifikované kongenitálne infekčné alebo parazitárne choroby

P38

OMFALITÍDA NOVORODENCA S MIERNYM KRVÁCANÍM
ALEBO BEZ NEHO
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NIEKTORÉ CHOROBY VZNIKAJÚCE V PERINATÁLNEJ PERIÓDE (P00 - P96)
P39

INÉ INFEKCIE ŠPECIFICKÉ PRE PERINATÁLNU PERIÓDU

P39.0

Novorodenecká infekčná mastitída
Nezahŕňa: navretie prsníkov novorodencov (P83.4)

P39.1

Novorodenecká konjunktivitída a dakryocystitída

neinfekčnú mastitídu novorodencov (P83.4)
Novorodenecká chlamýdiová konjunktivitída
Oftalmia novorodencov NS
Nezahŕňa: gonokokovú konjunktivitídu (A54.3)

P39.2

Intraamniotická infekcia plodu nezatriedená inde

P39.3

Novorodenecká infekcia močovej sústavy

P39.4

Novorodenecká kožná infekcia
Novorodenecká pyoderma

Nezahŕňa: pemphigus neonatorum (L00)
syndróm obarenej kože vyvolaný stafylokokmi (L00)

P39.8

Iné špecifikované infekcie typické pre perinatálnu periódu

P39.9

Nešpecifikované infekcie typické pre perinatálnu periódu

HEMORAGICKÉ A HEMATOLOGICKÉ PORUCHY PLODU
A NOVORODENCA (P50 - P61)
Nezahŕňa: vrodenú stenózu a striktúru žlčových vývodov (O44.3)
Criglerov-Najjarov syndróm (E80.5)
Dubinov-Johnsonov syndróm (E80.6)
Gilbertov syndróm (E80.4)
vrodené hemolytické anémie (D55 - D58)

P50

FETÁLNA STRATA KRVI
Nezahŕňa: vrodenú anémiu z fetálnych krvných strát (P61.3)

P50.0

Fetálna strata krvi pri vasa praevia (vcestných cievach)

P50.1

Fetálna strata krvi pri pretrhnutí pupkovej šnúry

P50.2

Fetálna strata krvi z placenty

P50.3

Krvácanie do dvojčaťa

P50.4

Krvácanie do obehu matky

P50.5

Fetálna strata krvi z prerezanej pupkovej šnúry dvojčaťa

P50.8

Iná fetálna strata krvi

P50.9

Nešpecifikovaná fetálna strata krvi
Fetálne krvácanie NS

P51

KRVÁCANIE Z PUPKA U NOVORODENCA
Nezahŕňa: omfalitídu s miernym krvácaním (P38)

P51.0

Masívne krvácanie z pupkovej šnúry novorodenca

P51.8

Iné krvácanie z pupkovej šnúry novorodenca

P51.9

Nešpecifikované krvácanie z pupkovej šnúry novorodenca

Uvoľnenie ligatúry pupkovej šnúry NS
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VNÚTROLEBKOVÉ NETRAUMATICKÉ KRVÁCANIE PLODU
A NOVORODENCA
Zahŕňa:
vnútrolebkové krvácanie zavinené hypoxiou alebo anoxiou
Nezahŕňa: vnútrolebkové krvácanie zavinené poranením
• pôrodným (P10.-)
• matky (P00.5)
• iným (S06.-)

P52.0

Intraventrikulárne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca prvého stupňa

P52.1

Intraventrikulárne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca druhého stupňa

Subependymálne krvácanie (bez rozšírenia do komôr)
Subependymálne krvácanie so šírením do komôr

P52.2

Intraventrikulárne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca tretieho stupňa
Subependymálne krvácanie so šírením intraventrikulárne a intracerebrálne

P52.3

Nešpecifikované intraventrikulárne (netraumatické) krvácanie plodu
a novorodenca

P52.4

Intracerebrálne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca

P52.5

Subarachnoidálne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca

P52.6

Cerebelárne (netraumatické) krvácanie a krvácanie do zadnej jamy plodu
a novorodenca

P52.8

Iné intrakraniálne (netraumatické) krvácania plodu a novorodenca

P52.9

Nešpecifikované intrakraniálne (netraumatické) krvácanie plodu a novorodenca

P53

HEMORAGICKÁ CHOROBA PLODU A NOVORODENCA
Nedostatok vitamínu K u novorodenca

P54

INÉ KRVÁCANIA NOVORODENCA
Nezahŕňa: fetálnu stratu krvi (P50.-)
pľúcne krvácanie v perinatálnej perióde (P26.-)

P54.0

Novorodenecká hemateméza
Nezahŕňa: zavinenú prehltnutou krvou matky (P78.2)

P54.1

Novorodenecká meléna
Nezahŕňa: zavinenú prehltnutou krvou matky (P78.2)

P54.2

Novorodenecké rektálne krvácanie

P54.3

Iné novorodenecké gastrointestinálne krvácanie

P54.4

Novorodenecké krvácanie do nadobličky

P54.5

Novorodenecké kožné krvácanie
Podliatiny plodu alebo novorodenca
Ekchymózy plodu alebo novorodenca
Petechie plodu alebo novorodenca
Povrchové hematómy plodu alebo novorodenca
Nezahŕňa: podliatiny vlasovej časti hlavy pri pôrodnom poranení (P12.3)
kefalhematóm pri pôrodnom poranení (P12.0)

P54.6

Novorodenecké pošvové krvácanie
Pseudomenštruácia

P54.8

Iné špecifikované krvácania novorodenca

P54.9

Nešpecifikované krvácanie novorodenca

P55

HEMOLYTICKÁ CHOROBA PLODU A NOVORODENCA
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P55.0

Rh izoimunizácia plodu a novorodenca

P55.1

ABO izoimunizácia plodu a novorodenca

P55.8

Iné hemolytické choroby plodu a novorodenca

P55.9

Nešpecifikovaná hemolytická choroba plodu a novorodenca

P56

HYDROPS FETALIS V DÔSLEDKU HEMOLYTICKEJ CHOROBY
Nezahŕňa: hydrops fetalis NS (P83.2)
• nie v dôsledku hemolytickej choroby (P83.2)

P56.0

Hydrops fetalis v dôsledku izoimunizácie

P56.9

Hydrops fetalis v dôsledku inej a nešpecifikovanej hemolytickej choroby

P57

KERNIKTERUS

P57.0

Kernikterus v dôsledku izoimunizácie

P57.8

Iný špecifikovaný kernikterus
Nezahŕňa: Criglerov-Najjarov syndróm (E80.5)

P57.9

Nešpecifikovaný kernikterus

P58

NOVORODENECKÁ ŽLTAČKA Z INEJ NADMERNEJ
HEMOLÝZY
Nezahŕňa: žltačku po izoimunizácii (P55 - P57)

P58.0

Novorodenecká žltačka z podliatín

P58.1

Novorodenecká žltačka v dôsledku krvácania

P58.2

Novorodenecká žltačka v dôsledku infekcie

P58.3

Novorodenecká žltačka z polycytémie

P58.4

Novorodenecká žltačka zavinená liekmi alebo toxínmi prenesenými z matky
alebo podanými novorodencovi
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie lieku,
ak je liek kauzálnym faktorom.

P58.5

Novorodenecká žltačka po prehltnutí krvi matky

P58.8

Novorodenecká žltačka pri inej špecifikovanej nadmernej hemolýze

P58.9

Novorodenecká žltačka pri nešpecifikovanej nadmernej hemolýze

P59

NOVORODENECKÁ ŽLTAČKA Z INÝCH
A NEŠPECIFIKOVANÝCH PRÍČIN
Nezahŕňa: žltačku z vrodených porúch metabolizmu (E70 - E90)
kernikterus (P57.-)

P59.0

Novorodenecká žltačka súvisiaca s predčasným pôrodom
Hyperbilirubinémia pri predčasnosti
Žltačka z oneskorenej konjugácie pri predčasnom pôrode

P59.1

Syndróm zhustenej žlče

P59.2

Novorodenecká žltačka z iného a nešpecifikovaného poškodenia pečeňových
buniek
Nezahŕňa: kongenitálnu vírusovú hepatitídu (P35.3)

P59.3

Novorodenecká žltačka z inhibítorov materinského mlieka (P59.3)

P59.8

Novorodenecká žltačka z iných špecifikovaných príčin
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P59.9

Nešpecifikovaná novorodenecká žltačka
Fyziologická žltačka (sýta) (pretiahnutá) NS

P60

DISEMINOVANÁ INTRAVASKULÁRNA KOAGULÁCIA PLODU
A NOVORODENCA
Defibrinačný syndróm plodu a novorodenca

P61

INÉ PERINATÁLNE HEMATOLOGICKÉ PORUCHY

P61.0

Prechodná novorodenecká trombocytopénia

Nezahŕňa: prechodnú hypogamaglobulinémiu dojčaťa (D80.7)
Novorodenecká trombocytopénia zavinená
• výmennou transfúziou
• idiopatickou trombocytopéniou matky
• izoimunizáciou

P61.1

Novorodenecká polycytémia

P61.2

Anémia nedonosených

P61.3

Kongenitálna anémia z fetálnej straty krvi

P61.4

Iné kongenitálne anémie nezatriedené inde

P61.5

Prechodná novorodenecká neutropénia

P61.6

Iné prechodné novorodenecké poruchy zrážania

P61.8

Iné špecifikované perinatálne hematologické poruchy

P61.9

Nešpecifikované perinatálne hematologické poruchy

Kongenitálna anémia NS

PRECHODNÉ ENDOKRINNÉ A METABOLICKÉ
PORUCHY ŠPECIFICKÉ PRE PLOD A NOVORODENCA
(P70 - P74)
Zahŕňa:

prechodné endokrinné a metabolické poruchy vyvolané odpoveďou dieťaťa na materinské
endokrinné a metabolické faktory alebo jeho prispôsobovaním na extrauterínny život

P70

PRECHODNÉ PORUCHY METABOLIZMU SACHARIDOV
ŠPECIFICKÉ PRE PLOD A NOVORODENCA

P70.0

Syndróm dieťaťa matky s ťarchavostným diabetom

P70.1

Syndróm dieťaťa diabetickej matky
Materinský diabetes mellitus (preexistujúci) ovplyvňujúci plod alebo novorodenca
(s hypoglykémiou)

P70.2

Novorodenecký diabetes mellitus

P70.3

Iatrogénna novorodenecká hypoglykémia

P70.4

Iná novorodenecká hypoglykémia
Prechodná novorodenecká hypoglykémia

P70.8

Iné prechodné poruchy sacharidového metabolizmu plodu a novorodenca

P70.9

Nešpecifikovaná prechodná porucha sacharidového metabolizmu plodu
a novorodenca
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NIEKTORÉ CHOROBY VZNIKAJÚCE V PERINATÁLNEJ PERIÓDE (P00 - P96)
P71

PRECHODNÉ NOVORODENECKÉ PORUCHY METABOLIZMU
KALCIA A MAGNÉZIA

P71.0

Hypokalciémia z kravského mlieka u novorodenca

P71.1

Iná novorodenecká hypokalciémia
Nezahŕňa: novorodeneckú hypoparatyreózu (P71.4)

P71.2

Novorodenecká hypomagneziémia

P71.3

Novorodenecká tetania bez deficitu magnézia a kalcia

P71.4

Prechodná novorodenecká hypoparatyreóza

P71.8

Iné prechodné novorodenecké poruchy metabolizmu magnézia a kalcia

P71.9

Nešpecifikovaná prechodná novorodenecká porucha metabolizmu magnézia
a kalcia

P72

INÉ PRECHODNÉ NOVORODENECKÉ ENDOKRINNÉ
PORUCHY

Novorodenecká tetania NS

Nezahŕňa: vrodenú hypotyreózu so strumou alebo bez nej (E03.0 - .1)
dyshormonogenetickú strumu (E07.1)
Pendredov syndróm (E07.1)

P72.0

Novorodenecká struma nezatriedená inde
Prechodná vrodená struma s normálnou funkciou

P72.1

Prechodná novorodenecká hypertyreóza

P72.2

Iné prechodné novorodenecké poruchy tyreoidálnej funkcie nezatriedené inde

P72.8

Iné špecifikované prechodné novorodenecké endokrinné poruchy

P72.9

Nešpecifikovaná prechodná novorodenecká endokrinná porucha

P74

INÉ PRECHODNÉ NOVORODENECKÉ PORUCHY
ELEKTROLYTOV A METABOLIZMU

P74.0

Neskorá metabolická acidóza u novorodenca

P74.1

Dehydratácia novorodenca

P74.2

Poruchy rovnováhy nátria u novorodenca

P74.3

Porucha rovnováhy kália u novorodenca

P74.4

Iné prechodné elektrolytové poruchy u novorodenca

P74.5

Prechodná tyrozinémia u novorodenca

P74.8

Iné prechodné metabolické poruchy u novorodenca

P74.9

Nešpecifikovaná prechodná metabolická porucha u novorodenca

Novorodenecká tyreotoxikóza
Prechodná novorodenecká hypotyreóza

CHOROBY TRÁVIACICH ORGÁNOV PLODU
A NOVORODENCA (P75 - P78)
P75*

MEKONIOVÝ ILEUS (E84.1†)
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P76

INÉ ČREVNÉ OBŠTRUKCIE NOVORODENCA
Nezahŕňa: črevnú obštrukciu zaraditeľnú pod K56.-

P76.0

Syndróm mekoniovej zátky

P76.1

Prechodný ileus novorodenca
Nezahŕňa: Hirschprungovu chorobu (Q43.1)

P76.2

Črevná obštrukcia zavinená zhustnutým mliekom

P76.8

Iné špecifikované črevné obštrukcie novorodenca

P76.9

Nešpecifikovaná črevná obštrukcia novorodenca

P77

NEKROTIZUJÚCA ENTEROKOLITÍDA PLODU
A NOVORODENCA

P78

INÉ PERINATÁLNE CHOROBY TRÁVIACICH ORGÁNOV
Nezahŕňa: novorodenecké gastrointestinálne krvácania (P54.0 - .3)

P78.0

Perinatálna perforácia čriev

P78.1

Iná novorodenecká peritonitída

P78.2

Novorodenecká hemateméza a meléna po prehltnutí materinskej krvi

P78.3

Neinfekčná novorodenecká hnačka

Mekóniová peritonitída
Novorodenecká peritonitída NS

Novorodenecká hnačka NS

Nezahŕňa: novorodeneckú hnačku NS v krajinách, kde možno predpokladať infekčný
pôvod choroby (A09)

P78.8

Iné špecifikované perinatálne choroby tráviacej sústavy
Vrodená cirhóza (pečene)
Peptický vred novorodenca

P78.9

Nešpecifikovaná perinatálna choroba tráviacej sústavy

PORUCHY POSTIHUJÚCE KOŽU A REGULÁCIU
TEPLOTY PLODU A NOVORODENCA (P80 - P83)
P80

HYPOTERMIA NOVORODENCA

P80.0

Syndróm poškodenia chladom
Ťažká a zvyčajne zdĺhavá hypotermia spojená s ružovým výzorom, opuchom, nervovými
a biochemickými odchýlkami
Nezahŕňa: miernu hypotermiu novorodencov (P80.8)

P80.8

Iná hypotermia novorodenca
Mierna hypotermia novorodenca

P80.9

Nešpecifikovaná hypotermia novorodenca

P81

INÉ PORUCHY REGULÁCIE TEPLOTY NOVORODENCA

P81.0

Hypertermia novorodenca z prehriateho prostredia

P81.8

Iné špecifikované poruchy regulácie telesnej teploty novorodenca

P81.9

Nešpecifikovaná porucha termoregulácie novorodenca
Horúčka novorodenca NS
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NIEKTORÉ CHOROBY VZNIKAJÚCE V PERINATÁLNEJ PERIÓDE (P00 - P96)
P83

INÉ PORUCHY KOŽE ŠPECIFICKÉ PRE PLOD
A NOVORODENCA
Nezahŕňa: vrodené chyby kože a integumentu (Q80 - Q84)
crusta lactea (L21.0)
plienkovú dermatitídu (L22)
hydrops fetalis pri hemolytickej chorobe (P56.-)
novorodeneckú infekciu kože (P39.4)
syndróm obarenej kože vyvolaný stafylokokmi (L00)

P83.0

Sclerema neonatorum

P83.1

Novorodenecký toxický erytém

P83.2

Hydrops fetalis nezavinený hemolytickou chorobou

P83.3

Iný a nešpecifikovaný edém typický pre plod a novorodenca

P83.4

Navretie prsníkov novorodenca

P83.5

Kongenitálna hydrokéla

P83.6

Pupkový polyp novorodenca

P83.8

Iné špecifikované poruchy kože typické pre plod a novorodenca

Hydrops fetalis NS

Neinfekčná mastitída novorodenca

Syndróm bronzového bábätka
Novorodenecký sklerém
Novorodenecká žihľavka

P83.9

Nešpecifikované poruchy kože typické pre plod a novorodenca

INÉ CHOROBY VZNIKAJÚCE V PERINATÁLNEJ
PERIÓDE (P90 - P96)
P90

KŔČE NOVORODENCA
Nezahŕňa: benígne novorodenecké kŕče (familiárne) (G40.3)

P91

INÉ PORUCHY MOZGOVEJ FUNKCIE NOVORODENCA

P91.0

Novorodenecká mozgová ischémia

P91.1

Získané periventrikulárne cysty novorodenca

P91.2

Novorodenecká mozgová leukomalácia

P91.3

Novorodenecká mozgová dráždivosť

P91.4

Novorodenecký mozgový útlm

P91.5

Novorodenecká kóma

P91.8

Iné špecifikované poruchy mozgovej funkcie novorodenca

P91.9

Nešpecifikovaná porucha mozgovej funkcie novorodenca

P92

PROBLÉMY S CHOVANÍM (“KŔMENÍM”) NOVORODENCA

P92.0

Dávenie novorodenca

P92.1

Regurgitácia a ruminácia novorodenca

P92.2

Pomalé prijímanie potravy novorodenca

P92.3

Podvýživa novorodenca
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P92.4

Nadmerná výživa novorodenca

P92.5

Novorodenecké problémy s dojčením

P92.8

Iné problémy s chovaním novorodenca

P92.9

Nešpecifikované problémy s chovaním novorodenca

P93

REAKCIE NA LIEKY A INTOXIKÁCIE LIEKMI PODÁVANÝMI
PLODU A NOVORODENCOVI
Syndróm popolavosti novorodenca po chloramfenikole

Nezahŕňa: žltačku z liekov a toxínov prenesených z matky (P58.4)
reakcie na opiáty, trankvilizéry a iné lieky podávané matke a otravu týmito
liekmi (P04.0 - .1, .4)
abstinenčný syndróm
• ak matka užívala návykové lieky (P96.1)
• pri terapeutickom podávaní liekov novorodencom (P96.2)

P94

PORUCHY SVALOVÉHO TONUSU NOVORODENCA

P94.0

Prechodná novorodenecká myasthenia gravis
Nezahŕňa : myasthenia gravis (G70.0)

P94.1

Vrodená hypertónia

P94.2

Vrodená hypotónia
Nešpecifický syndróm ochabnutého dojčaťa

P94.8

Iné poruchy svalového tonusu novorodencov

P94.9

Nešpecifikovaná porucha svalového tonusu novorodencov

P95

SMRŤ PLODU Z NEŠPECIFIKOVANEJ PRÍČINY
Mŕtvonarodený plod NS
Pôrod mŕtveho dieťaťa NS

P96

INÉ CHOROBY VZNIKAJÚCE V PERINATÁLNEJ PERIÓDE

P96.0

Kongenitálne zlyhanie obličiek
Urémia novorodenca

P96.1

Abstinenčný syndróm novorodenca matky užívajúcej návykové lieky
Abstinenčný syndróm dojčaťa závislej matky

Nezahŕňa: reakcie na opiáty a trankvilizéry podávané matke počas pôrodu a otravu
týmito látkami (P04.0)

P96.2

Abstinenčný syndróm pri terapeutickom podávaní liekov novorodencom

P96.3

Široké kraniálne švy novorodenca
Novorodenecký kraniotabes

P96.4

Ukončenie ťarchavosti, plod a novorodenec
Nezahŕňa: ukončenie ťarchavosti (matka) (O04.-)

P96.5

Komplikácie vnútromaternicových výkonov nezatriedené inde

P96.8

Iné špecifikované choroby vznikajúce v perinatálnej perióde

P96.9

Nešpecifikovaná choroba vznikajúca v perinatálnej perióde
Vrodená debilita NS

532

.

