SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY A NÁLEZY NEZATRIEDENÉ INDE (R00 - R99)

XVIII. kapitola
SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY,
ABNORMÁLNE KLINICKÉ A LABORATÓRNE
NÁLEZY NEZATRIEDENÉ INDE (R00 - R99)
Kapitola zahŕňa subjektívne a objektívne príznaky, abnormálne výsledky klinických alebo iných
vyšetrení a nepresne definované stavy, ktoré sa neoznačujú diagnózou zaraditeľnou inde.
Subjektívne a objektívne príznaky, ktoré svedčia o určitej diagnóze sa uvádzajú v položkách iných
kapitol klasifikácie. Všeobecne položky tejto kapitoly zahŕňajú menej presne definované stavy a príznaky,
ktoré svedčia asi rovnako pre dve alebo viacero chorôb či pre postihnutie dvoch alebo viacerých sústav
organizmu a pri ktorých chýba potrebná analýza prípadu na stanovenie konečnej diagnózy. Prakticky
všetky položky v tejto kapitole by sa mohli označiť ako “bližšie neurčené” alebo “neznámej etiológie”,
alebo “prechodné”. Na rozhodnutie, či zaradiť subjektívne a objektívne príznaky do tejto kapitoly alebo
daktorej inej kapitoly treba použiť Abecedný zoznam. Zvyšné podpoložky očíslované znakom .8 sú určené
pre príznaky, ktoré sa nedajú umiestniť v klasifikácii inde.
V položkách R00 - R99 sú zahrnuté
a) prípady, pri ktorých sa nedala stanoviť presnejšia diagnóza ani po vyšetrení všetkých faktov
vzťahujúcich sa na prípad;
b) subjektívne a objektívne príznaky prítomné v čase prvého vyšetrenia, ktoré sa ukázali ako
prechodné a ktorých príčina sa nedala určiť;
c) predbežné diagnózy u pacientov, ktorí sa nevrátili na ďalšie vyšetrenie alebo ošetrenie;
d) prípady pacientov preložených inde na vyšetrenie alebo liečenie skôr, ako sa stanovila diagnóza;
e) prípady, pri ktorých nebola k dispozícii presnejšia diagnóza pre ktorúkoľvek inú príčinu;
f) doplnkové informácie týkajúce sa určitých príznakov, ktoré predstavujú samy osebe významné
problémy v lekárskej starostlivosti.
Nezahŕňa: abnormálne nálezy pri antenatálnom skríningu matky (O28.-)
určité stavy vznikajúce v perinatálnej perióde (P00 - P96)
Kapitola obsahuje tieto skupiny položiek
R00 - R09 Subjektívne a objektívne príznaky chorôb obehovej a dýchacej sústavy
R10 - R19 Subjektívne a objektívne príznaky chôrob tráviacej sústavy a brucha
R20 - R23 Subjektívne a objektívne príznaky chorôb kože a podkožného tkaniva
R25 - R29 Subjektívne a objektívne príznaky chorôb nervovej, svalovej a kostrovej sústavy
R30 - R39 Subjektívne a objektívne príznaky chorôb močovej sústavy
R40 - R46 Subjektívne a objektívne príznaky porúch poznávania, vnímania, emočného stavu a správania
R47 - R49 Subjektívne a objektívne príznaky porúch reči a hlasu
R50 - R69 Celkové subjektívne a objektívne príznaky
R70 - R79 Abnormálne nálezy pri vyšetrení krvi, bez diagnózy
R80 - R82 Abnormálne nálezy pri vyšetrení moču, bez diagnózy
R83 - R89 Abnormálne nálezy pri vyšetrení iných telových tekutín, látok a tkanív bez diagnózy
R90 - R94 Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazovaní a funkčných vyšetreniach bez diagnózy
R95 - R99 Nepresne určené a neznáme príčiny úmrtnosti

SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY CHORÔB
OBEHOVEJ A DÝCHACEJ SÚSTAVY (R00 - R09)
R00

PORUCHY SRDCOVÉHO RYTMU
Nezahŕňa: poruchy vznikajúce v perinatálnej perióde (P29.1)
bližšie určené arytmie (I47 - I49)
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R00.0

Bližšie neurčená tachykardia
Zrýchlená srdcová frekvencia

R00.1

Bližšie neurčená bradykardia
Spomalená srdcová frekvencia
Podľa potreby použite doplnkový kód (XX. kapitola) na identifikovanie lieku, ak je liek príčinným
faktorom.

R00.2

Búchanie srdca - palpitácia

R00.8

Iné a bližšie neurčené odchýlky srdcovej činnosti

Uvedomenie si srdcovej činnosti

R01

SRDCOVÉ ŠELESTY A INÉ SRDCOVÉ ZVUKY
Nezahŕňa: vznikajúce v perinatálnej perióde (P29.8)

R01.0

Benígne a neškodné srdcové šelesty

R01.1

Bližšie neurčený srdcový šelest

Funkčný srdcový šelest
Srdcový šelest NS

R01.2

Iné srdcové zvuky
Zväčšené alebo zmenšené srdcové stemnenie
Prekordiálny šúchavý šelest

R02

GANGRÉNA NEZATRIEDENÁ INDE
Nezahŕňa: pyoderma gangrenosum (L88)
gangrénu pri
• ateroskleróze (I70.2)
• diabetes mellitus (E10 - E14 so spoločným štvrtým znakom .5)
• iných periférnych cievnych chorobách (I73.-)
gangrénu na určitých miestach - pozri Abecedný zoznam
plynovú gangrénu (A48.0)

R03
R03.0

ABNORMÁLNE HODNOTY KRVNÉHO TLAKU BEZ
DIAGNOSTICKÉHO ZARADENIA
Nameranie zvýšeného krvného tlaku bez diagnózy hypertenzie
Poznámka:

R03.1

Táto kategória sa má použiť na označenie príhody krvného tlaku u
pacientov bez diagnózy hypertenzie, alebo ako izolovaného náhodného
nálezu.

Nameranie nešpecifického zníženia krvného tlaku
Nezahŕňa: hypotenziu (I95.-)
• neurogénnu ortostatickú (G90.3)
syndróm materskej hypotenzie (O26.5)

R04

KRVÁCANIE Z DÝCHACÍCH CIEST

R04.0

Epistaxa
Krvácanie z nosa

R04.1

Krvácanie z hrdla
Nezahŕňa: hemoptýzu (R04.2)

R04.2

Hemoptýza
Krvavé chriaky
Kašeľ s krvácaním

R04.8

Krvácanie z iných miest dýchacích ciest
Krvácanie z pľúc NS

Nezahŕňa: perinatálne krvácanie z pľúc (P26.-)
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R04.9

R05

Bližšie neurčené krvácanie z dýchacích ciest

KAŠEĽ
Nezahŕňa: kašeľ s krvácaním (R04.2)
psychogénny kašeľ (F45.3)

R06

ODCHÝLKY DÝCHANIA
Nezahŕňa: • zastavenie dýchania (R09.2)
• syndróm respiračnej tvŕdze
• u dospelého (J80)
• u novorodenca (P22.-)
• zlyhanie dýchania (J96.-)
• u novorodenca (P28.5)

R06.0

Dýchavica - dyspnoe
Ortopnoe
Krátky dych

Nezahŕňa: prechodné zrýchlené dýchanie novorodenca (P22.1)
R06.1

Hvizdot - stridor
Nezahŕňa: vrodený laryngový stridor (Q31.4)

R06.2

Sipenie

R06.3

Periodické dýchanie

R06.4

Hyperventilácia
Nezahŕňa: psychogénnu hyperventiláciu (F45.3)

R06.5

Dýchanie ústami

laryngismus stridulus (J38.5)

Cheyneovo-Stokesovo dýchanie

Chrápanie

Nezahŕňa: sucho v ústach NS (R68.2)
R06.6

Čkanie
Nezahŕňa: psychogénne čkanie (F45.3)

R06.7

Kýchanie

R06.8

Iné a bližšie neurčené odchýlky dýchania
Apnoe NS
Zadržanie dýchania (záchvaty)
Pocit dusenia
Vzdychavé dýchanie
Nezahŕňa: apnoe
• novorodenca (P28.4)
• v spánku (G47.3)
• primárne u novorodenca (P28.3)

R07

BOLESŤ V HRDLE A V HRUDNÍKU
Nezahŕňa: dysfágiu (R13)
epidemickú myalgiu (B33.0)
bolesť v
• prsníku (N64.4)
• šiji (M54.2)
bolesť hrdla (akútna) NS (J02.9)

R07.0

Bolesť v hrdle

R07.1

Bolesť v hrudníku pri dýchaní
Bolestivé dýchanie
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R07.2

Prekordiálna bolesť

R07.3

Iná bolesť v hrudníku

R07.4

Bližšie neurčená bolesť v hrudníku

R09

INÉ SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY POSTIHNUTIA
OBEHOVEJ A DÝCHACEJ SÚSTAVY

Bolesť prednej steny hrudníka NS

Nezahŕňa: syndróm respiračnej tvŕdze
• u dospelého (J80)
• u novorodenca (P22.-)
zlyhanie dýchania (J96.-)
• u novorodenca (P28.5)

R09.0

Asfyxia
Nezahŕňa: asfyxiu vyvolanú
• narodením (P21.-)
• oxidom uhoľnatým (T58)
• cudzím telesom v dýchacích cestách (T17.-)
• vnútromaternicovú (P20.-)
• traumatickú (T71)

R09.1

Zápal pohrudnice
Nezahŕňa: zápal pohrudnice s výpotkom (J90)

R09.2

Zastavenie dýchania

R09.3

Abnormálne chriaky

Kardiorespiračné zlyhanie
Abnormálne (a) (y)
• množstvo chriakov
• farba chriakov
• zápach chriakov
Nadmerne veľa chriakov
Nezahŕňa: krvavé chriaky (R04.2)

R09.8

Iné špecifikované subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s obehovou
a dýchacou sústavou
Artériový šelest
Hrudník
• abnormálny poklop
• šúchavé šelesty
• tympanický poklop
Slabý pulz
Chrapoty

SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY CHORÔB
TRÁVIACEJ SÚSTAVY A BRUCHA (R10 - R19)
Nezahŕňa: gastrointestinálne krvácanie (K92.0 - .2)
• novorodenca (P54.0 - .3)
črevnú obštrukciu (K56.-)
• u novorodenca (P76.-)
pylorospazmus (K31.3)
• vrodený alebo dojčenský (Q40.0)
subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s močovou sústavou (R30 - R39)
príznaky súvisiace s pohlavnými orgánmi
• ženskými (N94.-)
• mužskými (N48 - N50)
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R10

BOLESŤ V OBLASTI BRUCHA A PANVY
Nezahŕňa: bolesť chrbta (M54.-)
flatulenciu a podobné poruchy (R14)
renálnu koliku (N23)

R10.0

Akútne brucho
Veľká bolesť brucha (generalizovaná) (lokalizovaná) (spojená s tuhnutím brušnej steny)

R10.1

Bolesť lokalizovaná v hornej časti brucha

R10.2

Bolesť v oblasti panvy a hrádze

R10.3

Bolesť lokalizovaná v iných častiach podbrušia

R10.4

Iná a bližšie neurčená bolesť brucha

Nadbrušná bolesť

Bolestivosť brucha pri tlaku NS
Kolika
• NS
• u detí

R11

ŤAŽOBA - NAUZEA A DÁVENIE - VOMITUS
Nezahŕňa: hematemézu (K92.0)
• novorodeneckú (P54.0)
dávenie
• nadmerné v ťarchavosti (O21.-)
• po chirurgickom zákroku na gastrointestinálnom trakte (K91.0)
• novorodencov (P92.0)
• psychogénne (F50.5)

R12

PÁLENIE ZÁHY
Nezahŕňa: dyspepsiu (K30)

R13

DYSFÁGIA - ŤAŽKÉ PREHĹTANIE
Ťažkosti pri prežieraní

R14

FLATULENCIA A PODOBNÉ PORUCHY
Nafúknutosť brucha (plynová)
Nadúvanie
Grganie
Bolesti z črevných plynov
Meteorizmus (brušný) (črevný)
Nezahŕňa: psychogénnu aerofágiu (F45.3)

R15

FEKÁLNA INKONTINENCIA - NEUDRŽANIE STOLICE
Enkopréza (pošpinenie) NS
Nezahŕňa: ak nie je organického pôvodu (F98.1)

R16

HEPATOMEGÁLIA A SPLENOMEGÁLIA NEZATRIEDENÉ INDE

R16.0

Hepatomegália nezatriedená inde
Hepatomegália NS

R16.1

Splenomegália nezatriedená inde

R16.2

Hepatomegália so splenomegáliou nezatriedená inde

Splenomegália NS
Hepatosplenomegália NS

575

MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔB
R17

NEŠPECIFIKOVANÁ ŽLTAČKA
Nezahŕňa: novorodeneckú žltačku (P55, P57 - P59)

R18

ASCITES - BRUŠNÁ VODNATIEĽKA
Tekutina v pobrušnicovej dutine

R19

INÉ SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY CHORÔB
TRÁVIACEJ SÚSTAVY A BRUCHA
Nezahŕňa: akútne brucho (R10.0)

R19.0

Vnútrobrušná a panvová navrenina, masa a hrča
Difúzne alebo celkové navretie alebo masa
• intraabdominálne NS
• v panvovej oblasti
• v pupkovej oblasti
Nezahŕňa: nadutie brucha (plynové) (R14)
brušnú vodnatieľku (R18)

R19.1

Abnormálne črevné zvuky
Chýbanie črevných zvukov
Hyperaktívne črevné zvuky

R19.2

Viditeľná peristaltika

R19.3

Stuhnutie (rigidita) brucha
Nezahŕňa: ak je spojené s veľkou bolesťou brucha (R10.0)

R19.4

Zmeny vo vyprázdňovaní stolice
Nezahŕňa: zapečenie (K59.0)

Hyperperistaltika

funkčnú hnačku (K59.1)

R19.5

Iné odchýlky stolice
Abnormálna farba stolice
Objemná stolica
Hlien v stolici
Nezahŕňa: melénu (K92.1)
• novorodenca (P54.1)

R19.6

Halitóza

R19.8

Iné špecifikované subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s tráviacou
sústavou a bruchom

SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY CHORÔB
KOŽE A PODKOŽNÉHO TKANIVA (R20 - R23)
R20

PORUCHY KOŽNEJ CITLIVOSTI
Nezahŕňa: disociačnú anestéziu a stratu citlivosti (F44.6)
psychogénne poruchy (F45.8)

R20.0

Necitlivosť kože

R20.1

Znížená citlivosť kože

R20.2

Kožné parestézie
Mravčenie
Špendlíky a ihly
Špenie kože
Nezahŕňa: akroparestéziu (I73.8)
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R20.3

Hyperestézia - zvýšená citlivosť

R20.8

Iné a bližšie neurčené poruchy kožnej citlivosti

R21

RAŠ A INÉ NEŠPECIFICKÉ KOŽNÉ VYRÁŽKY

R22

LOKALIZOVANÉ NAVRETIE, HRČA A UZLÍK KOŽE
A PODKOŽNÉHO TKANIVA
Zahŕňa:
podkožné uzlíky (lokalizované) (povrchové)
Nezahŕňa: abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení (R90 - R93)
zväčšené lymfatické uzliny (R59.-)
lokalizovaná adipozita (E65)
hrča a uzol
• prsníka (N63)
• vnútrobrušný alebo panvový (R19.0)
opuch (R60.-)
navrenina
• vnútrobrušná alebo panvová (R19.0)
• kĺbu (M25.4)

R22.0

Lokalizované navretie, hrča a uzol hlavy

R22.1

Lokalizované navretie, hrča a uzol šije

R22.2

Lokalizované navretie, hrča a uzol trupu

R22.3

Lokalizované navretie, hrča a uzol hornej končatiny

R22.4

Lokalizované navretie, hrča a uzol dolnej končatiny

R22.7

Lokalizované navretie, hrča a uzol na viacerých miestach

R22.9

Bližšie neurčené lokalizované navretie, hrča a uzol

R23

INÉ KOŽNÉ ZMENY

R23.0

Sinavosť - cyanóza
Nezahŕňa: akrocyanózu (I73.8)

R23.1

Bledosť - pallor

R23.2

Rozpálenie kože

cyanotické záchvaty novorodenca (P28.2)
Vlhká a chladná koža
Nadmerné sčervenenie

Nezahŕňa: menopauzálne a klimakterické príznaky žien (N95.1)
R23.3

Spontánne ekchymózy
Petechie

Nezahŕňa: ekchymózy plodu a novorodenca (P54.5)
purpuru (D69.-)

R23.4

Zmeny štruktúry kože
Odlupovanie kože
Stvrdnutie kože
Šupinatosť kože
Nezahŕňa: zhrubnutie epidermy NS (L85.9)

R23.8

Iné a bližšie neurčené zmeny kože
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SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY CHORÔB
NERVOVEJ, SVALOVEJ A KOSTROVEJ SÚSTAVY
(R25 - R29)
R25

ABNORMÁLNE MIMOVÔĽOVÉ POHYBY
Nezahŕňa: špecifické poruchy hýbavosti (G20 - G26)
stereotypné poruchy hýbavosti (F98.4)
tiky (F95.-)

R25.0

Abnormálne pohyby hlavy

R25.1

Bližšie neurčená trasľavosť (tremor)
Nezahŕňa: choreu NS (G25.5)
trasľavosť
• esenciálnu (G25.0)
• hysterickú (F44.4)
• intenčnú (G25.2)

R25.2

Kŕč a spazmus
Nezahŕňa: karpopedálny spazmus (R29.0)
infantilné spazmy (G40.4)

R25.3

Fascikulácia

R25.8

Iné a nešpecifikované abnormálne mimovôľové pohyby

Svalové zášklby NS

R26

PORUCHY CHÔDZE A MOBILITY (POHYBLIVOSTI)
Nezahŕňa: ataxiu
• NS (R27.0)
• dedičnú (G11.-)
• lokomotorickú (syfilitickú) (A52.1)
syndróm imobility (paraplegický) (M62.3)

R26.0

Ataktická chôdza

R26.1

Paralytická chôdza
Spastická chôdza

R26.2

Ťažkosti pri chôdzi nezatriedené inde

R26.8

Iné a bližšie neurčené poruchy chôdze a pohyblivosti
Pocit neistoty v nohách

R27

INÉ PORUCHY KOORDINÁCIE
Nezahŕňa: ataktickú chôdzu (R26.0)
dedičnú ataxiu (G11.-)
ošiaľ NS (R42)

R27.0

Bližšie neurčená ataxia

R27.8

Iná a nešpecifikovaná porucha koordinácie

R29

INÉ SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY CHORÔB
NERVOVÉHO SYSTÉMU, SVALOVEJ A KOSTROVEJ SÚSTAVY

R29.0

Tetania
Karpopedálny spazmus

Nezahŕňa: tetaniu
• hysterickú (F44.5)
• novorodeneckú (P71.3)
• paratyreoidálnu (E20.9)
• po tyreoidektómii (E89.2)
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SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY A NÁLEZY NEZATRIEDENÉ INDE (R00 - R99)
R29.1

Meningizmus

R29.2

Abnormálny reflex
Nezahŕňa: abnormálny pupilárny reflex (H57.0)
hyperaktívny dávivý reflex (J39.2)
vazovagovú reakciu alebo synkopu (R55)

R29.3

Porucha držania tela

R29.4

Lupnutie v bedrách
Nezahŕňa: vrodené deformácie bedier (Q65.-)

R29.8

Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky postihnutia nervovej,
svalovej a kostrovej sústavy

SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY CHORÔB
MOČOVEJ SÚSTAVY (R30 - R39)
R30

BOLESŤ PRI MOČENÍ
Nezahŕňa: psychogénnu bolesť (F45.3)

R30.0

Dysúria

R30.1

Bolestivé silenie na močenie

R30.9

Bližšie neurčené bolestivé močenie

Rezanie pri močení

Bolestivé močenie NS

R31

NEŠPECIFIKOVANÁ HEMATÚRIA
Nezahŕňa: opakovanú alebo pretrvávajúcu hematúriu (N02.-)

R32

NEŠPECIFIKOVANÁ INKONTINENCIA MOČU
Enuréza - pomočovanie NS
Nezahŕňa: neorganickú enurézu (F98.0)
stresovú inkontinenciu a inú špecifikovanú inkontinenciu moču (N39.3 - .4)

R33
R34

RETENCIA MOČU
ANÚRIA A OLIGÚRIA
Nezahŕňa: ak je komplikáciou
• potratu, ektopickej alebo molárnej ťarchavosti (O00 - O07, O08.4)
• ťarchavosti, pôrodu a popôrodia (O26.8, O90.4)

R35

POLYÚRIA
Časté močenie
Nočné močenie
Nezahŕňa: psychogénnu polyúriu (F45.3)

R36

VÝTOK Z URETRY
Výtok z penisu
Urethrorea

R39

INÉ SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY CHORÔB
MOČOVEJ SÚSTAVY

R39.0

Extravazácia moču
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R39.1

Iné poruchy močenia
Oneskorené močenie
Oslabenie prúdu moču
Pretŕhanie prúdu moču

R39.2

Extrarenálna urémia
Prerenálna urémia

R39.8

Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky postihnutia močovej
sústavy

SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY PORÚCH
POZNÁVANIA, VNÍMANIA, EMOČNÉHO STAVU
A SPRÁVANIA (R40 - R46)
Nezahŕňa: ak sú súčasťou symptomatológie duševných porúch (F00 - F99)

R40

SOMNOLENCIA, STUPOR A KÓMA
Nezahŕňa: kómu
• diabetickú (E10 - E14 so spoločným štvrtým znakom .0)
• hepatálnu (K72.-)
• hypoglykemickú (nediabetickú) (E15)
• neonatálnu (P91.5)
• uremickú (N19)

R40.0

Somnolencia

R40.1

Stupor

Ospanlivosť
Semikóma

Nezahŕňa: stupor
• katatonický (F20.2)
• depresívny (F31 - F33)
• disociačný (F44.2)
• manický (F30.2)

R40.2

Bližšie neurčená kóma
Bezvedomie NS

R41

INÉ SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY PORÚCH
POZNÁVACÍCH FUNKCIÍ A VEDOMIA
Nezahŕňa: disociačné (hysterické) poruchy (F44.-)

R41.0

Bližšie neurčená dezorientácia
Zmätenosť NS

Nezahŕňa: psychogénnu dezorientáciu (F44.8)
R41.1

Anterográdna amnézia

R41.2

Retrográdna amnézia

R41.3

Iná amnézia
Amnézia NS

Nezahŕňa: syndróm straty pamäti
• vyvolaný užitím psychoaktívnej látky (F10 - F19 so spoločným štvrtým
znakom .6)
• organický (F04)
prechodnú celkovú amnéziu (G45.4)

R41.8
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funkcií a vedomia

.

SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY A NÁLEZY NEZATRIEDENÉ INDE (R00 - R99)
R42

OŠIAĽ - VERTIGO
Krútenie hlavy
Vertigo NS
Nezahŕňa: vertiginózne syndrómy (H81.-)

R43

PORUCHY ČUCHU A CHUTI

R43.0

Anosmia

R43.1

Parosmia

R43.2

Parageusia

R43.8

Iné a bližšie neurčené poruchy čuchu a chuti
Kombinovaná porucha čuchu a chuti

R44

INÉ SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY PORÚCH
CELKOVEJ CITLIVOSTI A ZMYSLOVÉHO VNÍMANIA
Nezahŕňa: poruchy kožnej citlivosti (R20.-)

R44.0

Sluchové halucinácie

R44.1

Zrakové halucinácie

R44.2

Iné halucinácie

R44.3

Bližšie neurčené halucinácie

R44.8

Iné a bližšie neurčené subjektívne a objektívne príznaky porúch celkovej
citlivosti a zmyslového vnímania

R45

SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY PORÚCH
EMOČNÉHO STAVU

R45.0

Nervozita

R45.1

Nepokoj a vzrušenosť

R45.2

Pocit nešťastia

R45.3

Demoralizácia a apatia

R45.4

Podráždenosť a zlosť

R45.5

Nepriateľské pocity

R45.6

Fyzické násilie

R45.7

Bližšie neurčený stav emočného šoku a stresu

R45.8

Iné subjektívne a objektívne príznaky porúch emočného stavu

R46

SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY SÚVISIACE SO
ZMENOU VÝZORU A SPRÁVANIA

R46.0

Veľmi nízka úroveň osobnej hygieny

R46.1

Bizarný osobný zjav

Nervové napätie

Ustarostenosť NS

R46.2

Čudné a nevysvetliteľné správanie

R46.3

Hyperaktivita

R46.4

Pomalosť a znížená responzívnosť
Nezahŕňa: stupor (R40.1)

R46.5

Podozrievavosť a nápadná vyhýbavosť
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R46.6

Neprimeraná ustarostenosť a zaujatosť zaťažkávacími udalosťami

R46.7

Veľavravnosť s nepodstatnými podrobnosťami, ktoré zastierajú dôvod na
kontakt

R46.8

Iné subjektívne a objektívne príznaky súvisiace so zmenou výzoru a správania

SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY PORÚCH
REČI A HLASU (R47 - R49)
R47

PORUCHY REČI NEZATRIEDENÉ INDE
Nezahŕňa: autizmus (F84.0 - .1)
bľabot (strmá nezreteľná reč) (F98.6)
špecifické vývinové poruchy reči a jazyka (F80.-)
jachtavosť (F98.5)

R47.0

Dysfázia a afázia
Nezahŕňa: progresívnu izolovanú afáziu (G31.0)

R47.1

Dysartria a anartria

R47.8

Iné a presne neurčené poruchy reči

R48

DYSLEXIA A INÉ SYMBOLICKÉ DYSFUNKCIE NEZATRIEDENÉ
INDE
Nezahŕňa: špecifické vývinové poruchy školských zručností (F81.-)

R48.0

Dyslexia a alexia

R48.1

Agnózia

R48.2

Apraxia

R48.8

Iné a bližšie neurčené symbolické dysfunkcie
Akalkulia (neschopnosť rátať)
Agrafia (neschopnosť písať)

R49

PORUCHY HLASU
Nezahŕňa: psychogénnu poruchu hlasu (F44.4)

R49.0

Dysfónia
Chripenie

R49.1

Afónia
Strata hlasu

R49.2

Hypernazalita a hyponazalita

R49.8

Iné a bližšie neurčené poruchy hlasu
Zmena hlasu NS

CELKOVÉ SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY
(R50 - R69)
R50

HORÚČKA NEZNÁMEHO PÔVODU
Nezahŕňa: horúčku neznámeho pôvodu
• počas pôrodu (O75.2)
• u novorodenca (P81.9)
popôrodnú horúčku NS (O86.4)

R50.0

Horúčka so zimnicou
Horúčka s triaškou

582

.

SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY A NÁLEZY NEZATRIEDENÉ INDE (R00 - R99)
R50.1

Pretrvávajúca horúčka

R50.9

Bližšie neurčená horúčka
Hyperpyrexia NS
Horúčka NS
Nezahŕňa: malígnu hypertermiu vyvolanú anestéziou (T88.3)

R51

BOLESŤ HLAVY
Bolesť tváre NS
Nezahŕňa: atypickú bolesť tváre (G50.1)
migrénu a iné syndrómy bolestí hlavy (G43 - G44)
neuralgiu trigeminu (G50.0)

R52

BOLESŤ NEZATRIEDENÁ INDE
Zahŕňa:
bolesť, ktorá sa nevzťahuje k žiadnemu orgánu ani oblasti tela
Nezahŕňa: syndróm osobnosti s chronickou bolesťou (F62.8)
bolesť hlavy (R51)
bolesť
• brucha (R10.-)
• chrbta (M54.9)
• prsníka (N64.4)
• hrudníka (R07.1 - .4)
• ucha (H92.0)
• oka (H57.1)
• kĺbu (M25.5)
• končatiny (M79.6)
• driekovej oblasti (M54.5)
• panvovej oblasti a hrádze (R10.2)
• psychogénna (F45.4)
• pleca (M75.8)
• chrbtice (M54.-)
• hrdla (R07.0)
• jazyka (K14.6)
• zuba (K08.8)
renálna kolika (N23)

R52.0

Akútna bolesť

R52.1

Chronická neznesiteľná bolesť

R52.2

Iná chronická bolesť

R52.9

Bližšie neurčená bolesť
Generalizovaná bolesť NS

R53

MALÁTNOSŤ A ÚNAVA
Asténia NS
Slabosť
• NS
• chronická
• nervová
Celkový fyzický úpadok
Letargia
Unavenosť
Nezahŕňa: slabosť
• vrodenú (P96.9)
• stareckú (R54)
vyčerpanie a únavu
• bojovú (F43.0)
• z nadmernej námahy (T73.3)
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• z chladu (T73.2)
• z tepla (T67.-)
• neurastenickú (F48.0)
• ťarchavostnú (O26.8)
• zo stareckej asténie (R54)
syndróm únavy (F48.0)
• po viróze (G93.3)

R54

SENILITA - STARECKÁ SLABOSŤ
Vysoký vek bez zmienky o psychóze
Staroba bez zmienky o psychóze
Senilná
• asténia
• slabosť
Nezahŕňa: senilnú psychózu (F03)

R55

SYNKOPA A KOLAPS
Prechodná strata vedomia
Omdletie (mdloba)
Nezahŕňa: neurocirkulačnú asténiu (F45.3)
ortostatickú hypotenziu (I95.1)
• neurogénnu (G90.3)
šok
• NS (R57.9)
• kardiogénny (R57.0)
• ako komplikáciu
• potratu, ektopickej alebo molárnej ťarchavosti (O00 - O07, O08.3)
• pôrodu (O75.1)
• pooperačný (T81.1)
Stokesov-Adamsov záchvat (I45.9)
synkopu
• karotického sinusu (G90.0)
• z tepla (T67.1)
• psychogénnu (F48.8)
bezvedomie NS (R40.2)

R56

KŔČE NEZATRIEDENÉ INDE
Nezahŕňa: kŕče a záchvaty
• hysterické (F44.5)
• epileptické (G40 - G41)
• novorodenecké (P90)

R56.0

Febrilné kŕče

R56.8

Iné a bližšie neurčené kŕče
Záchvat kŕčov NS

R57

ŠOK NEZATRIEDENÝ INDE
Nezahŕňa: šok
• vyvolaný anestéziou (T88.2)
• anafylaktický
• NS (T78.2)
• vyvolaný nepriaznivou reakciou na potravu (T78.0)
• vyvolaný sérom (T80.5)
• ako komplikácia po potrate, ektopickej alebo molárnej ťarchavosti
(O00 - O07, O08.3)
• elektrický (T75.4)
• zo zásahu blesku (T75.0)
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SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY A NÁLEZY NEZATRIEDENÉ INDE (R00 - R99)
• pôrodnícky (O75.1)
• pooperačný (T81.1)
• psychický (F43.0)
• septický (A41.9)
• traumatický (T79.4)
syndróm toxického šoku (A48.3)

R57.0

Kardiogénny šok

R57.1

Hypovolemický šok

R57.8

Iný šok

R57.9

Bližšie neurčený šok

Endotoxínový šok
Zlyhanie periférnej cirkulácie NS

R58

KRVÁCANIE NEZATRIEDENÉ INDE
Krvácanie NS

R59

ZVÄČŠENÉ LYMFATICKÉ UZLINY
Zahŕňa:
navreté žľazy
Nezahŕňa: zápal lymfatických uzlín
• NS (I88.9)
• akútny (L04.-)
• chronický (I88.1)
• mezenterický (akútny) (chronický) (I88.0)

R59.0

Lokalizované zväčšenie lymfatických uzlín

R59.1

Generalizované zväčšenie lymfatických uzlín
Lymfadenopatia NS

Nezahŕňa: zavinenú chorobou z infekcie HIV (B23.1)
R59.9

R60

Bližšie neurčené zväčšenie lymfatických uzlín

OPUCH NEZATRIEDENÝ INDE
Nezahŕňa: ascites (R18)
hydrops fetalis NS (P83.2)
hydrotorax (J94.8)
opuch
• angioneurotický (T78.3)
• mozgu (G93.6)
• z poranenia pri pôrode (P11.0)
• ťarchavostný (O12.0)
• dedičný (Q82.0)
• hrtana (J38.4)
• z podvýživy (E40 - E46)
• nosohltana (J39.2)
• novorodenecký (P83.3)
• hltana (J39.2)
• pľúc (J81)

R60.0

Lokalizovaný opuch

R60.1

Generalizovaný opuch

R60.9

Bližšie neurčený opuch
Retencia tekutiny NS

R61

HYPERHIDRÓZA - NADMERNÉ POTENIE

R61.0

Lokalizovaná hyperhidróza
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R61.1

Generalizovaná hyperhidróza

R61.9

Bližšie neurčená hyperhidróza
Nadmerné potenie
Nočné potenie

R62

ZAOSTÁVANIE V OČAKÁVANOM FYZIOLOGICKOM VÝVINE
Nezahŕňa: oneskorenú pubertu (E30.0)

R62.0

Oneskorené dosiahnutie očakávaného stupňa fyziologického vývinu
Neskoro začína
• vravieť
• chodiť

R62.8

Iné zaostávanie v očakávanom fyziologickom vývine
Nedostatočné priberanie telesnej hmotnosti
Celkové neprospievanie
Infantilizmus NS
Zaostávanie v raste
Somatická retardácia
Nezahŕňa: zaostávanie vo vývine zavinené chorobou z infekcie HIV (B22.2)
somatickú retardáciu z podvýživy (E45)

R62.9

Bližšie neurčené zaostávanie v očakávanom normálnom fyziologickom vývine

R63

SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY SÚVISIACE
S PRIJÍMANÍM POTRAVY A TEKUTÍN
Nezahŕňa: bulímiu - pažravosť NS (F50.2)
poruchy jedenia neorganického pôvodu (F50.-)
podvýživu (E40 - E46)

R63.0

Anorexia - nechutenie
Nechuť do jedenia

Nezahŕňa: anorexia nervosa (F50.0)
nechuť do jedenia neorganického pôvodu (F50.8)

R63.1

Polydipsia
Nadmerný smäd

R63.2

Polyfágia
Nadmerné jedenie
Hyperalimentácia NS

R63.3

Ťažkosti s výživou a nesprávne usmerňovanie výživy
Problémy s chovaním (“kŕmením”) NS
Nezahŕňa: problémy s chovaním (“kŕmením”) novorodenca (P92.-)
poruchy výživy dojčiat neorganického pôvodu (F98.2)

R63.4

Abnormálne chudnutie

R63.5

Abnormálne tučnenie
Nezahŕňa: nadmerné zvýšenie telesnej hmotnosti v ťarchavosti (O26.0)
tučnotu (E66.-)

R63.8

R64

Iné subjektívne a objektívne príznaky súvisiace s prijímaním potravy a tekutín

KACHEXIA - VYCIVENOSŤ
Nezahŕňa: malígnu kachexiu (C80)
nutričný marazmus (E41)
syndróm podvýživy zavinený chorobou z infekcie HIV (B22.2)

R68

586

INÉ CELKOVÉ SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY

.

SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY A NÁLEZY NEZATRIEDENÉ INDE (R00 - R99)
R68.0

Hypotermia nesúvisiaca s nízkou teplotou prostredia
Nezahŕňa: hypotermiu
• NS (náhodnú) (T68)
• vyvolanú anestéziou (T88.5)
• vyvolanú nízkou teplotou prostredia (T68)
• novorodeneckú (P80.-)

R68.1

Nešpecifické príznaky príznačné pre dojčenský vek
Nadmerný plač dojčiat
Dráždivé dojča
Nezahŕňa: novorodeneckú mozgovú dráždivosť (P91.3)
syndróm prerezávania zubov (K00.7)

R68.2

Bližšie neurčená suchosť úst
Nezahŕňa: suchosť úst zapríčinenú
• dehydratáciou (E86)
• sicca syndrómom [Sjögrenovým] (M35.0)
• zníženou sekréciou slinných žliaz (K11.7)

R68.3

Kyjačikovité prsty - digiti hyppokratici
Kyjačikovité nechty

Nezahŕňa: vrodený kyjačikovitý prst (Q68.1)
R68.8

R69

Iné bližšie určené celkové subjektívne a objektívne príznaky

NEZNÁME A NEŠPECIFIKOVANÉ PRÍČINY CHOROBNOSTI
Choroba NS
Nediagnostikovaná choroba bez bližšieho určenia postihnutého miesta alebo sústavy

ABNORMÁLNE NÁLEZY PRI VYŠETRENÍ
KRVI BEZ DIAGNÓZY (R70 - R79)
Nezahŕňa: odchýlky (pri)
• predpôrodnom sledovaní matky (O28.-)
• vyšetrení zrážania krvi (D65 - D68)
• lipidov (E78.-)
• krvných doštičiek (D69.-)
• bielych krviniek zatriedených inde (D70 - D72)
abnormálne diagnostické nálezy zatriedené inde - pozri Abecedný zoznam
hemoragické a hematologické poruchy plodu a novorodenca (P50 - P61)

R70

ZVÝŠENÁ SEDIMENTÁCIA ERYTROCYTOV A ODCHÝLKY
VISKOZITY PLAZMY

R70.0

Zvýšená usadavosť erytrocytov

R70.1

Abnormálna viskozita plazmy

R71

ODCHÝLKY ČERVENÝCH KRVINIEK
Abnormálna (y)
• morfológia červených krviniek NS
• objem červených krviniek NS
Anizocytóza
Poikilocytóza
Nezahŕňa: málokrvnosť (D50 - D64)
polycytémiu
• benígnu (familiárnu) (D75.0)
• novorodeneckú (P61.1)
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• sekundárnu (D75.1)
• pravú (polycythaemia vera) (D45)

R72

ODCHÝLKY BIELYCH KRVINIEK NEZATRIEDENÉ INDE
Odchýlky v diferenciálnom obraze leukocytov NS
Nezahŕňa: leukocytózu (D72.8)

R73

ZVÝŠENÁ HLADINA GLUKÓZY V KRVI
Nezahŕňa: diabetes mellitus (E10 - E14)
• v ťarchavosti, pôrode a popôrodí (O24.-)
novorodenecké odchýlky (P70.0 - .2)
pooperačnú hypoinzulinémiu (E89.1)

R73.0

Abnormálny glukózový tolerančný test
Diabetes
• chemický
• latentný
Porucha tolerancie glukózy
Prediabetes

R73.9

Bližšie neurčená hyperglykémia

R74

ABNORMÁLNE HLADINY ENZÝMOV V SÉRE

R74.0

Zvýšenie hladín transaminázy a dehydrogenázy kyseliny mliečnej [LDH]

R74.8

Abnormálne hladiny iných enzýmov séra
Abnormálna hladina
• kyslej fosfatázy
• alkalickej fosfatázy
• amylázy
• lipázy [triacylglycerolovej lipázy]

R74.9

Abnormálna hladina nešpecifikovaného enzýmu v sére

R75

LABORATÓRNY DÔKAZ VÍRUSU ĽUDSKEJ
IMUNODEFICIENCIE [HIV]
Nepresvedčivý HIV test u dojčiat

Nezahŕňa: bezpríznakové štádium infekcie vírusom ľudskej imunitnej nedostatočnosti
[HIV] (Z21)
AIDS (B20 - B24)

R76

INÉ ABNORMÁLNE IMUNOLOGICKÉ NÁLEZY V SÉRE

R76.0

Zvýšený titer protilátky
Nezahŕňa: izoimunizáciu v ťarchavosti (O36.0 - .1)

R76.1

Abnormálna reakcia na tuberkulínový test

R76.2

Falošne pozitívny sérologický test na syfilis

• s postihnutím plodu alebo novorodenca (P55.-)
Abnormálny výsledok Mantouxovho testu
Falošne pozitívna Wassermannova reakcia

R76.8

Iné bližšie určené abnormálne imunologické nálezy v sére
Zvýšená hladina imunoglobulínov NS
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SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY A NÁLEZY NEZATRIEDENÉ INDE (R00 - R99)
R76.9

R77

Bližšie neurčený abnormálny imunologický nález v sére

INÉ ABNORMALITY BIELKOVÍN PLAZMY
Nezahŕňa: poruchy metabolizmu plazmových proteínov (E88.0)

R77.0

Odchýlky albumínu

R77.1

Odchýlky globulínu

R77.2

Odchýlky alfafetoproteínu

R77.8

Iné bližšie určené abnormality plazmových proteínov

R77.9

Bližšie neurčená abnormalita plazmového proteínu

R78

NÁLEZY LIEKOV A INÝCH LÁTOK NORMÁLNE V KRVI
NEPRÍTOMNÝCH

Hyperglobulinémia NS

Nezahŕňa: psychické poruchy a poruchy správania zavinené užitím psychoaktívnej
látky (F10 - F19)

R78.0

Zistenie alkoholu v krvi
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (Y90.-) na presné zohľadnenie hladiny
alkoholu.

R78.1

Nález opiátov v krvi

R78.2

Nález kokaínu v krvi

R78.3

Nález halucinogénu v krvi

R78.4

Nález iných liekov s možnosťou závislosti v krvi

R78.5

Zistenie psychotropnej látky v krvi

R78.6

Zistenie steroidnej látky v krvi

R78.7

Nález abnormálnej hladiny ťažkých kovov v krvi

R78.8

Nález iných špecifikovaných látok, ktoré sa normálne v krvi nenachodia

R78.9

Nález nešpecifikovanej látky, ktorá sa normálne v krvi nenachodí

Nález abnormálnej hladiny lítia v krvi

R79

INÉ ABNORMÁLNE NÁLEZY V CHEMICKOM ZLOŽENÍ KRVI
Nezahŕňa: odchýlky tekutinovej elektrolytovej a acidobázovej rovnováhy (E86 - E87)
bezpríznakovú hyperurikémiu (E79.0)
hyperglykémiu NS (R73.9)
hypoglykémiu NS (E16.2)
• u novorodenca (P70.3 - .4)
špecifické nálezy svedčiace o poruche
• metabolizmu aminokyselín (E70 - E72)
• metabolizmu sacharidov (E73 - E74)
• metabolizmu lipidov (E75.-)

R79.0

Abnormálna hladina minerálov v krvi
Abnormálna krvná hladina
• kobaltu
• medi
• železa
• magnézia
• minerálu NEC
• zinku
Nezahŕňa: abnormálnu hladinu lítia v krvi (R78.8)
poruchy metabolizmu minerálov (E83.-)
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zníženú hladinu magnézia v krvi novorodencov (P71.2)
nutričný nedostatok minerálov (E58 - E61)

R79.8

Iné bližšie určené abnormálne nálezy v chemickom zložení krvi

R79.9

Nešpecifikovaný abnormálny nález v chemickom zložení krvi

Abnormálne hladiny krvných plynov

ABNORMÁLNE NÁLEZY PRI VYŠETRENÍ MOČU BEZ
DIAGNÓZY (R80 - R82)
Nezahŕňa: abnormálne nálezy pri predpôrodnom sledovaní matky (O28.-)
abnormálne diagnostické nálezy zatriedené inde (pozri Abecedný zoznam)
špecifické nálezy svedčiace o poruche
• metabolizmu aminokyselín (E70 - E72)
• metabolizmu sacharidov (E73 - E74)

R80

IZOLOVANÁ PROTEINÚRIA
Albuminúria NS
Benceova-Jonesova proteinúria
Proteinúria NS
Nezahŕňa: proteinúriu
• ťarchavostnú (O12.1)
• izolovanú so špecifikovanou morfologickou léziou (N06.-)
• ortostatickú (N39.2)
• pretrvávajúcu (N39.1)

R81

GLYKOZÚRIA
Nezahŕňa: renálnu glykozúriu (E74.8)

R82

INÉ ABNORMÁLNE NÁLEZY V MOČI
Nezahŕňa: hematúriu (R31)

R82.0

Chylúria
Nezahŕňa: filáriovú chylúriu (B74.-)

R82.1

Myoglobinúria

R82.2

Biliúria

R82.3

Hemoglobinúria
Nezahŕňa: hemoglobinúriu
• zapríčinenú hemolýzou z vonkajších príčin NEC (D59.6)
• paroxyzmálnu nočnú [Marchiafavova-Micheliho] (D59.5)

R82.4

Acetonúria

R82.5

Zvýšená hladina liečiv, liekov a biologických látok v moči

Ketonúria
Zvýšené hladiny
• 17-ketosteroidov v moči
• katecholamínov v moči
• kyseliny indoloctovej v moči
• steroidov v moči

R82.6

Abnormálne hladiny látok prevažne medicínskeho pôvodu v moči
Abnormálna hladina ťažkých kovov v moči
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SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY A NÁLEZY NEZATRIEDENÉ INDE (R00 - R99)
R82.7

Abnormálne nálezy pri mikrobiologickom vyšetrení moču
Pozitívne kultivačné nálezy

R82.8

Abnormálne nálezy pri cytologickom a histologickom vyšetrení moču

R82.9

Iné a bližšie neurčené abnormálne nálezy v moči
Bunky a valce v moči
Kryštalúria
Melanúria

ABNORMÁLNE NÁLEZY PRI VYŠETRENÍ INÝCH
TELOVÝCH TEKUTÍN, LÁTOK A TKANÍV BEZ DIAGNÓZY
(R83 - R89)
Nezahŕňa: abnormálne nálezy pri
• predpôrodnom sledovaní matky (O28.-)
• vyšetrení krvi bez diagnózy (R70 - R79)
• vyšetrení moču bez diagnózy (R80 - R82)
abnormálne diagnostické nálezy zatriedené inde - pozri Abecedný zoznam
Nasledujúce ďalšie členenie so štvrtým miestom sa má používať s položkami R83 - R89
.0 Abnormálna hladina enzýmov
.1 Abnormálna hladina hormónov
.2 Abnormálna hladina iných liečiv, liekov a biologických látok
.3 Abnormálna hladina látok prevažne nemedicínskeho pôvodu
.4 Abnormálne imunologické nálezy
.5 Abnormálne mikrobiologické nálezy
Pozitívne kultivačné nálezy
.6 Abnormálne cytologické nálezy
Abnormálny Papanicolaouov náter
.7 Abnormálne histologické nálezy
.8 Iné abnormálne nálezy
Abnormálne nálezy chromozómovej analýzy
.9 Bližšie neurčený abnormálny nález

R83

ABNORMÁLNE NÁLEZY V MOZGOVOMIECHOVOM MOKU

R84

ABNORMÁLNE NÁLEZY VO VZORKÁCH Z DÝCHACÍCH
ORGÁNOV A HRUDNÍKA
Abnormálne nálezy vo (v)
• výplachu bronchov
• sekréte z nosa
• pleurálnej tekutine
• chriakoch
• výtere z hrdla
Nezahŕňa: krvavé chriaky (R04.2)

R85

ABNORMÁLNE NÁLEZY VO VZORKÁCH Z TRÁVIACICH
ORGÁNOV A BRUŠNEJ DUTINY
Abnormálne nálezy v
• peritoneálnej tekutine
• slinách
Nezahŕňa: odchýlky stolice (R19.5)
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R86

ABNORMÁLNE NÁLEZY VO VZORKÁCH Z MUŽSKÝCH
POHLAVNÝCH ORGÁNOV
Abnormálne nálezy v
• sekrétoch predstojnice
• semene, semenovej tekutine
Abnormálne spermie
Nezahŕňa: azoospermiu (N46)
oligospermiu (N46)

R87

ABNORMÁLNE NÁLEZY VO VZORKÁCH ZO ŽENSKÝCH
POHLAVNÝCH ORGÁNOV
Abnormálne nálezy v sekrétoch a výteroch z
• krčka maternice
• pošvy
• vulvy
Nezahŕňa: karcinóm in situ (D05 - D07.3)
dyspláziu
• maternicového krčka (N87.-)
• pošvy (N89.0 - .3)
• vulvy (N90.0 - .3)

R89

ABNORMÁLNE NÁLEZY VO VZORKÁCH Z INÝCH ORGÁNOV,
SÚSTAV A TKANÍV
Abnormálne nálezy z (zo)
• výtoku z prsníkovej bradavky
• synoviálnej tekutiny
• sekrécie z rany

ABNORMÁLNE NÁLEZY PRI DIAGNOSTICKOM
ZOBRAZOVANÍ A FUNKČNÝCH VYŠETRENIACH BEZ
DIAGNÓZY (R90 - R94)
Zahŕňa:

nešpecifické abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení
• počítačovou axiálnou tomografiou
• magnetickou rezonanciou
• pozitívnou emisnou pozitrónovou tomografiou
• termografiou
• ultrazvukom [echogram]
• röntgenovým vyšetrením
Nezahŕňa: abnormálne nálezy pri predpôrodnom sledovaní matky (O28.-)
abnormálne diagnostické nálezy zatriedené inde - pozri Abecedný zoznam

R90

ABNORMÁLNE NÁLEZY PRI DIAGNOSTICKOM ZOBRAZOVANÍ
CENTRÁLNEHO NERVOVÉHO SYSTÉMU

R90.0

Vnútrolebkový rozpínavý proces

R90.8

Iné abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení centrálneho nervového
systému
Abnormálny echoencefalogram

R91

ABNORMÁLNE NÁLEZY PRI DIAGNOSTICKOM ZOBRAZOVANÍ
PĽÚC
Peniazovitá lézia NS
Pľúcna masa NS
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SUBJEKTÍVNE A OBJEKTÍVNE PRÍZNAKY A NÁLEZY NEZATRIEDENÉ INDE (R00 - R99)
R92

ABNORMÁLNE NÁLEZY PRI DIAGNOSTICKOM ZOBRAZOVANÍ
PRSNÍKA

R93

ABNORMÁLNE NÁLEZY PRI DIAGNOSTICKOM ZOBRAZOVANÍ
INÝCH ŠTRUKTÚR TELA

R93.0

Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení lebky a hlavy nezatriedené
inde
Nezahŕňa: vnútrolebkový rozpínavý proces (R90.0)

R93.1

Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení srdca a koronárnej cirkulácie
Abnormálny
• echokardiogram NS
• srdcový tieň

R93.2

Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení pečene a žlčového systému
Nezobrazenie žlčníka

R93.3

Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných častí tráviacej sústavy

R93.4

Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení močových orgánov
Defekt v plnení
• močového mechúra
• obličky
• močovodu
Nezahŕňa: hypertrofiu obličky (N28.8)

R93.5

Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných oblastí brucha vrátane
retroperitonea

R93.6

Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení končatín
Nezahŕňa: abnormálne nálezy na koži a v podkožnom tkanive (R93.8)

R93.7

Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných častí svalovej
a kostrovej sústavy
Nezahŕňa: abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení lebky (R93.0)

R93.8

Abnormálne nálezy pri diagnostickom zobrazení iných bližšie určených
telových štruktúr
Abnormálny rádiologický nález v koži a podkožnom tkanive
Posun mediastína

R94

ABNORMÁLNE VÝSLEDKY FUNKČNÝCH VYŠETRENÍ
Zahŕňa:

sledovanie vychytávania rádionuklidov (rádioizotopov)
scintigrafia

R94.0

Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení centrálneho nervového systému

R94.1

Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení periférneho nervového systému a
zmyslových orgánov

Abnormálny elektroencefalogram [EEG]

Abnormálny :
• elektromyogram [EMG]
• elektrookulogram [EOG]
• elektroretinogram [ERG]
• reakcia na podráždenie nervu
• vizuálne vyvolaný potenciál [VEP]

R94.2

Abnormálne výsledky funkčných testov pľúc
Znížená
• ventilačná kapacita
• vitálna kapacita
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R94.3

Abnormálne výsledky kardiovaskulárnych funkčných vyšetrení
Abnormálny
• elektrokardiogram [EKG]
• intrakardiálne elektrofyziologické vyšetrenie
• fonokardiogram
• vektorkardiogram

R94.4

Abnormálne výsledky funkčných skúšok obličiek

R94.5

Abnormálne výsledky pečeňových funkčných vyšetrení

R94.6

Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení štítnej žľazy

R94.7

Abnormálne výsledky iných endokrinologických funkčných skúšok
Nezahŕňa: abnormálny glukózový tolerančný test (R73.0)

R94.8

Abnormálne výsledky funkčných vyšetrení iných orgánov a sústav

Abnormálny obličkový funkčný test

Abnormálne
• hodnoty bazálneho metabolizmu [BMR]
• funkčné vyšetrenie močového mechúra
• funkčné vyšetrenie sleziny

NEPRESNE URČENÉ A NEZNÁME PRÍČINY MORTALITY
(R95 - R99)
Nezahŕňa: smrť plodu z neurčených príčin (P95)
smrť pri pôrode NS (O95)

R95
R96

SYNDRÓM NÁHLEJ SMRTI DOJČAŤA
INÁ NÁHLA SMRŤ Z NEZNÁMEJ PRÍČINY
Nezahŕňa: srdcovú smrť takto označenú (I46.1)
syndróm náhlej smrti v dojčenskom veku (R95)

R96.0

Náhla smrť

R96.1

Smrť, ktorá nastala skôr ako po 24 hodinách od zjavenia príznakov; ináč
nevysvetlená
Smrť, o ktorej je známe, že nebola násilná, ani okamžitá, príčina ktorej sa však nedá zistiť
Smrť bez prejavov choroby

R98

SMRŤ BEZ SVEDKOV
Smrť za okolností, keď bolo telo zomretého nájdené, ale príčina sa nedala zistiť
Nález mŕtvoly

R99

INÉ NEPRESNE URČENÉ A NEŠPECIFIKOVANÉ PRÍČINY SMRTI
Umretie NS
Neznáma príčina smrti
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