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XIX. kapitola
PORANENIA, OTRAVY A DAKTORÉ INÉ
NÁSLEDKY VONKAJŠÍCH PRÍČIN (S00 - T98)
Nezahŕňa: pôrodné poranenie (P10 - P15)
pôrodnícke poranenie (O70 - O71)
Kapitola obsahuje tieto skupiny položiek
S00 - S09 Poranenia hlavy
S10 - S19 Poranenia krku
S20 - S29 Poranenia hrudníka
S30 - S39 Poranenia brucha, drieku, driekovej chrbtice a panvy
S40 - S49 Poranenia pleca a ramena
S50 - S59 Poranenia lakťa a predlaktia
S60 - S69 Poranenia zápästia a ruky
S70 - S79 Poranenia bedra a stehna
S80 - S89 Poranenia kolena a predkolenia
S90 - S99 Poranenia členka a nohy
T00 - T07 Poranenia postihujúce viaceré oblasti tela
T08 - T14 Poranenia bližšie neurčených častí trupu, končatiny alebo oblastí tela
T15 - T19 Účinky cudzieho telesa, ktoré vniklo prirodzeným otvorom
T20 - T32 Popáleniny a poleptania
T33 - T35 Omrzliny
T36 - T50 Otrava liečivami, liekmi a biologickými látkami
T51 - T65 Toxické účinky látok používaných prevažne mimo lekárstva
T66 - T78 Iné a bližšie neurčené účinky vonkajších príčin
T79
Daktoré včasné komplikácie úrazov
T80 - T88 Komplikácie lekárskej starostlivosti nezatriedené inde
T90 - T98 Neskoré následky poranení, otráv a iné následky vonkajších príčin
V tejto kapitole sa používa časť S na kódovanie rozličných druhov úrazov jednotlivých oblastí tela;
časť T zahŕňa poranenia viacerých alebo bližšie neurčených oblastí tela, ako aj následky iných vonkajších
príčin. V názvoch viacpočetných poranení predložka s označuje postihnutie na oboch miestach, kým
spojka a vyjadruje, že ide o postihnutie na jednom alebo druhom mieste, prípadne na oboch miestach.
Princíp kódovania podľa viacerých položiek treba dodržiavať vždy, kde sa to dá. Kombinačné položky
pre viacpočetné poranenia sa vytvorili pre tie prípady, keď nie je dostatočne presne označený charakter
jednotlivých poranení, ako aj na tabeláciu primárnych príčin, keď je vhodnejšie uviesť jediný kód.
V ostatných prípadoch viacnásobných poranení sa majú jednotlivé poranenia kódovať osobitne. V tejto
súvislosti treba poukázať na pravidlá a smernice kódovania chorobnosti a príčin smrti v 2. diele.
Časti S a T00 - T14, ako aj T90 - T98 so vzťahom k jednotlivým oblastiam tela obsahujú typy poranení
s trojmiestnou klasifikáciou, ako sa tu súhrnne uvádzajú.

POVRCHOVÉ PORANENIE
Zahŕňa: odreninu (oškrenie)
pľuzgier (nie po popálení)
zmliaždenie vrátane podliatiny a hematómu
poranenie povrchovým cudzím telesom (trieska) bez väčšej otvorenej rany
uštipnutie hmyzom (nejedovatým)

OTVORENÁ RANA
Zahŕňa: uhryznutie zvieraťom
rezná rana
tržná rana
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bodná rana (pichnutie)
• NS
• s (penetrujúcim) cudzím telesom

ZLOMENINY
Zahŕňa:
Zlomeninu
• zatvorenú
drvivú s predĺženým hojením alebo bez neho
vtlačenú s predĺženým hojením alebo bez neho
nadvihnutú s predĺženým hojením alebo bez neho
nalomenie s predĺženým hojením alebo bez neho
subperiostálnu s predĺženým hojením alebo bez neho
zaklinenú s predĺženým hojením alebo bez neho
lineárnu s predĺženým hojením alebo bez neho
pochodovú s predĺženým hojením alebo bez neho
jednoduchú s predĺženým hojením alebo bez neho
epifyzeolýzu s predĺženým hojením alebo bez neho
špirálovitú s predĺženým hojením alebo bez neho
• otvorenú
viacnásobnú s predĺženým hojením alebo bez neho
infikovanú s predĺženým hojením alebo bez neho
strelnú s predĺženým hojením alebo bez neho
pichnutím s predĺženým hojením alebo bez neho
s cudzím telesom s predĺženým hojením alebo bez neho
Nezahŕňa: Zlomeninu
• patologickú (M84.4)
• s osteoporózou (M80.-)
• námahovú (M84.3)
v zlom postavení zahojenú zlomeninu (M84.0)
nezahojenú zlomeninu (pseudoartrózu) (M84.1)

VYKĹBENIE, VYVRTNUTIE A NATIAHNUTIE
Zahŕňa: odtrhnutie
roztrhnutie
vyvrtnutie
natiahnutie
následkom úrazu
• výron krvi do kĺbu kĺbového puzdra väzu
• pretrhnutie kĺbového puzdra väzu
• subluxáciu kĺbového puzdra väzu
• natrhnutie kĺbového puzdra väzu

PORANENIE NERVOV A MIECHY
Zahŕňa: úplné alebo neúplné poškodenie miechy
porušenie súvislosti nervov a miechy následkom úrazu
• prerušenie nervu
• krvácanie do miechy (hematomyélia)
• ochrnutie (prechodné)
• paraplégiu
• quadruplégiu

PORANENIE CIEV
Patrí sem: odtrhnutie cievy
rezná rana cievy
tržná rana cievy
poúrazová cieva
• aneuryzma alebo fistula cievy
(artériovenózna) cieva
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• hematóm tepny cievy
• trhlina cievy

PORANENIE SVALU A ŠĽACHY
Zahŕňa: odtrhnutie svalu alebo šľachy
reznú ranu svalu alebo šľachy
tržnú ranu svalu alebo šľachy
úrazové roztrhnutie svalu alebo šľachy

DRVIVÉ PORANENIA
TRAUMATICKÁ AMPUTÁCIA
PORANENIE VNÚTORNÝCH ORGÁNOV
Zahŕňa: poranenie tlakovou vlnou (výbuchom)
zmliaždenie vnútorných orgánov
poranenie otrasom vnútorných orgánov
drvenie vnútorných orgánov
roztrhnutie vnútorných orgánov
následkom úrazu vnútorných orgánov
• hematóm vnútorných orgánov
• pichnutie (bodná rana) vnútorných orgánov
• pretrhnutie vnútorných orgánov
• natrhnutie vnútorných orgánov

INÉ A BLIŽŠIE NEURČENÉ PORANENIA

PORANENIA HLAVY (S00 - S09)
Zahŕňa:

poranenia
• ucha
• oka
• tváre [každá časť]
• ďasna
• čeľustí
• oblasť temporomandibulárneho kĺbu
• ústnej dutiny
• podnebia
• periokulárnej oblasti
• vlasatej časti hlavy
• jazyka
• zubov
Nezahŕňa: popáleniny a poleptania (T20 - T32)
následky účinku cudzích telies v
• uchu (T16)
• hrtane (T17.3)
• ústach (T18.0)
• nose (T17.0 - .1)
• hltane (T17.2)
• na vonkajšom oku (T15.-)
omrzliny (T33 - T35)
uhryznutie alebo uštipnutie jedovatým hmyzom (T63.4)

S00

POVRCHOVÉ PORANENIE HLAVY
Nezahŕňa: zmliaždenie mozgu (difúzne) (S06.2)
• ložiskové (S06.3)
poranenie oka a očnice (S05.-)
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S00.0

Povrchové poranenie vlasatej časti hlavy

S00.1

Zmliaždenie mihalnice a okoloočnej oblasti

.

Periokulárny hematóm

Nezahŕňa: zmliaždenie očnej gule a vnútroočnicových tkanív (S05.1)
S00.2

Iné povrchové poranenia mihalnice a okoloočnej oblasti
Nezahŕňa: povrchové poranenie spojovky a rohovky (S05.0)

S00.3

Povrchové poranenie nosa

S00.4

Povrchové poranenie ucha

S00.5

Povrchové poranenie pery a ústnej dutiny

S00.7

Mnohopočetné povrchové poranenia hlavy

S00.8

Povrchové poranenie iných častí hlavy

S00.9

Povrchové poranenie hlavy bližšie neurčenej časti

S01

OTVORENÁ RANA HLAVY
Nezahŕňa: dekapitáciu (S18)
poranenie oka a očnice (S05.-)
traumatickú amputáciu časti hlavy (S08.-)

S01.0

Otvorená rana vlasatej časti hlavy
Nezahŕňa: odtrhnutie vlasatej časti hlavy (S08.0)

S01.1

Otvorená rana mihalnice a okoloočnej oblasti
Otvorená rana mihalnice a periokulárnej oblasti s postihnutím slzných ciest alebo bez neho

S01.2

Otvorená rana nosa

S01.3

Otvorená rana ucha

S01.4

Otvorená rana líca a temporomandibulárnej oblasti

S01.5

Otvorená rana pery a ústnej dutiny
Nezahŕňa: • dislokáciu zuba (S03.2)
• zlomeninu zuba (S02.5)

S01.7

Mnohopočetné otvorené rany hlavy

S01.8

Otvorená rana iných častí hlavy

S01.9

Otvorená rana hlavy bližšie neurčenej časti

S02

ZLOMENINA LEBKY A TVÁROVÝCH KOSTÍ
Poznámka:

Pre prvé kódovanie zlomenín lebky a kostí tváre s pridruženým
vnútrolebkovým poranením pozri pravidlá a smernice na kódovanie
chorobnosti a príčin smrti v 2. diele.
Ďalšie členenie sa používa podľa uváženia tam, kde nie je možné alebo žiaduce používať
viacnásobné kódovanie na identifikáciu zlomeniny a otvorenej rany. Zlomenina bez označenia
zatvorená alebo otvorená sa má zatriediť ako zatvorená.
.0 zatvorená
.1 otvorená

S02.0

Zlomenina lebkovej klenby
Čelová kosť
Temenná kosť

S02.1

Zlomenina spodiny lebky
Jama
• predná
• stredná
• zadná
Záhlavie
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Klenba očnice
Dutiny (a)
• čuchové (ethmoidales)
• čelová (frontalis)
Klinová kosť - os sphenoidale
Spánková kosť - os temporale
Nezahŕňa: očnicu NS (S02.8)
spodinu očnice (S02.3)

S02.2

Zlomenina nosových kostí

S02.3

Zlomenina spodiny očnice
Nezahŕňa: očnicu NS (S02.8)

S02.4

Zlomenina jarmovej kosti a čeľuste

klenbu očnice (S02.1)
Maxila
Vrchné ďasno (kosť)
Jarmová kosť

S02.5

Zlomenina zuba

S02.6

Zlomenina sánky

Zlomený zub
Spodné ďasno

S02.7

Viacnásobné zlomeniny zahŕňajúce lebku a kosti tváre

S02.8

Zlomeniny iných kostí lebky a tváre
Alveolus
Očnica NS
Podnebie

Nezahŕňa: očnicovú
• klenbu (S02.3)
• spodinu (S02.1)

S02.9

Zlomenina kostí lebky alebo tváre bližšie neurčenej časti

S03

VYKĹBENIE, VYVRTNUTIE A NATIAHNUTIE KĹBOV A VÄZOV
HLAVY

S03.0

Vykĺbenie sánky
Sánka (chrupka) (meniscus)
Mandibula
Temporomandibulárny kĺb

S03.1

Dislokácia chrupkovej nosovej priehradky

S03.2

Dislokácia

S03.3

Dislokácia iných a nešpecifikovaných častí hlavy

S03.4

Vyvrtnutie a natiahnutie sánky
Temporomandibulárny (kĺb) (väz)

S03.5

Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a nešpecifikovaných častí hlavy

S04

PORANENIE HLAVOVÝCH NERVOV

S04.0

Poranenie zrakového nervu a zrakových ciest
Skríženie zrakového nervu - chiasma opticum
Druhý hlavový nerv
Zraková kôra

S04.1

Poranenie okohybného nervu - nervi oculomotorii
Tretí hlavový nerv
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S04.2

Poranenie kladkového nervu - nervi trochlearis
Štvrtý hlavový nerv

S04.3

Poranenie trojklaného nervu - nervi trigemini

S04.4

Poranenie odťahujúceho nervu - nervi abducentis

Piaty hlavový nerv
Šiesty hlavový nerv

S04.5

Poranenie tvárového nervu - nervi facialis
Siedmy hlavový nerv

S04.6

Poranenie sluchového nervu - nervi acustici

S04.7

Poranenie vedľajšieho nervu - nervi accessorii

Ôsmy hlavový nerv
Jedenásty hlavový nerv

S04.8

Poranenie iných hlavových nervov
Jazykovohltanový nerv - nervus glossopharyngeus (deviaty hlavový)
Podjazykový nerv - nervus hypoglossus (dvanásty hlavový)
Čuchové vlákna - fila olfactoria (prvý hlavový)
Blúdivý nerv - nervus vagus (desiaty hlavový)

S04.9

Poranenie nešpecifikovaného hlavového nervu

S05

PORANENIE OKA A OČNICE
Nezahŕňa: poranenie okohybného (tretieho) nervu (S04.1)
poranenie zrakového (druhého) nervu (S04.0)
otvorená rana mihalnice a okoloočnej oblasti (S01.1)
zlomenina kostí očnice (S02.1, .3, .8)
povrchové poranenie mihalnice (S00.1 - .2)

S05.0

Poranenie spojovky a abrázia rohovky bez zmienky o cudzom telese
Nezahŕňa: cudzie teleso vo vaku spojovky (T15.1)

S05.1

Zmliaždenie očnej gule a vnútroočnicových tkanív

cudzie teleso v rohovke (T15.0)
Úrazové zakrvácanie do prednej očnej komory (hyphaema)
periokulárny hematóm NS (S00.1)
zmliaždenie mihalnice a periokulárnej oblasti (S00.1)

Nezahŕňa:
S05.2

Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva

S05.3

Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva

S05.4

Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez neho
Nezahŕňa: zadržané (staré) cudzie teleso v očnici po penetrujúcom poranení (H05.5)

S05.5

Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom
Nezahŕňa: zadržané (staré) vnútroočné cudzie teleso (H44.6 - H44.7)

S05.6

Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa

S05.7

Vytrhnutie oka

Bližšie neurčená tržná rana

Bližšie neurčená penetrácia oka
Traumatická enukleácia

S05.8

Iné poranenie oka a očnice

S05.9

Poranenie oka a očnice, bližšie neurčená časť

Poranenie slzných ciest
Nešpecifikované poranenie oka
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S06

VNÚTROLEBKOVÉ PORANENIE
Poznámka:

Na prvotné kódovanie vnútrolebkových poranení s pridruženými
zlomeninami pozri pravidlá a smernice na kódovanie chorobnosti a príčin
smrti v 2. diele.
Ďalšie členenie sa používa podľa uváženia tam, kde nie je možné alebo žiaduce používať
viacnásobné kódovanie na identifikovanie vnútrolebkového poranenia a otvorenej
rany :
.0 bez otvorenej vnútrolebkovej rany
.1 s otvorenou vnútrolebkovou ranou

S06.0

Otras mozgu
Commotio cerebri

S06.1

Poúrazový opuch mozgu

S06.2

Difúzne poranenie mozgu
Mozgové
• zmliaždenie - contusio NS
• natrhnutie - laceratio NS
Úrazové stlačenie (kompresia) mozgu NS

S06.3

Ložiskové poranenie mozgu
Ložiskové
• mozgové
• zmliaždenie
• natrhnutie
• úrazové mozgové krvácanie

S06.4

Epidurálne krvácanie
Extradurálne krvácanie (po úraze)

S06.5

Subdurálne krvácanie po úraze

S06.6

Poúrazové subarachnoidálne krvácanie

S06.7

Vnútrolebkové poranenie s predĺženou kómou

S06.8

Iné vnútrolebkové poranenia
Poúrazové krvácanie
• mozočkové
• vnútrolebkové NS

S06.9

Vnútrolebkové poranenie bližšie neurčené
Poranenie mozgu NS

Nezahŕňa: poranenie hlavy NS (S09.9)

S07

DRVIVÉ PORANENIE HLAVY

S07.0

Drvivé poranenie tváre

S07.1

Drvivé poranenie lebky

S07.8

Drvivé poranenie iných častí hlavy

S07.9

Drvivé poranenie nepresne určených častí hlavy

S08

TRAUMATICKÁ AMPUTÁCIA ČASTI HLAVY

S08.0

Odtrhnutie vlasatej časti hlavy

S08.1

Traumatická amputácia ucha

S08.8

Traumatická amputácia iných častí hlavy

S08.9

Traumatická amputácia bližšie neurčenej časti hlavy
Nezahŕňa: dekapitáciu (S18)
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S09

INÉ A NEPRESNE URČENÉ PORANENIA HLAVY

S09.0

Poranenia ciev hlavy nezatriedené inde
Nezahŕňa: poranenie
• mozgových ciev (S06.-)
• precerebrálnych ciev (S15.-)

S09.1

Poranenie svalu a šľachy hlavy

S09.2

Traumatické roztrhnutie bubníka

S09.7

Viacnásobné poranenia hlavy
Poranenia klasifikovateľné pod viac ako jednu z položiek S00 - S09.2

S09.8

Iné bližšie určené poranenia hlavy

S09.9

Bližšie neurčené poranenie hlavy
Poranenie
• tváre NS
• ucha NS
• nosa NS

PORANENIA KRKU (S10 - S19)
Zahŕňa:

poranenia
• šije
• nadkľúčnej oblasti
• hrdla
Nezahŕňa: popáleniny a poleptania (T20 - T32)
účinky cudzích telies v
• hrtane (T17.3)
• pažeráku (T18.1)
• hltane (T17.2)
• priedušnici (T17.4)
zlomeninu chrbtice NS (T08)
omrzlinu (T33 - T35)
poranenie
• miechy NS (T09.3)
• trupu NS (T09.-)
uhryznutie alebo uštipnutie jedovatým hmyzom (T63.4)

S10

POVRCHOVÉ PORANENIE KRKU

S10.0

Zmliaždenie hrdla
Krčný pažerák
Hrtan
Hltan
Priedušnica

S10.1

Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia krku

S10.7

Viacnásobné povrchové poranenia krku

S10.8

Povrchové poranenie iných častí krku

S10.9

Povrchové poranenie bližšie neurčených častí krku

S11

OTVORENÁ RANA KRKU
Nezahŕňa: dekapitáciu (S18)

S11.0

Otvorené poranenie hrtana a priedušnice
Priedušnica
• NS
• krčná časť

Nezahŕňa: hrudníkovú časť priedušnice (S27.5)
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S11.1

Otvorená rana štítnej žľazy

S11.2

Otvorená rana hltana a krčného pažeráka
Nezahŕňa: pažerák NS (S27.8)

S11.7

Viacnásobné otvorené rany v krku

S11.8

Otvorená rana iných častí krku

S11.9

Otvorená rana bližšie neurčenej časti krku

S12

ZLOMENINA KRČNEJ CHRBTICE
Zahŕňa:

cervikálny (u)
• oblúk stavca
• chrbticu
• tŕňový výbežok
• priečny výbežok
• stavce
Ďalšie členenie sa používa podľa uváženia tam, kde nie je možné alebo žiaduce používať
viacnásobné kódovanie na identifikovanie zlomeniny a otvorenej rany. Zlomenina bez údaja
zatvorená alebo otvorená sa má zatriediť ako zatvorená.
.0 zatvorená
.1 otvorená

S12.0

Zlomenina prvého krčného stavca
Nosič - atlas

S12.1

Zlomenina druhého krčného stavca
Čapovec - axis

S12.2

Zlomenina iného špecifikovaného krčného stavca
Nezahŕňa: viacnásobné zlomeniny krčnej chrbtice (S12.7)

S12.7

Viacnásobné zlomeniny krčnej chrbtice

S12.8

Zlomenina iných častí krku
Jazylka
Hrtan
Štítna chrupka
Priedušnica

S12.9

Zlomenina krku bližšie neurčenej časti
Zlomenina krčnej
• chrbtice NS
• stavca NS

S13

VYKĹBENIE, VYVRTNUTIE A NATIAHNUTIE KĹBOV A VÄZOV
KRKU
Nezahŕňa: puknutie alebo premiestnenie (neúrazové) krčnej medzistavcovej platničky
(M50.-)

S13.0

Úrazové puknutie krčnej medzistavcovej platničky

S13.1

Premiestnenie (vykĺbenie) krčného stavca

S13.2

Premiestnenie inej a bližšie neurčenej časti krku

S13.3

Viacnásobná dislokácia krku

S13.4

Vyvrtnutie a natiahnutie krčnej chrbtice

Krčná chrbtica NS

Predný pozdĺžny väz krku
Atlantoaxiálne kĺby
Atlantookcipitálne kĺby
Šľahové poranenie - whiplash injury
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S13.5

Vyvrtnutie a natiahnutie štítnej oblasti
Prstienkovokrhlový (kĺb) (väz)
Prstienkovoštítny (kĺb) (väz)
Štítna chrupka

S13.6

Vyvrtnutie a natiahnutie kĺbov a väzov iných a bližšie neurčených častí krku

S14

PORANENIE KRČNÝCH NERVOV A KRČNEJ MIECHY

S14.0

Otras a opuch krčnej miechy

S14.1

Iné a bližšie neurčené poranenia krčnej miechy
Poranenie krčnej miechy NS

S14.2

Poranenie krčného nervového koreňa

S14.3

Poranenie plecovej spleti

S14.4

Poranenie periférnych krčných nervov

S14.5

Poranenie krčnej sympatikovej spleti

S14.6

Poranenie iných a bližšie neurčených krčných nervov

S15

PORANENIE CIEV KRKU

S15.0

Poranenie krčnice
Krčnica (spoločná) (vonkajšia) (vnútorná)

S15.1

Poranenie chrbticovej tepny

S15.2

Poranenie vonkajšej hrdlovej žily

S15.3

Poranenie vnútornej hrdlovej žily

S15.7

Viacnásobné poranenie krčných ciev

S15.8

Poranenie iných krčných ciev

S15.9

Poranenie bližšie neurčených krčných ciev

S16

PORANENIE SVALOV A ŠLIACH KRKU

S17

DRVIVÉ PORANENIE KRKU

S17.0

Drvivé poranenie hrtana a priedušnice

S17.8

Drvivé poranenie iných častí krku

S17.9

Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku

S18

TRAUMATICKÁ AMPUTÁCIA NA KRČNEJ ÚROVNI
Dekapitácia

S19

INÉ A BLIŽŠIE NEURČENÉ PORANENIA KRKU

S19.7

Viacnásobné poranenia krku
Poranenia klasifikovateľné pod viac ako jednu z položiek S10 - S18

S19.8

Iné bližšie určené poranenia krku

S19.9

Bližšie neurčené poranenia krku

PORANENIA HRUDNÍKA (S20 - S29)
Zahŕňa:
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Nezahŕňa: popáleniny a poleptania (T20 - T32)
účinky cudzieho telesa v
• prieduške (T17.5)
• pľúcach (T17.8)
• pažeráku (T18.1)
• priedušnici (T17.4)
zlomenina chrbtice NS (T08)
omrzlina (T33 - T35)
poranenia
• pazuchy (S40 - S49)
• kľúčnej kosti (S40 - S49)
• oblasti lopatky (S40 - S49)
• pleca (S40 - S49)
• miechy NS (T09.3)
• trupu NS (T09.-)
uhryznutie alebo uštipnutie jedovatým hmyzom (T63.4)

S20

POVRCHOVÉ PORANENIE HRUDNÍKA

S20.0

Zmliaždenie prsníka

S20.1

Iné a bližšie neurčené povrchové poranenia prsníka

S20.2

Zmliaždenie hrudníka

S20.3

Iné povrchové poranenia prednej hrudníkovej steny

S20.4

Iné povrchové poranenia zadnej hrudníkovej steny

S20.7

Viacnásobné povrchové poranenia hrudníka

S20.8

Povrchové poranenia iných a bližšie neurčených častí hrudníka
Hrudníková stena NS

S21

OTVORENÁ RANA HRUDNÍKA
Nezahŕňa: traumatický
• hemopneumotorax (S27.2)
• hemotorax (S27.1)
• pneumotorax (S27.0)

S21.0

Otvorená rana prsníka

S21.1

Otvorená rana prednej hrudníkovej steny

S21.2

Otvorená rana zadnej hrudníkovej steny

S21.7

Viacnásobné otvorené rany hrudníkovej steny

S21.8

Otvorená rana iných častí hrudníka

S21.9

Otvorená rana bližšie neurčenej časti hrudníka
Hrudníková stena NS

S22

ZLOMENINA REBRA (REBIER), MOSTÍKA A HRUDNÍKOVEJ CHRBTICE
Zahŕňa:

hrudníkový
• oblúk stavca
• tŕňový výbežok
• priečny výbežok
• stavec
Ďalšie členenie sa používa podľa uváženia tam, kde nie je možné alebo žiaduce používať
viacnásobné kódovanie na identifikovanie zlomeniny a otvorenej rany. Zlomenina bez údaja
zatvorená alebo otvorená sa má zatriediť ako zatvorená.
.0 zatvorená
.1 otvorená
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Nezahŕňa: zlomeninu
• kľúčnej kosti (S42.0)
• lopatky (S42.1)

S22.0

Zlomenina hrudníkového stavca
Zlomenina hrudníkovej chrbtice NS

S22.1

Viacnásobné zlomeniny hrudníkovej chrbtice

S22.2

Zlomenina mostíka

S22.3

Zlomenina rebra

S22.4

Viacnásobné zlomeniny rebier

S22.5

Odvísavý hrudník (flail chest) (poranenie hrudníka s viacnásobnými
zlomeninami)

S22.8

Zlomenina inej časti kostného hrudníka

S22.9

Zlomenina bližšie neurčenej časti kostného hrudníka

S23

VYKĹBENIE, VYVRTNUTIE A NATIAHNUTIE KĹBOV A VÄZOV
HRUDNÍKA
Nezahŕňa: vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie sternoklavikulárneho kĺbu (S43.2, .6)
puknutie alebo premiestnenie (neúrazové) hrudníkovej medzistavcovej
platničky (M51.-)

S23.0

Úrazové puknutie hrudníkovej medzistavcovej platničky

S23.1

Premiestnenie hrudníkového stavca
Hrudníková chrbtica NS

S23.2

Dislokácia iných a bližšie neurčených častí hrudníka

S23.3

Vyvrtnutie a natiahnutie hrudníkovej chrbtice

S23.4

Vyvrtnutie a natiahnutie rebier a mostíka

S23.5

Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí hrudníka

S24

PORANENIE NERVOV A MIECHY NA ÚROVNI HRUDNÍKA
Nezahŕňa: poškodenie plecovej spleti (S14.3)

S24.0

Otras a opuch hrudníkovej miechy

S24.1

Iné a bližšie neurčené poranenia hrudníkovej miechy

S24.2

Poranenie nervového koreňa hrudníkovej miechy

S24.3

Poranenie periférnych nervov hrudníka

S24.4

Poranenie hrudníkových sympatikových nervov
Srdcová spleť
Pažeráková spleť
Pľúcna spleť
Ganglion stellatum
Hrudníkové sympatikové ganglion

S24.5

Poranenie iných nervov hrudníka

S24.6

Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka

S25

PORANENIE CIEV HRUDNÍKA

S25.0

Poranenie hrudníkovej aorty
Srdcovnica NS

S25.1
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S25.2

Poranenie hornej dutej žily
Vena cava NS

S25.3

Poranenie vena innominata a vena subclavia

S25.4

Poranenie pľúcnych ciev

S25.5

Poranenie medzirebrových ciev

S25.7

Poranenie viacerých ciev hrudníka

S25.8

Poranenie iných ciev hrudníka
Nepárna žila (vena azygos)
Hrudníková tepna alebo žila

S25.9

Poranenie bližšie neurčenej cievy hrudníka

S26

PORANENIE SRDCA
Zahŕňa:

zmliaždenie srdca
natrhnutie srdca
vpichovú ranu srdca
úrazové roztrhnutie srdca
Ďalšie členenie sa používa podľa uváženia tam, kde nie je možné alebo žiaduce používať
viacnásobné kódovanie:
.0 bez otvorenej rany do hrudníkovej dutiny
.1 s otvorenou ranou do hrudníkovej dutiny

S26.0

Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)

S26.8

Iné poranenia srdca

S26.9

Bližšie neurčené poranenie srdca

S27

PORANENIE INÝCH A BLIŽŠIE NEURČENÝCH
VNÚTROHRUDNÍKOVÝCH ORGÁNOV
Ďalšie členenie sa používa tam, kde nie je možné alebo žiaduce používať viacnásobné
kódovanie:
.0 bez otvorenej rany do hrudníkovej dutiny
.1 s otvorenou ranou do hrudníkovej dutiny
Nezahŕňa: poranenie
• krčného pažeráka (S10 - S19)
• krčnej priedušnice (S10 - S19)

S27.0

Poúrazový pneumotorax

S27.1

Poúrazový hemotorax

S27.2

Poúrazový hemopneumotorax

S27.3

Iné poranenia pľúc

S27.4

Poranenie priedušky

S27.5

Poranenie hrudníkovej priedušnice

S27.6

Poranenie pohrudnice

S27.7

Viacnásobné poranenia vnútrohrudníkových orgánov

S27.8

Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov
Bránica
Hrudníkový miazgovod
Hrudníková časť pažeráka
Týmus

S27.9

Poranenie bližšie neurčeného vnútrohrudníkového orgánu
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S28

DRVIVÉ PORANENIE HRUDNÍKA A TRAUMATICKÁ
AMPUTÁCIA ČASTI HRUDNÍKA

S28.0

Rozdrvený hrudník
Nezahŕňa: odvísavý hrudník (flail chest) (S22.5)

S28.1

Úrazová amputácia časti hrudníka
Nezahŕňa: preťatie hrudníka (T05.8)

S29

INÉ A BLIŽŠIE NEURČENÉ PORANENIA HRUDNÍKA

S29.0

Poranenie svalu a šľachy na úrovni hrudníka

S29.7

Viacnásobné poranenia hrudníka

S29.8

Iné bližšie určené poranenia hrudníka

S29.9

Bližšie neurčené poranenie hrudníka

Poranenia klasifikovateľné pod viac ako jednu z položiek S20 - S29.0

PORANENIA BRUCHA, DRIEKU, DRIEKOVEJ CHRBTICE
A PANVY (S30 - S39)
Zahŕňa:

brušnú stenu
anus
zadok a sedaciu oblasť
vonkajšie pohlavné orgány
bok
slabinu
Nezahŕňa: popáleniny a poleptania (T20 - T32)
účinky cudzieho telesa v
• anuse a konečníku (T18.5)
• močovopohlavnej sústave (T19.-)
• žalúdku, tenkom a hrubom čreve (T18.2 - .4)
zlomeninu chrbtice NS (T08)
omrzlinu (T33 - T35)
poranenia
• chrbta NS (T09.-)
• miechy NS (T09.3)
• trupu NS (T09.-)
uhryznutie alebo uštipnutie jedovatým hmyzom (T63.4)

S30

POVRCHOVÉ PORANENIE BRUCHA, DRIEKU A PANVY
Nezahŕňa: povrchové poranenie bedra (S70.-)

S30.0

Zmliaždenie drieku a panvy

S30.1

Zmliaždenie brušnej steny

Zadok a sedacia časť
Bok
Slabina

S30.2

Zmliaždenie vonkajších pohlavných orgánov
Pysk ohanbia (veľký) (malý)
Penis
Hrádza
Miešok
Semenník
Pošva
Vulva

S30.7
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S30.8

Iné povrchové poranenia brucha, drieku a panvy

S30.9

Povrchové poranenie bližšie neurčenej časti brucha, drieku a panvy

S31

OTVORENÁ RANA BRUCHA, DRIEKU A PANVY
Nezahŕňa: otvorenú ranu bedra (S71.0)
úrazovú amputáciu časti brucha, drieku a panvy (S38.2 - .3)

S31.0

Otvorená rana drieku a panvy

S31.1

Otvorená rana brušnej steny

Zadok - sedacia oblasť
Bok
Slabina

S31.2

Otvorená rana penisu

S31.3

Otvorená rana mieška a semenníkov

S31.4

Otvorená rana pošvy a vulvy

S31.5

Otvorené rany iných a bližšie neurčených vonkajších pohlavných orgánov
Nezahŕňa: úrazovú amputáciu vonkajších pohlavných orgánov (S38.2)

S31.7

Viacnásobné otvorené rany brucha, drieku a panvy

S31.8

Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí brucha

S32

ZLOMENINA DRIEKOVEJ CHRBTICE A PANVY
Zahŕňa:

lumbosakrálny
• stavcový oblúk
• tŕňový výbežok
• priečny výbežok
• stavec
Ďalšie členenie sa používa podľa uváženia tam, kde nie je možné alebo žiaduce používať
viacnásobné kódovanie na identifikáciu zlomeniny a otvorenej rany. Zlomenina bez údaja
zatvorená alebo otvorená sa má zatriediť ako zatvorená
.0 zatvorená
.1 otvorená
Nezahŕňa: zlomeninu bedra NS (S72.0)

S32.0

Zlomenina driekového stavca
Zlomenina driekovej chrbtice

S32.1

Zlomenina krížovej kosti

S32.2

Zlomenina kostrče

S32.3

Zlomenina bedrovej kosti

S32.4

Zlomenina panvičky - acetabula

S32.5

Zlomenina lonovej kosti

S32.7

Viacnásobné zlomeniny driekovej chrbtice a panvy

S32.8

Zlomenina iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy
Zlomenina
• sedacej kosti
• driekovokrížovej chrbtice NS
• panvy NS

S33

VYKĹBENIE, VYVRTNUTIE A NATIAHNUTIE KĹBOV A VÄZOV
DRIEKOVEJ CHRBTICE A PANVY
Nezahŕňa: vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bedrového kĺbu a väzov (S73.-)
pôrodnícke poškodenie panvových kĺbov a väzov (O71.6)
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roztrhnutie alebo premiestnenie (neúrazové) driekovej medzistavcovej
platničky (M51.-)

S33.0

Úrazové puknutie driekovej medzistavcovej platničky

S33.1

Vykĺbenie driekového stavca
Dislokácia driekovej chrbtice NS

S33.2

Vykĺbenie krížovobedrového kĺbu a krížovokostrčového spojenia

S33.3

Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy

S33.4

Úrazové roztrhnutie lonovej spony

S33.5

Vyvrtnutie a natiahnutie driekovej chrbtice

S33.6

Vyvrtnutie a natiahnutie krížovobedrového kĺbu

S33.7

Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a
panvy

S34

PORANENIE NERVOV A MIECHY NA ÚROVNI BRUCHA,
DRIEKU A PANVY

S34.0

Otras a opuch driekovej časti miechy

S34.1

Iné poranenie driekovej časti miechy

S34.2

Poranenie nervového koreňa driekovej a krížovej chrbtice

S34.3

Poranenie cauda equina

S34.4

Poranenie lumbosakrálnej spleti

S34.5

Poranenie driekových, krížových a panvových sympatikových nervov
Ganglion coeliacum alebo plexus coeliacus
Plexus hypogastricus
Plexus mesentericus (interior) (superior)
Sympatikové nervy - nervi splanchnici

S34.6

Poranenie periférnych nervov brucha, drieku a panvy

S34.8

Poranenie iných a bližšie neurčených nervov brucha, drieku a panvy

S35

PORANENIE CIEV NA ÚROVNI BRUCHA, DRIEKU A PANVY

S35.0

Poranenie brušnej aorty
Nezahŕňa: aortu NS (S25.0)

S35.1

Poranenie dolnej dutej žily
Pečeňová žila

Nezahŕňa: dutú žilu NS (S25.2)
S35.2

Poranenie brušnej a mezenterickej artérie
Žalúdková tepna - arteria gastria
Žalúdkovodvanástniková tepna - arteria gastroduodenalis
Pečeňová tepna - arteria hepatica
Mezenterická tepna (dolná) (horná)
Slezinová tepna - arteria lienalis

S35.3

Poranenie vrátnice a slezinovej žily

S35.4

Poranenie obličkových ciev

Mezenterická žila (dolná) (horná)
Obličková tepna alebo žila

S35.5

Poranenie bedrových ciev
Bedrová tepna alebo žila
Maternicová tepna alebo žila
Podbrušná tepna alebo žila
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S35.7

Poranenie viacerých ciev brucha, drieku a panvy

S35.8

Poranenie iných ciev brucha, drieku a panvy

S35.9

Poranenie bližšie neurčenej cievy brucha, drieku a panvy

Vaječníková tepna alebo žila

S36

PORANENIE VNÚTROBRUŠNÝCH ORGÁNOV
Ďalšie členenie sa používa podľa uváženia tam, kde nie je možné alebo žiaduce používať
viacnásobné kódovanie:
.0 bez otvorenej rany do brušnej dutiny
.1 s otvorenou ranou do brušnej dutiny

S36.0

Poranenie sleziny

S36.1

Poranenie pečene alebo žlčníka
Žlčovod

S36.2

Poranenie podžalúdkovej žľazy

S36.3

Poranenie žalúdka

S36.4

Poranenie tenkého čreva

S36.5

Poranenie hrubého čreva

S36.6

Poranenie konečníka

S36.7

Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov

S36.8

Poranenie iných vnútrobrušných orgánov
Pobrušnica
Retroperitoneum

S36.9

S37

Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu

PORANENIE PANVOVÝCH ORGÁNOV
Ďalšie členenie sa používa podľa uváženia tam, kde nie je možné alebo žiaduce používať
viacnásobné kódovanie:
.0 bez otvorenej rany
.1 s otvorenou ranou do dutiny
Nezahŕňa: pobrušnicu a retroperitoneum (S36.8)

S37.0

Poranenie obličky

S37.1

Poranenie močovodu

S37.2

Poranenie močového mechúra

S37.3

Poranenie močovej rúry

S37.4

Poranenie vaječníka

S37.5

Poranenie vajíčkovodu

S37.6

Poranenie maternice

S37.7

Poranenie viacerých panvových orgánov

S37.8

Poranenie iných panvových orgánov
Nadoblička
Predstojnica
Semenný mechúrik
Semenný povrazec

S37.9

Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu
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S38

DRVIVÉ PORANENIE A TRAUMATICKÁ AMPUTÁCIA ČASTI
BRUCHA, DRIEKU A PANVY

S38.0

Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov

S38.1

Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy

S38.2

Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov
Pysk ohanbia (veľký) (malý)
Penis
Miešok
Semenník
Vulva

S38.3

Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy
Nezahŕňa: preťatie brucha (T05.8)

S39

INÉ A NEŠPECIFIKOVANÉ PORANENIA BRUCHA, DRIEKU
A PANVY

S39.0

Poranenie svalu a šľachy brucha, drieku a panvy

S39.6

Poranenie vnútrobrušných a panvových orgánov

S39.7

Iné viacnásobné poranenia brucha, drieku a panvy
Poranenia klasifikovateľné pod viac ako jednu z položiek S30 - S39.6

Nezahŕňa: Poranenia pod S36.- s poraneniami pod S37.- (S39.6)
S39.8

Iné bližšie určené poranenia brucha, drieku a panvy

S39.9

Bližšie neurčené poranenie brucha, drieku a panvy

PORANENIA PLECA A RAMENA (S40 - S49)
Zahŕňa:

poranenia
• pazuchy
• oblasti lopatky
Nezahŕňa: obojstranné postihnutie pleca a ramena (T00 - T07)
popáleniny a poleptania (T20 - T32)
omrzlinu (T33 - T35)
poranenia
• hornej končatiny, bližšie neurčená úroveň (T10 - T11)
• lakťa (S50 - S59)
uhryznutie alebo uštipnutie jedovatým hmyzom (T63.4)

S40

POVRCHOVÉ PORANENIE PLECA A RAMENA

S40.0

Zmliaždenie pleca a ramena

S40.7

Viacnásobné povrchové poranenia pleca a ramena

S40.8

Iné povrchové poranenia pleca a ramena

S40.9

Bližšie neurčené povrchové poranenie pleca a ramena

S41

OTVORENÁ RANA PLECA A RAMENA
Nezahŕňa: traumatickú amputáciu pleca a ramena (S48.-)

S41.0

Otvorená rana pleca

S41.1

Otvorená rana ramena

S41.7

Viacnásobné otvorené rany pleca a ramena

S41.8

Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca a ramena
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S42

ZLOMENINA PLECA A RAMENA
Ďalšie členenie sa používa podľa uváženia tam, kde nie je možné alebo žiaduce používať
viacnásobné kódovanie na identifikovanie zlomeniny a otvorenej rany. Zlomenina bez údaja
zatvorená alebo otvorená sa má zatriediť ako zatvorená
.0 zatvorená
.1 otvorená

S42.0

Zlomenina kľúčnej kosti
Kľúčna kosť
• akromiálny koniec
• diafýza

S42.1

Zlomenina lopatky
Nadplecok - acromion
Lopatka (telo) (kĺbová jama) (krčok)

S42.2

Zlomenina horného konca ramennej kosti
Anatomický krčok
Väčší hrbček
Hlava ramennej kosti - caput humeri
Chirurgický krčok
Horná epifýza

S42.3

Zlomenina diafýzy ramennej kosti
Ramenná kosť NS
Rameno NS

S42.4

Zlomenina dolného konca ramennej kosti
Kĺbový výbežok - processus articularis
Hlavica ramennej kosti -condylus humeri
Bočná nadhlavica - epicondylus lateralis
Interkondylová zlomenina
Prístredná nadhlavica - epicondylus medialis
Dolná epifýza
Suprakondylová zlomenina
Nezahŕňa: zlomeninu lakťa NS (S52.0)

S42.7

Viacnásobné zlomeniny kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti

S42.8

Zlomenina iných častí pleca a ramena

S42.9

Zlomenina bližšie neurčenej časti plecového pletenca
Zlomenina pleca NS

S43

VYKĹBENIE, VYVRTNUTIE A NATIAHNUTIE KĹBOV A VÄZOV
PLECOVÉHO PLETENCA

S43.0

Vykĺbenie plecového kĺbu

S43.1

Vykĺbenie akromioklavikulárneho kĺbu

S43.2

Vykĺbenie sternoklavikulárneho kĺbu

S43.3

Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca

S43.4

Vyvrtnutie a natiahnutie plecového kĺbu

Dislokácia plecového pletenca NS
Korakohumerálny väz
Rotátorová manžeta (puzdro)

S43.5

Vyvrtnutie a natiahnutie akromioklavikulárneho kĺbu
Akromioklavikulárny väz

S43.6

Vyvrtnutie a natiahnutie sternoklavikulárneho kĺbu

613

MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔB
S43.7

Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí plecového pletenca
Vyvrtnutie a natiahnutie plecového pletenca NS

S44

PORANENIE NERVOV NA ÚROVNI PLECA A RAMENA

S44.0

Poranenie lakťového nervu - nervus ulnaris - na úrovni ramena
Nezahŕňa: lakťový nerv NS (S54.0)

S44.1

Poranenie stredového nervu - nervus medianus - na úrovni ramena
Nezahŕňa: stredový nerv NS (S54.1)

S44.2

Poranenie vretenného nervu - nervus radialis - na úrovni ramena
Nezahŕňa: vretenný nerv NS (S54.2)

S44.3

Poranenie pazuchového nervu - nervus axillaris

S44.4

Poranenie nervus musculocutaneus

S44.5

Poranenie kožného nervu - nervus cutaneus - na úrovni pleca a ramena

S44.7

Poranenie viacerých nervov na úrovni pleca a ramena

S44.8

Poranenie iných nervov na úrovni pleca a ramena

S44.9

Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni pleca a ramena

S45

PORANENIE KRVNÝCH CIEV NA ÚROVNI PLECA A RAMENA

Nezahŕňa: poranenie plecovej spleti (S14.3)

Nezahŕňa: poranenie podkľúčnej
• tepny (S25.1)
• žily (S25.3)

S45.0

Poranenie pazuchovej - axilárnej - tepny

S45.1

Poranenie ramennej - brachiálnej - tepny

S45.2

Poranenie pazuchovej - axilárnej a ramennej - brachiálnej žily

S45.3

Poranenie povrchovej žily na úrovni pleca a ramena

S45.7

Poranenie viacerých ciev na úrovni pleca a ramena

S45.8

Poranenie iných ciev na úrovni pleca a ramena

S45.9

Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni pleca a ramena

S46

PORANENIE SVALU A ŠĽACHY NA ÚROVNI PLECA
A RAMENA

S46.0

Poranenie šľachy rotátorovej manžety pleca

S46.1

Poranenie svalu a šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena - musculus
biceps brachii

S46.2

Poranenie svalu a šľachy iných častí dvojhlavého svalu ramena - musculus
biceps brachii

S46.3

Poranenie svalu a šľachy trojhlavého svalu ramena - musculus triceps brachii

S46.7

Poranenie viacerých svalov a šliach na úrovni pleca a ramena

S46.8

Poranenie iných svalov a šliach na úrovni pleca a ramena

S46.9

Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy na úrovni pleca a ramena

S47

DRVIVÉ PORANENIE PLECA A RAMENA

Nezahŕňa: poranenie svalu a šľachy lakťa alebo predlaktia (S56.-)

Nezahŕňa: drvivé poranenie lakťa (S57.0)
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S48

TRAUMATICKÁ AMPUTÁCIA PLECA A RAMENA
Nezahŕňa: traumatickú amputáciu
• na úrovni lakťa (S58.0)
• na hornej končatine bližšie neurčenej úrovne (T11.6)

S48.0

Úrazová amputácia plecového kĺbu

S48.1

Úrazová amputácia medzi plecom a lakťom

S48.9

Úrazová amputácia pleca a ramena bližšie neurčenej úrovne

S49

INÉ A NEŠPECIFIKOVANÉ PORANENIE PLECA A RAMENA

S49.7

Viacnásobné poranenia pleca a ramena

S49.8

Iné bližšie určené poranenia pleca a ramena

S49.9

Bližšie neurčené poranenia pleca a ramena

Poranenia zatriediteľné pod viac ako jednu položku S40 - S48

PORANENIA LAKŤA A PREDLAKTIA (S50 - S59)
Nezahŕňa: obojstranné postihnutie lakťa a predlaktia (T00 - T07)
popáleniny a poleptania (T20 - T32)
omrzlinu (T33 - T35)
poranenia
• hornej končatiny bližšie neurčenej úrovne (T10 - T11)
• zápästia a ruky (S60 - S69)
uhryznutie alebo uštipnutie jedovatým hmyzom (T63.4)

S50

POVRCHOVÉ PORANENIE LAKŤA A PREDLAKTIA

S50.0

Zmliaždenie lakťa

S50.1
S50.7

Zmliaždenie iných a bližšie neurčených častí predlaktia
Viacnásobné povrchové poranenia predlaktia

S50.8

Iné povrchové poranenia predlaktia

S50.9

Bližšie neurčené povrchové poranenie predlaktia

Nezahŕňa: povrchové poranenie zápästia a ruky (S60.-)

Povrchové poranenie lakťa NS

S51

OTVORENÁ RANA PREDLAKTIA
Nezahŕňa: traumatickú amputáciu lakťa a predlaktia (S58.-)
otvorenú ranu zápästia a ruky (S61.-)

S51.0

Otvorená rana lakťa

S51.7

Viacnásobné otvorené rany predlaktia

S51.8

Otvorená rana iných častí predlaktia

S51.9

Bližšie neurčená otvorená rana predlaktia

S52

ZLOMENINA PREDLAKTIA
Ďalšie členenie sa používa podľa uváženia tam, kde nie je možné alebo žiaduce používať
viacnásobné kódovanie na identifikovanie zlomeniny a otvorenej rany. Zlomenina bez údaja
zatvorená alebo otvorená sa má zatriediť ako zatvorená.
.0 zatvorená
.1 otvorená
Nezahŕňa: zlomeninu na úrovni zápästia a ruky (S62.-)

S52.0

Zlomenina horného konca lakťovej kosti (ulny)
Processus coronoideus - zobáčik
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Lakeť NS
Monteggianova zlomenina
Lakťový výbežok - olecranon
Proximálna epifýza

S52.1

Zlomenina horného konca vretennej kosti (radia)
Hlavica vretena - caput radii
Krčok vretena - collum radii
Proximálna epifýza

S52.2

Zlomenina diafýzy lakťovej kosti

S52.3

Zlomenina diafýzy vretennej kosti

S52.4

Zlomenina diafýzy lakťovej a vretennej kosti

S52.5

Zlomenina dolného konca vretennej kosti
Collesova zlomenina
Smithova zlomenina

S52.6

Zlomenina dolného konca lakťovej a vretennej kosti

S52.7

Viacnásobné zlomeniny predlaktia
Nezahŕňa: zlomeniny lakťovej a vretennej kosti
• dolného konca (S52.6)
• diafýz (S52.4)

S52.8

Zlomenina iných častí predlaktia
Dolný koniec lakťovej kosti
Lakťový výbežok (ulny)

S52.9

Zlomenina bližšie neurčenej časti predlaktia

S53

VYKĹBENIE, VYVRTNUTIE A NATIAHNUTIE KĹBOV A VÄZOV
LAKŤA

S53.0

Vykĺbenie hlavice vretena
Rádiohumerálny kĺb

Nezahŕňa: Monteggianovu zlomeninu (S52.0)
S53.1

Bližšie neurčené vykĺbenie lakťa
Ulnohumerálny kĺb

Nezahŕňa: dislokáciu samej hlavice vretena (S53.0)
S53.2

Úrazové roztrhnutie pobočného vretenného väzu (lig. collaterale radiale)

S53.3

Úrazové roztrhnutie pobočného lakťového väzu (lig. collaterale ulnare)

S53.4

Vyvrtnutie a natiahnutie lakťa

S54

PORANENIE NERVOV NA ÚROVNI PREDLAKTIA

S54.0

Poranenie lakťového nervu - nervus ulnaris - na úrovni predlaktia

Nezahŕňa: poranenie nervov na úrovni zápästia a ruky (S64.-)
Lakťový nerv NS

S54.1

Poranenie stredového nervu - nervus medianus - na úrovni predlaktia

S54.2

Poranenie vretenného nervu - nervus radialis - na úrovni predlaktia

S54.3

Poranenie kožného nervu - nervus cutaneus - na úrovni predlaktia

S54.7

Poranenie viacerých nervov na úrovni predlaktia

S54.8

Poranenie iných nervov na úrovni predlaktia

S54.9

Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni predlaktia

Stredový nerv NS
Vretenný nerv NS
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S55

PORANENIE CIEV NA ÚROVNI PREDLAKTIA
Nezahŕňa: poranenie
• ciev na úrovni zápästia a ruky (S65.-)
• ciev ramena (S45.1 - .2)

S55.0

Poranenie lakťovej tepny - arteria ulnaris - na úrovni predlaktia

S55.1

Poranenie vretennej tepny - arteria radialis - na úrovni predlaktia

S55.2

Poranenie žily na úrovni predlaktia

S55.7

Poranenie viacerých ciev na úrovni predlaktia

S55.8

Poranenie iných ciev na úrovni predlaktia

S55.9

Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni predlaktia

S56

PORANENIE SVALU A ŠĽACHY NA ÚROVNI PREDLAKTIA
Nezahŕňa: poranenie svalu a šľachy na zápästí alebo pod ním (S66.-)

S56.0

Poranenie svalu a šľachy ohýbača palca - flexor pollicis - na úrovni predlaktia

S56.1

Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta alebo prstov na úrovni
predlaktia

S56.2

Poranenie svalu a šľachy ohýbača na úrovni predlaktia

S56.3

Poranenie svalu a šľachy vystierača alebo odťahovača palca na úrovni
predlaktia

S56.4

Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta alebo prstov na úrovni
predlaktia

S56.5

Poranenie iného svalu a šľachy vystierača na úrovni predlaktia

S56.7

Poranenie viacerých svalov a šliach predlaktia

S56.8

Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach predlaktia

S57

DRVIVÉ PORANENIE PREDLAKTIA
Nezahŕňa: drvivé poranenie zápästia a ruky (S67.-)

S57.0

Drvivé poranenie lakťa

S57.8

Drvivé poranenie iných častí predlaktia

S57.9

Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti predlaktia

S58

TRAUMATICKÁ AMPUTÁCIA LAKŤA A PREDLAKTIA

S58.0

Úrazová amputácia na úrovni lakťa

S58.1

Úrazová amputácia na úrovni medzi lakťom a zápästím

S58.9

Bližšie neurčená úrazová amputácia predlaktia

S59

INÉ A NEŠPECIFIKOVANÉ PORANENIA PREDLAKTIA

Nezahŕňa: úrazovú amputáciu zápästia a ruky (S68.-)

Nezahŕňa: iné a bližšie neurčené poranenia zápästia a ruky (S69.-)
S59.7

Viacnásobné poranenia lakťa a predlaktia
Poranenia klasifikovateľné pod viac ako jednu z položiek S50 - S58

S59.8

Iné a bližšie určené poranenia predlaktia

S59.9

Bližšie neurčené poranenie predlaktia
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PORANENIA ZÁPÄSTIA A RUKY (S60 - S69)
Nezahŕňa: obojstranné postihnutie zápästia a ruky (T00 - T07)
popáleniny a poleptania (T20 - T32)
omrzlinu (T33 - T35)
poranenia hornej končatiny, bližšie neurčenej úrovne (T10 - T11)
uhryznutie alebo uštipnutie jedovatým hmyzom (T63.4)

S60

POVRCHOVÉ PORANENIE ZÁPÄSTIA A RUKY

S60.0

Zmliaždenie prstov bez poškodenia nechtu
Zmliaždenie prstov NS

Nezahŕňa: s poškodením nechtu (matrix) (S60.1)
S60.1

Zmliaždenie prstov s poškodením nechtu

S60.2

Zmliaždenie iných častí zápästia a ruky

S60.7

Viacnásobné povrchové poranenia zápästia a ruky

S60.8

Iné povrchové poranenia zápästia a ruky

S60.9

Bližšie neurčené povrchové poranenie zápästia a ruky

S61

OTVORENÁ RANA ZÁPÄSTIA A RUKY
Nezahŕňa: amputáciu zápästia a ruky (S68.-)

S61.0

Otvorená rana prstov bez poškodenia nechtu
Otvorená rana prstov NS

Nezahŕňa: otvorenú ranu s poškodením nechta (matrix) (S61.1)
S61.1

Otvorená rana prstov s poškodením nechta

S61.7

Viacnásobné otvorené rany zápästia a ruky

S61.8

Otvorená rana iných častí zápästia a ruky

S61.9

Otvorená rana bližšie neurčenej časti zápästia a ruky

S62

ZLOMENINA NA ÚROVNI ZÁPÄSTIA A RUKY
Ďalšie členenie sa používa podľa uváženia tam, kde nie je možné alebo žiaduce používať
viacnásobné kódovanie na identifikáciu zlomeniny a otvorenej rany. Zlomenina neoznačená
ako zatvorená alebo otvorená sa má zatriediť ako zatvorená.
.0 zatvorená
.1 otvorená
Nezahŕňa: zlomeninu distálnych častí lakťovej a vretennej kosti (S52.-)

S62.0

Zlomenina člnkovitej kosti ruky [os naviculare manus]

S62.1

Zlomenina iných zápästných kostí
Hlavičkatá kosť [os capitatum]
Háková kosť [os hamatum]
Mesiačikovitá kosť [os lunatum]
Hráškovitá kosť [os pisiforme]
Väčšia lichobežníková kosť [os trapezium]
Menšia lichobežníková kosť [os trapezoideum]
Trojhranná kosť [os triquetrum]

S62.2

Zlomenina prvej záprstnej kosti

S62.3

Zlomenina inej záprstnej kosti

S62.4

Viacnásobné zlomeniny záprstných kostí

S62.5

Zlomenina palca

S62.6

Zlomenina iného prsta

S62.7

Viacnásobné zlomeniny prstov

Bennettova zlomenina
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S62.8

Zlomenina iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky

S63

VYKĹBENIE, VYVRTNUTIE A NATIAHNUTIE KĹBOV A VÄZOV
NA ÚROVNI ZÁPÄSTIA A RUKY

S63.0

Vykĺbenie zápästia
Zápästná kosť
Zápästnozáprstný (karpometakarpálny) kĺb
Proximálny koniec záprstnej kosti
Zápästný (karpálny) kĺb
Radiokarpálny kĺb
Distálny radioulnárny kĺb
Distálny koniec vretennej kosti
Distálny koniec lakťovej kosti

S63.1

Vykĺbenie prsta
Interfalangeálny kĺb ruky
Distálny koniec záprstnej kosti
Metakarpofalangeálny kĺb
Článok prsta
Palec

S63.2

Viacnásobné vykĺbenie prstov

S63.3

Úrazové roztrhnutie väzu zápästia a ruky
Pobočný väz zápästia
Radiokarpálny väz
Ulnokarpálny väz

S63.4

Úrazové roztrhnutie väzu prsta v metakarpofalangeálnom a interfalangeálnom
kĺbe (och)
Pobočné väzy
Dlaňové väzy
Volárna platnička

S63.5

Vyvrtnutie a natiahnutie zápästia
Zápästný kĺb (karpálny)
Radiokarpálny (kĺb) (väz)

S63.6

Vyvrtnutie a natiahnutie prsta (prstov)
Interfalangeálny kĺb, ruka
Metakarpofalangeálny kĺb
Článok prsta
Palec

S63.7

Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí ruky

S64

PORANENIE NERVOV NA ÚROVNI ZÁPÄSTIA A RUKY

S64.0

Poranenie lakťového nervu (nervus ulnaris) na úrovni zápästia a ruky

S64.1

Poranenie stredového nervu (nervus medianus) na úrovni zápästia a ruky

S64.2

Poranenie vretenného nervu (nervus radialis) na úrovni zápästia a ruky

S64.3

Poranenie prstového nervu (nervus digitalis) palca

S64.4

Poranenie prstového nervu (nervus digitalis) iného prsta

S64.7

Poranenie viacerých nervov na úrovni zápästia a ruky

S64.8

Poranenie iných nervov na úrovni zápästia a ruky

S64.9

Poranenie nepresne určeného nervu na úrovni zápästia a ruky

S65

PORANENIE CIEV NA ÚROVNI ZÁPÄSTIA A RUKY
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S65.0

Poranenie lakťovej tepny (arteria ulnaris) na úrovni zápästia a ruky

S65.1

Poranenie vretennej tepny (arteria radialis) na úrovni zápästia a ruky

S65.2

Poranenie povrchového dlaňového oblúka

S65.3

Poranenie hĺbkového dlaňového oblúka

S65.4

Poranenie cievy (ciev) palca

S65.5

Poranenie cievy (ciev) iného prsta

S65.7

Poranenie viacerých ciev na úrovni zápästia a ruky

S65.8

Poranenie iných ciev na úrovni zápästia a ruky

S65.9

Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni zápästia a ruky

S66

PORANENIE SVALU A ŠĽACHY NA ÚROVNI ZÁPÄSTIA A RUKY

S66.0

Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača palca (flexor pollicis longi) na úrovni
zápästia a ruky

S66.1

Poranenie svalu a šľachy ohýbača iného prsta na úrovni zápästia a ruky

S66.2

Poranenie svalu a šľachy vystierača palca (extensor pollicis) na úrovni zápästia
a ruky

S66.3

Poranenie svalu a šľachy vystierača iného prsta na úrovni zápästia a ruky

S66.4

Poranenie svalu a šľachy červovitých svalov (mm. lumbricales) palca na úrovni
zápästia a ruky

S66.5

Poranenie svalu a šľachy červovitých svalov (mm. lumbricales) iného prsta na
úrovni zápästia a ruky

S66.6

Poranenie viacerých svalov a šliach ohýbačov na úrovni zápästia a ruky

S66.7

Poranenie viacerých svalov a šliach vystieračov na úrovni zápästia a ruky

S66.8

Poranenie iných svalov a šliach na úrovni zápästia a ruky

S66.9

Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy na úrovni zápästia a ruky

S67

DRVIVÉ PORANENIE ZÁPÄSTIA A RUKY

S67.0

Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov

S67.8

Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí zápästia a ruky

S68

TRAUMATICKÁ AMPUTÁCIA NA ÚROVNI ZÁPÄSTIA A RUKY

S68.0

Úplná (čiastočná) úrazová amputácia palca

S68.1

Úplná (čiastočná) úrazová amputácia iného (jedného) prsta

S68.2

Úplná (čiastočná) úrazová amputácia samých dvoch alebo viacerých prstov

S68.3

Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami
zápästia a ruky

S68.4

Úrazová amputácia na úrovni zápästia a ruky

S68.8

Úrazová amputácia iných častí zápästia a ruky

S68.9

Úrazová amputácia zápästia a ruky bližšie neurčenej úrovne

S69

INÉ A NEŠPECIFIKOVANÉ PORANENIA ZÁPÄSTIA A RUKY

S69.7

Viacnásobné poranenia zápästia a ruky

S69.8

Iné bližšie určené poranenia zápästia a ruky

S69.9

Bližšie neurčené poranenie zápästia a ruky

Poranenia klasifikovateľné pod viac ako jednu z položiek S60 - S68
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PORANENIA BEDIER A STEHNA (S70 - S79)
Nezahŕňa: obojstranné postihnutie bedier a stehna (T00 - T07)
popáleniny a poleptania (T20 - T32)
omrzlinu (T33 - T35)
poranenia dolnej končatiny bližšie neurčenej úrovne (T12 - T13)
uhryznutie alebo uštipnutie jedovatým hmyzom (T63.4)

S70

POVRCHOVÉ PORANENIE BEDIER A STEHNA

S70.0

Zmliaždenie bedier

S70.1

Zmliaždenie stehna

S70.7

Viacnásobné povrchové poranenia bedier a stehna

S70.8

Iné povrchové poranenia bedier a stehna

S70.9

Bližšie neurčené povrchové poranenie bedier a stehna

S71

OTVORENÁ RANA BEDIER A STEHNA
Nezahŕňa: traumatickú amputáciu bedier a stehna (S78.-)

S71.0

Otvorená rana bedier

S71.1

Otvorená rana stehna

S71.7

Viacnásobné otvorené rany bedier a stehna

S71.8

Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí panvového pletenca

S72

ZLOMENINA STEHNOVEJ KOSTI
Ďalšie členenie sa používa podľa uváženia tam, kde nie je možné alebo účelné používať
viacnásobné kódovanie na identifikovanie zlomeniny a otvorenej rany. Zlomenina bez
označenia ako zatvorená alebo otvorená sa má zatriediť ako zatvorená.
.0 zatvorená
.1 otvorená

S72.0

Zlomenina krčka stehnovej kosti
Zlomenina bedier NS

S72.1

Pertrochanterová zlomenina
Intertrochanterová zlomenina
Trochanterová zlomenina

S72.2

Subtrochanterová zlomenina

S72.3

Zlomenina diafýzy stehnovej kosti

S72.4

Zlomenina dolného konca stehnovej kosti

S72.7

Viacnásobné zlomeniny stehnovej kosti

S72.8

Zlomeniny iných častí stehnovej kosti

S72.9

Zlomenina bližšie neurčenej časti stehnovej kosti

S73

VYKĹBENIE, VYVRTNUTIE A NATIAHNUTIE KĹBU A VÄZOV
BEDIER

S73.0

Vykĺbenie bedier

S73.1

Vyvrtnutie a natiahnutie bedier

S74

PORANENIE NERVOV NA ÚROVNI BEDIER A STEHNA

S74.0

Poranenie sedacieho nervu (nervus ischiadicus) na úrovni bedier a stehna

S74.1

Poranenie stehnového nervu (nervus femoralis) na úrovni bedier a stehna
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S74.2

Poranenie kožného nervu (nervus cutaneus) na úrovni bedier a stehna

S74.7

Poranenie viacerých nervov na úrovni bedier a stehna

S74.8

Poranenie iných nervov na úrovni bedier a stehna

S74.9

Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni bedier a stehna

S75

PORANENIE CIEV NA ÚROVNI BEDIER A STEHNA

S75.0

Poranenie stehnovej tepny (arteria femoralis)

S75.1

Poranenie stehnovej žily (vena femoralis) na úrovni bedier a stehna

S75.2

Poranenie veľkej skrytej žily (vena saphena magna) na úrovni bedier a stehna
Nezahŕňa: veľkú skrytú žilu NS (S85.3)

S75.7

Poranenie viacerých ciev na úrovni bedier a stehna

S75.8

Poranenie iných ciev na úrovni bedier a stehna

S75.9

Poranenie bližšie neurčených ciev na úrovni bedier a stehna

Nezahŕňa: zákolennú tepnu - arteria poplitea (S85.0)

S76

PORANENIE SVALU A ŠĽACHY NA ÚROVNI BEDIER A STEHNA

S76.0

Poranenie svalu a šľachy bedier

S76.1

Poranenie štvorhlavého svalu stehna (musculus quadriceps femoris) a jeho
šľachy

S76.2

Poranenie svalu a šľachy priťahovača (adduktora) stehna

S76.3

Poranenie svalu a šľachy zadnej svalovej skupiny na úrovni stehna

S76.4

Poranenie iných a bližšie neurčených svalov a šliach na úrovni stehna

S76.7

Poranenie viacerých svalov a šliach na úrovni bedier a stehna

S77

DRVIVÉ PORANENIE BEDIER A STEHNA

S77.0

Drvivé poranenie bedier

S77.1

Drvivé poranenie stehna

S77.2

Drvivé poranenie bedier a stehna

S78

TRAUMATICKÁ AMPUTÁCIA BEDIER A STEHNA
Nezahŕňa: úrazovú amputáciu dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni (T13.6)

S78.0

Úrazová amputácia v bedrovom kĺbe

S78.1

Úrazová amputácia na úrovni medzi bedrami a kolenom

S78.9

Úrazová amputácia bedier a stehna na bližšie neurčenej úrovni

S79

INÉ A NEŠPECIFIKOVANÉ PORANENIA BEDIER A STEHNA

S79.7

Viacnásobné poranenia bedier a stehna

S79.8

Iné a bližšie určené poranenia bedier a stehna

S79.9

Bližšie neurčené poranenie bedier a stehna

Poranenia klasifikovateľná pod viac ako jednu z položiek S70 - S78

PORANENIA KOLENA A PREDKOLENIA (S80 - S89)
Zahŕňa: zlomeninu členka a členkového kĺbu
Nezahŕňa: obojstranné postihnutie kolena a predkolenia (T00 - T07)
popáleniny a poleptania (T20 - T32)
omrzlinu (T33 - T35)
poranenia
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• členkového kĺbu a nohy okrem zlomeniny členkového kĺbu a členku (S90 - S99)
• dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni (T12 - T13)
• uhryznutie alebo uštipnutie jedovatým hmyzom (T63.4)

S80

POVRCHOVÉ PORANENIE PREDKOLENIA
Nezahŕňa: povrchové poranenie členkového kĺbu a nohy

S80.0

Zmliaždenie kolena

S80.1

Zmliaždenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia

S80.7

Viacnásobné povrchové poranenia predkolenia

S80.8

Iné povrchové poranenia predkolenia

S80.9

Bližšie neurčené povrchové poranenie predkolenia

S81

OTVORENÁ RANA PREDKOLENIA
Nezahŕňa: otvorená rana členkového kĺbu a nohy (S91.-)
úrazová amputácia predkolenia (S88.-)

S81.0

Otvorená rana kolena

S81.7

Viacnásobné otvorené rany predkolenia

S81.8

Otvorená rana iných častí predkolenia

S81.9

Otvorená rana bližšie neurčenej časti predkolenia

S82

ZLOMENINA PREDKOLENIA VRÁTANE ČLENKA
Zahŕňa:
členok
Ďalšie členenie sa používa podľa uváženia tam, kde nie je možné alebo žiaduce používať
viacnásobné kódovanie na identifikovanie zlomeniny a otvorenej rany. Zlomenina bez
označenia ako zatvorená alebo otvorená sa má zatriediť ako zatvorená.
.0 zatvorená
.1 otvorená
Nezahŕňa: zlomeninu nohy okrem členkového kĺbu (S92.-)

S82.0

Zlomenina jabĺčka (patella)

S82.1

Zlomenina horného konca píšťaly (tibia)
Píšťalové s údajom o zlomenine ihlice alebo bez neho
• kondyly s údajom o zlomenine ihlice alebo bez neho
• hlavica s údajom o zlomenine ihlice alebo bez neho
• bližší koniec s údajom o zlomenine ihlice alebo bez neho
• tuberositas tibiae s údajom o zlomenine ihlice alebo bez neho

S82.2

Zlomenina diafýzy píšťaly
S údajom o zlomenine ihlice alebo bez neho

S82.3

Zlomenina dolného konca píšťaly
S údajom o zlomenine ihlice alebo bez neho

Nezahŕňa: pristredný členok (S82.5)
S82.4

Zlomenina samej ihlice
Nezahŕňa: bočný členok (S82.6)

S82.5

Zlomenina pristredného členka
Píšťala zahŕňajúca
• členkový kĺb
• členok

S82.6

Zlomenina bočného členka
Ihlica zahŕňajúca
• členkový kĺb
• členok

S82.7

Viacnásobné zlomeniny predkolenia
Nezahŕňa: zlomeniny píšťaly aj ihlice:
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• dolného konca (S82.3)
• diafýz (S82.2)
• horného konca (S82.1)

S82.8

Zlomeniny iných častí predkolenia
Zlomenina
• členka NS
• bimaleolárna
• trimaleolárna

S82.9

Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia

S83

VYKĹBENIE, VYVRTNUTIE, NATIAHNUTIE KĹBOV A VÄZOV
KOLENA
Nezahŕňa: poruchy
• vnútorného kolena (M23.-)
• jabĺčka (M22.0 - .3)
vykĺbenie kolena
• staré (M24.3)
• patologické (M24.3)
• opakované (habituálne) (M24.4)

S83.0

Vykĺbenie jabĺčka (patela)

S83.1

Vykĺbenie kolena
Tibiofibulárny kĺb

S83.2

Čerstvá trhlina menisku
Lukovitá trhlina
• NS čerstvé poranenie
• vonkajší meniskus čerstvé poranenie
• vnútorný meniskus čerstvé poranenie
Nezahŕňa: starú lukovitú trhlinu (M23.2)

S83.3

Čerstvá trhlina kĺbovej chrupky kolena

S83.4

Vyvrtnutie a natiahnutie postihujúce (fibulárny) (laterálny) (mediálny) pobočný
väz kolena

S83.5

Vyvrtnutie a natiahnutie (predného) (zadného) skríženého väzu kolena

S83.6

Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí kolena
Ligamentum patellae
Horný tibiofibulárny kĺb a väz

S83.7

Poranenie viacerých útvarov kolena
Poranenie (laterálneho) (mediálneho) menisku v kombinácii s (pobočným) (skríženým) väzom

S84

PORANENIE NERVOV NA ÚROVNI PREDKOLENIA

S84.0

Poranenie píšťalového nervu (nervus tibialis) na úrovni predkolenia

S84.1

Poranenie ihlicového nervu (nervus peroneus) na úrovni predkolenia

S84.2

Poranenie kožného nervu (nervus cutaneus) na úrovni predkolenia

S84.7

Poranenie viacerých nervov na úrovni predkolenia

S84.8

Poranenie iných nervov na úrovni predkolenia

S84.9

Poranenie bližšie neurčeného nervu na úrovni predkolenia

S85

PORANENIE CIEV NA ÚROVNI PREDKOLENIA

S85.0

Poranenie zákolennej tepny (arteria poplitea)

Nezahŕňa: poranenie nervov na úrovni členkového kĺbu a nohy (S94.-)

Nezahŕňa:

624

poranenie ciev na úrovni členkového kĺbu a nohy (S95.-)

.

PORANENIA, OTRAVY A DAKTORÉ INÉ NÁSLEDKY VONKAJŠÍCH PRÍČIN (S00 - T98)
S85.1

Poranenie (prednej) (zadnej) píšťalovej tepny (arteria tibialis)

S85.2

Poranenie ihlicovej tepny (arteria peronea)

S85.3

Poranenie veľkej skrytej žily (vena saphena magna) na úrovni predkolenia

S85.4

Poranenie malej skrytej žily (vena saphena parva) na úrovni predkolenia

S85.5

Poranenie zákolennej žily (vena poplitea)

S85.7

Poranenie viacerých ciev predkolenia

S85.8

Poranenie iných ciev predkolenia

S85.9

Poranenie bližšie neurčených ciev predkolenia

S86

PORANENIE SVALU A ŠĽACHY NA ÚROVNI PREDKOLENIA

Veľká skrytá žila NS

Nezahŕňa: poranenie svalu a šľachy na úrovni členkového kĺbu alebo pod ňou (S96.-)
S86.0

Poranenie Achillovej šľachy

S86.1

Poranenie iného svalu (svalov) a šľachy (šliach) zadnej svalovej skupiny na
úrovni predkolenia

S86.2

Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) prednej svalovej skupiny na
úrovni predkolenia

S86.3

Poranenie svalu (svalov) a šľachy (šliach) ihlicovej (peroneálnej) svalovej
skupiny na úrovni predkolenia

S86.7

Poranenie viacerých svalov a šliach na predkolení

S86.8

Poranenie iných svalov a šliach predkolenia

S86.9

Poranenie bližšie neurčených svalov a šliach predkolenia

S87

DRVIVÉ PORANENIE PREDKOLENIA

S87.0

Drvivé poranenie kolena

S87.8

Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí predkolenia

S88

TRAUMATICKÁ AMPUTÁCIA PREDKOLENIA

Nezahŕňa: drvivé poranenie členkového kĺbu a nohy (S97.-)

Nezahŕňa: úrazovú amputáciu
• členkového kĺbu a nohy (S98.-)
• dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni (T13.6)

S88.0

Úrazová amputácia na úrovni kolena

S88.1

Úrazová amputácia na úrovni medzi kolenom a členkovým kĺbom

S88.9

Úrazová amputácia predkolenia na bližšie neurčenej úrovni

S89

INÉ A NEŠPECIFIKOVANÉ PORANENIA PREDKOLENIA
Nezahŕňa: iné a nepresne určené poranenia členkového kĺbu a nohy (S99.-)

S89.7

Viacnásobné poranenie predkolenia

S89.8

Iné bližšie určené poranenia predkolenia

S89.9

Bližšie neurčené poranenia predkolenia

Poranenia zatriediteľné pod viac ako jednu položku S80 - S88

PORANENIA ČLENKOVÉHO KĹBU A NOHY (S90 - S99)
Nezahŕňa: obojstranné postihnutie členkového kĺbu a nohy (T00 - T07)
popáleniny a poleptania (T20 - T32)
zlomeninu členkového kĺbu a členka (S82.-)
omrzlinu (T33 - T35)
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poranenia dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni (T12 - T13)
uhryznutie alebo uštipnutie jedovatým hmyzom (T63.4)

S90

POVRCHOVÉ PORANENIE ČLENKA A NOHY

S90.0

Zmliaždenie členkového kĺbu

S90.1

Zmliaždenie palca (palcov) bez poškodenia nechta

S90.2

Zmliaždenie palca (palcov) s poškodením nechta

S90.3

Zmliaždenie iných a bližšie neurčených častí nohy

S90.7

Viacnásobné povrchové poranenia členkového kĺbu a nohy

S90.8
S90.9

Iné povrchové poranenia členkového kĺbu a nohy
Povrchové poranenie členka a nohy NS

S91

OTVORENÁ RANA ČLENKA A NOHY

Zmliaždenie palca (palcov) NS

Nezahŕňa: traumatickú amputáciu členka alebo nohy (S98.-)
S91.0

Otvorená rana členkového kĺbu

S91.1

Otvorená rana palca (palcov) bez poškodenia nechta

S91.2

Otvorená rana palca (palcov) s poškodením nechta

S91.3

Otvorená rana iných častí nohy

Otvorená rana palca (palcov) NS

Otvorená rana nohy NS

S91.7

S92

Viacnásobné otvorené rany členkového kĺbu a nohy

ZLOMENINA NOHY (OKREM ČLENKOVÉHO KĹBU)
Ďalšie členenie sa používa podľa uváženia tam, kde nie je možné alebo žiaduce používať
viacnásobné kódovanie na identifikovanie zlomeniny a otvorenej rany. Zlomenina neoznačená
ako zatvorená alebo otvorená sa má zatriediť ako zatvorená.
.0 zatvorená
.1 otvorená
Nezahŕňa: členkový kĺb (S82.-)
členok (S82.-)

S92.0

Zlomenina pätovej kosti
Calcaneus
Os calcis

S92.1

Zlomenina členkovej kosti
Talus

S92.2

Zlomenina ostatných priehlavkových kostí
Kockovitá kosť - os cuboideum
Klinovitá kosť - os cuneiforme (intermedium) (laterale) (mediale)
Člnkovitá kosť nohy - os naviculare pedis

S92.3

Zlomenina predpriehlavkovej kosti

S92.4

Zlomenina veľkého palca

S92.5

Zlomenina iného palca

S92.7

Viacnásobné zlomeniny nohy

S92.9

Bližšie neurčená zlomenina nohy

S93

VYKĹBENIE, VYVRTNUTIE A NATIAHNUTIE KĹBOV A VÄZOV
ČLENKOVÉHO KĹBU A NOHY
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S93.0

Vykĺbenie členkového kĺbu
Členková kosť (talus)
Dolný koniec ihlice (fibula)
Dolný koniec píšťaly (tibia)

S93.1

Vykĺbenie palca (palcov)
Interfalangeálny (e) kĺb (y)
Metatarzofalangeálny (e) kĺb (y)

S93.2

Roztrhnutie väzov členkového kĺbu a nohy

S93.3

Vykĺbenie iných a bližšie neurčených častí členkového kĺbu a nohy
Členková kosť nohy
Priehlavkový (é) kĺb (y)
Tarzometatarzálny (e) kĺb (y)

S93.4

Vyvrtnutie a natiahnutie členkového kĺbu a nohy
Kalkaneofibulárny väz
Deltový väz
Vnútorný bočný väz
Talofibulárny väz
Distálny tibiofibulárny väz
Nezahŕňa: poranenie Achillovej šľachy (S86.0)

S93.5

Vyvrtnutie a natiahnutie palca (ov)
Interfalangeálny (e) kĺb (y)
Metatarzofalangeálny (e) kĺb (y)

S93.6

Vyvrtnutie a natiahnutie iných a bližšie neurčených častí nohy
Priehlavkový väz
Tarzometatarzálny väz

S94

PORANENIE NERVOV NA ÚROVNI ČLENKOVÉHO KĹBU
A NOHY

S94.0

Poranenie bočného stupajového nervu (nervus plantaris lateralis)

S94.1

Poranenie pristredného stupajového nervu (nervus plantaris medialis)

S94.2

Poranenie hĺbkového ihlicového nervu (nervus peroneus profundus) na úrovni
členkového kĺbu a nohy

S94.3

Poranenie kožného nervu (nervus cutaneus) na úrovni členkového kĺbu a nohy

S94.7

Poranenie viacerých nervov členkového kĺbu a nohy

S94.8

Poranenie iných nervov na úrovni členkového kĺbu a nohy

S94.9

Poranenie bližšie neurčeného nervu členkového kĺbu a nohy

S95

PORANENIE CIEV NA ÚROVNI ČLENKOVÉHO KĹBU A NOHY

Koncová laterálna vetva hĺbkového ihlicového nervu

Nezahŕňa: poranenie zadnej píšťalovej tepny a žily (arteria et vena tibialis posterior)
(S85.-)

S95.0

Poranenie spaknožnej tepny (a. dorsalis pedis)

S95.1

Poranenie stupajovej tepny (a. plantaris)

S95.2

Poranenie spaknožnej žily

S95.7

Poranenie viacerých ciev na úrovni členkového kĺbu a nohy

S95.8

Poranenie iných ciev na úrovni členkového kĺbu a nohy

S95.9

Poranenie bližšie neurčenej cievy na úrovni členkového kĺbu a nohy

S96

PORANENIE SVALU A ŠĽACHY NA ÚROVNI ČLENKOVÉHO
KĹBU A NOHY
Nezahŕňa: poranenie Achillovej šľachy (S86.0)
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S96.0

Poranenie svalu a šľachy dlhého ohýbača veľkého palca (flexor hallucis
longus) na úrovni členkového kĺbu a nohy

S96.1

Poranenie svalu a šľachy dlhého vystierača veľkého palca (extensor hallucis
longus) na úrovni členkového kĺbu a nohy

S96.2

Poranenie svalov a šliach na úrovni členkového kĺbu a nohy

S96.7

Poranenie viacerých svalov a šliach na úrovni členkového kĺbu a nohy

S96.8

Poranenie iných svalov a šliach na úrovni členkového kĺbu a nohy

S96.9

Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy na úrovni členkového kĺbu a nohy

S97

DRVIVÉ PORANENIE ČLENKOVÉHO KĹBU A NOHY

S97.0

Drvivé poranenie členkového kĺbu

S97.1

Drvivé poranenie palca (ov)

S97.8

Drvivé poranenie iných častí členkového kĺbu a nohy
Drvivé poranenie nohy NS

S98

TRAUMATICKÁ AMPUTÁCIA ČLENKOVÉHO KĹBU A NOHY

S98.0

Úrazová amputácia nohy na úrovni členkového kĺbu

S98.1

Úrazová amputácia jedného palca

S98.2

Úrazová amputácia dvoch alebo viac palcov

S98.3

Úrazová amputácia iných častí nohy
Kombinovaná úrazová amputácia palca (ov) a iných častí nohy

S98.4

Poúrazová amputácia nohy na bližšie neurčenej úrovni

S99

INÉ A NEŠPECIFIKOVANÉ PORANENIA ČLENKOVÉHO KĹBU A NOHY

S99.7

Viacnásobné poranenia členkového kĺbu a nohy

S99.8

Iné a bližšie určené poranenia členkového kĺbu a nohy

S99.9

Bližšie neurčené poranenie členkového kĺbu a nohy

Poranenia klasifikovateľné pod viac ako jednu z položiek S90 - S98

PORANENIA POSTIHUJÚCE VIACERÉ OBLASTI TELA
(T00 - T07)
Zahŕňa:

obojstranné postihnutie končatín rovnakej oblasti tela
poranenia, ktoré postihujú dve alebo viacero oblastí tela a sú klasifikovateľné položkami
S00 - S99

Nezahŕňa: popáleniny a poleptania (T20 - R32)
omrzlinu (T33 - T35)
uhryznutie alebo uštipnutie jedovatým hmyzom (T63.4)
viacnásobné poranenia postihujúce iba jednu telesnú oblasť - pozri časť S
slnečný zápal (L55.-)

T00
T00.0

POVRCHOVÉ PORANENIA VIACERÝCH OBLASTÍ TELA
Povrchové poranenia hlavy a krku
Povrchové poranenia na miestach klasifikovateľných pod položkami S00.- a S10.Nezahŕňa: s postihnutím inej (ých) oblasti (í) tela (T00.8)

T00.1

Povrchové poranenia hrudníka v kombinácii s bruchom, driekom a panvou
Povrchové poranenia na miestach klasifikovateľných pod položkami S20.-, S30.- a T09.0
Nezahŕňa: s postihnutím inej oblasti či oblastí tela (T00.8)
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T00.2

Povrchové poranenia viacerých oblastí hornej (ých) končatiny (ín)
Povrchové poranenia na miestach klasifikovateľných pod položkami S40.-, S50.-, S60.a T11.0
Nezahŕňa: s postihnutím
• dolnej (ých) končatiny (ín) (T00.6)
• hrudníka, brucha, drieku a panvy (T00.8)

T00.3

Povrchové poranenia viacerých oblastí dolnej (ých) končatiny (ín)
Povrchové poranenia na miestach klasifikovateľných pod položkami S70.-, S80.-, S90.- a T13.0
Nezahŕňa: s postihnutím
• hrudníka, brucha, drieku a panvy (T00.8)
• hornej (ých) končatiny (ín) (T00.6)

T00.6

Povrchové poranenia viacerých oblastí hornej (ých) a dolnej (ých) končatiny (ín)
Povrchové poranenia na miestach klasifikovateľných pod položkami T00.2 a T00.3
Nezahŕňa: s postihnutím hrudníka, brucha, drieku a panvy (T00.8)

T00.8
T00.9

Povrchové poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí
Bližšie neurčené viacnásobné povrchové poranenia
Viacnásobné
• odreniny NS
• zmliaždenia NS
• hematómy NS
• uhryznutia nejedovatým hmyzom NS
• pľuzgiere (nie z popálenia) NS

T01

OTVORENÉ RANY NA VIACERÝCH OBLASTIACH TELA
Nezahŕňa: úrazové amputácie viacerých oblastí tela (T05.-)

T01.0

Otvorené rany hlavy a krku
Otvorené rany na miestach klasifikovateľných pod položkami S01.- a S11.Nezahŕňa: s postihnutím inej (ých) oblasti (í) tela (T01.8)

T01.1

Otvorené rany hrudníka aj brucha, drieku a panvy
Otvorené rany na miestach klasifikovateľných pod položkami S21.-, S31.- a T09.1
Nezahŕňa: s postihnutím inej oblasti či oblastí tela (T01.8)

T01.2

Otvorené rany viacerých oblastí hornej (ých) končatiny (ín)
Otvorené rany na miestach klasifikovateľných pod položkami S41.-, S51.-, S61.- a T11.1
Nezahŕňa: v kombinácii so zlomeninami
• dolnej (ých) končatiny (ín) (T01.6)
• iných oblastí tela (T01.8)

T01.3

Otvorené rany viacerých oblastí dolnej (ých) končatiny (ín)
Otvorené rany na miestach klasifikovateľných pod položkami S71.-, S81.-, S91.- a T13.1
Nezahŕňa: s postihnutím
• hrudníka, brucha, drieku a panvy (T01.8)
• hornej (ých) končatiny (ín) (T01.6)

T01.6

Otvorené rany viacerých oblastí hornej (ých) aj dolnej (ých) končatiny (ín)
Otvorené rany na miestach klasifikovateľných pod položkami T01.2 a T01.3
Nezahŕňa: s postihnutím hrudníka, brucha, drieku a panvy (T01.8)

T01.8
T01.9

Otvorené rany postihujúce iné kombinácie telesných oblastí
Bližšie neurčené viacnásobné otvorené rany
Viacnásobné
• uhryznutie zvieraťom NS
• rezné rany NS
• tržné rany NS
• vpichové rany NS

T02

ZLOMENINY POSTIHUJÚCE VIACERÉ OBLASTI TELA
Ďalšie členenie sa používa podľa uváženia tam, kde nie je možné alebo žiaduce používať
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viacnásobné kódovanie na identifikovanie zlomeniny a otvorenej rany. Zlomenina neoznačená
ako zatvorená alebo otvorená sa má zatriediť ako zatvorená.
.0 zatvorená
.1 otvorená

T02.0

Zlomeniny postihujúce hlavu a krk
Zlomeniny na miestach klasifikovateľných pod položkami S02.- a S12.Nezahŕňa: s postihnutím inej (ých) telesnej (ých) oblasti (í) (T02.8)

T02.1

Zlomeniny hrudníka, drieku a panvy
Zlomeniny na miestach klasifikovateľných pod položkami S22.-, S32.- a T08
Nezahŕňa: v kombinácii so zlomeninami
• končatiny (ín) (T02.7)
• iných telesných oblastí (T02.8)

T02.2

Zlomeniny viacerých oblastí jednej hornej končatiny
Zlomeniny na miestach klasifikovateľných pod položkami S42.-, S52.-, S62.- a T10 jednej
hornej končatiny
Nezahŕňa: v kombinácii so zlomeninami
• druhej hornej končatiny (T02.4)
• dolnej (ých) končatiny (ín) (T02.6)
• hrudníka, drieku a panvy (T02.7)

T02.3

Zlomeniny viacerých oblastí jednej dolnej končatiny
Zlomeniny na miestach klasifikovateľných pod položkami S72.-, S82.-, S92.- a T12 jednej
dolnej končatiny
Nezahŕňa: v kombinácii so zlomeninami
• druhej dolnej končatiny (T02.5)
• hrudníka, drieku a panvy (T02.7)
• hornej (ých) končatiny (ín) (T02.6)

T02.4

Zlomeniny viacerých oblastí oboch horných končatín
Zlomeniny na miestach klasifikovateľných pod
špecifikované ako obojstranné
Nezahŕňa: v kombinácii so zlomeninami
• dolnej (ých) končatiny (ín) (T02.6)
• hrudníka, drieku a panvy (T02.7)

T02.5

položkami

S42.-,

S52.-,

S62.-

a

T10

S72.-,

S82.-,

S92.-

a

T12

Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín
Zlomeniny na miestach klasifikovateľných pod
špecifikované ako obojstranné
Nezahŕňa: v kombinácii so zlomeninami
• hrudníka, drieku a panvy (T02.7)
• hornej (ých) končatiny (ín) (T02.6)

položkami

T02.6

Zlomeniny viacerých oblastí hornej (ých) aj dolnej (ých) končatiny (ín)
Nezahŕňa: v kombinácii so zlomeninami hrudníka, drieku a panvy (T02.7)

T02.7

Zlomeniny hrudníka s driekom a panvy s končatinou (ami)

T02.8

Zlomeniny postihujúce iné kombinácie telesných oblastí

T02.9

Bližšie neurčené viacnásobné zlomeniny

T03

VYKĹBENIA, VYVRTNUTIA A NATIAHNUTIA POSTIHUJÚCE
VIACERÉ OBLASTI TELA

T03.0

Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hlavu a krk
Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia klasifikovateľné pod položkami S03.- a S13.Nezahŕňa: v kombinácii s vykĺbeniami, vyvrtnutiami a natiahnutiami inej (ých) telesnej
(ých) oblasti (í) (T03.8)

T03.1

Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce hrudník v kombinácii s driekom
a panvou
Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia klasifikovateľné pod položkami S23.-, S33.- a T09.2

Nezahŕňa: kombinované s vykĺbeniami, vyvrtnutiami a natiahnutiami v inej (ých) oblasti
(iach) tela (T03.8)
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T03.2

Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej (ých)
končatiny (ín)
Vykĺbenia,
a T11.2

vyvrtnutia

a

natiahnutia

klasifikovateľné

pod

položkami

S43.-,

S53.-,

S63.-

Nezahŕňa: kombinované s výkĺbeniami, vyvrtnutiami a natiahnutiami
• dolnej (ých) končatiny (ín) (T03.4)
• hrudníka, drieku a panvy (T03.8)

T03.3

Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia viacerých oblastí dolnej (ých) končatiny
(ín)
Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia klasifikovateľné pod položkami S73.-, S83.-, S93.a T13.2
Nezahŕňa: kombinované s vykĺbeniami, vyvrtnutiami a natiahnutiami
• hrudníka, drieku a panvy (T03.8)
• hornej (ých) končatiny (ín) (T03.4)

T03.4

Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce viaceré oblasti hornej (ých) aj
dolnej (ých) končatiny (ín)
Nezahŕňa: ak kombinované s vykĺbeniami, vyvrtnutiami a natiahnutiami hrudníka,
drieku a panvy (T03.8)

T03.8

Vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia postihujúce iné kombinácie telesných
oblastí

T03.9

Bližšie neurčené viacnásobné vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia

T04

DRVIVÉ PORANENIA POSTIHUJÚCE VIACERÉ OBLASTI TELA

T04.0

Drvivé poranenia hlavy a krku
Drvivé poranenia klasifikovateľné pod položkami S07.- a S17.-

Nezahŕňa: s postihnutím inej (ých) oblasti (í) tela (T04.8)
T04.1

Drvivé poranenia hrudníka aj brucha, drieku a panvy
Drvivé poranenia klasifikovateľné pod položkami S28.- a S38.Drvivé poranenie trupu NS
Nezahŕňa: s postihnutím
• končatín (T04.7)
• iných oblastí tela (T04.8)

T04.2

Drvivé poranenia viacerých oblastí hornej (ých) končatiny (ín)
Drvivé poranenia klasifikovateľné pod položkami S47.-, S57.- a S67.Drvivé poranenie hornej končatiny NS
Nezahŕňa: kombinované s
• dolnou (ými) končatinou (ami) (T04.4)
• hrudníkom, bruchom, driekom a panvou (T04.7)

T04.3

Drvivé poranenia viacerých oblastí dolnej (ých) končatiny (ín)
Drvivé poranenia klasifikovateľné pod položkami S77.-, S87.- a S97.Drvivé poranenie dolnej končatiny NS
Nezahŕňa: s postihnutím
• hrudníka, brucha, drieku a panvy (T04.7)
• hornej (ých) končatiny (ín) (T04.4)

T04.4

Drvivé poranenie viacerých oblastí hornej (ých) aj dolnej (ých) končatiny
(ín)
Nezahŕňa: s postihnutím hrudníka, brucha, drieku a panvy (T04.7)

T04.7

Drvivé poranenia hrudníka s bruchom a driekom, aj panvy s dolnou (ými)
končatinou (ami)

T04.8

Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí

T04.9

Bližšie neurčené viacnásobné drvivé poranenia

631

MEDZINÁRODNÁ KLASIFIKÁCIA CHORÔB
T05

TRAUMATICKÉ AMPUTÁCIE POSTIHUJÚCE VIACERÉ
OBLASTI TELA
Zahŕňa:
odtrhnutie postihujúce viaceré oblasti tela
Nezahŕňa: traumatickú amputáciu
• hornej končatiny NS (T11.6)
• dolnej končatiny NS (T13.6)
• trupu NS (T09.6)
dekapitáciu (S18)
otvorené rany viacerých oblastí tela (T01.-)

T05.0

Úrazová amputácia oboch rúk

T05.1

Úrazová amputácia jednej ruky a druhej hornej končatiny [ktorákoľvek úroveň
okrem ruky]

T05.2

Úrazová amputácia oboch horných končatín [ktorákoľvek úroveň]

T05.3

Úrazová amputácia oboch nôh

T05.4

Úrazová amputácia jednej nohy a druhej dolnej končatiny [ktorákoľvek úroveň
okrem nohy]

T05.5

Úrazová amputácia oboch dolných končatín [ktorákoľvek úroveň]

T05.6

Úrazová amputácia hornej a dolnej končatiny v akejkoľvek kombinácii
[ktorákoľvek úroveň]

T05.8

Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí
Preťatie
• brucha
• hrudníka

T05.9

Bližšie neurčené viacnásobné traumatické amputácie

T06

INÉ PORANENIA POSTIHUJÚCE VIACERÉ OBLASTI TELA
NEZATRIEDENÉ INDE

T06.0

Poranenia mozgu a hlavových nervov s poraneniami nervov a miechy na úrovni
krku
Poranenia klasifikovateľné pod S04.- a S06.- s poraneniami zatriediteľnými pod S14.-

T06.1
T06.2

Poranenia nervov a miechy s poraneniami viacerých iných telesných oblastí
Poranenia nervov s poraneniami viacerých oblastí tela
Viacnásobné poranenia nervov NS
Nezahŕňa: so súčasným postihnutím miechy (T06.0 - .1)

T06.3

Poranenia ciev postihujúce viaceré oblasti

T06.4

Poranenia svalov a šliach postihujúce viaceré oblasti tela

T06.5

Poranenia vnútrohrudníkových, vnútrobrušných a panvových orgánov

T06.8

Iné bližšie určené poranenia postihujúce viaceré oblasti tela

T07

BLIŽŠIE NEURČENÉ VIACNÁSOBNÉ PORANENIA
Nezahŕňa: poranenie NS (T14.9)

PORANENIA BLIŽŠIE NEURČENEJ ČASTI TRUPU,
KONČATINY ALEBO OBLASTI TELA (T08 - T14)
Nezahŕňa: popáleniny a poleptania (T20 - T32)
omrzlinu (T33 - T35)
uhryznutie alebo uštipnutie jedovatým hmyzom (T63.4)
poranenia viacerých oblastí tela (T00 - T07)
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PORANENIA, OTRAVY A DAKTORÉ INÉ NÁSLEDKY VONKAJŠÍCH PRÍČIN (S00 - T98)
T08

ZLOMENINA CHRBTICE NA BLIŽŠIE NEURČENEJ ÚROVNI
Ďalšie členenie sa používa podľa uváženia tam, kde nie je možné alebo žiaduce používať
viacnásobné kódovanie na identifikovanie zlomeniny a otvorenej rany. Zlomenina neoznačená
ako zatvorená alebo otvorená sa má zatriediť ako zatvorená.
.0 zatvorená
.1 otvorená
Nezahŕňa: viacnásobné zlomeniny chrbtice na bližšie neurčenej úrovni (T02.1)

T09

INÉ PORANENIA CHRBTICE A TRUPU NA BLIŽŠIE
NEURČENEJ ÚROVNI
Nezahŕňa: drvivé poranenie trupu NS (T04.1)
viacnásobné poranenia trupu (T00 - T06)
preseknutie trupu (T05.8)

T09.0

Povrchové poranenie trupu na bližšie neurčenej úrovni

T09.1

Otvorená rana trupu na bližšie neurčenej úrovni

T09.2

Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu trupu

T09.3

Poranenie miechy na bližšie neurčenej úrovni

T09.4

Poranenie bližšie neurčeného nervu miechového koreňa a nervovej spleti trupu

T09.5

Poranenie bližšie neurčeného svalu a šľachy trupu

T09.6

Úrazová amputácia trupu na bližšie neurčenej úrovni

T09.8

Iné špecifikované poranenia trupu na bližšie neurčenej úrovni

T09.9

Nešpecifikované poranenie trupu na bližšie neurčenej úrovni

T10

ZLOMENINA HORNEJ KONČATINY NA BLIŽŠIE NEURČENEJ
ÚROVNI
Ďalšie členenie sa používa podľa uváženia tam, kde nie je možné alebo žiaduce používať
viacnásobné kódovanie na identifikovanie zlomeniny a otvorenej rany. Zlomenina neoznačená
ako zatvorená alebo otvorená sa zatrieďuje ako zatvorená.
.0 zatvorená
.1 otvorená
Nezahŕňa: viacnásobné zlomeniny hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni (T02.-)

T11

INÉ PORANENIA HORNEJ KONČATINY NA BLIŽŠIE
NEURČENEJ ÚROVNI
Nezahŕňa: drvivé poranenie hornej končatiny NS (T04.2)
zlomeninu hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni (T10)
poranenia postihujúce viaceré oblasti tela (T00 - T06)

T11.0

Povrchové poranenie hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

T11.1

Otvorená rana hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

T11.2

Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčeného kĺbu a väzu hornej
končatiny na bližšie neurčenej úrovni

T11.3

Poranenie nešpecifikovaného nervu hornej končatiny na bližšie neurčenej
úrovni

T11.4

Poranenie nešpecifikovanej cievy hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

T11.5

Poranenie nešpecifikovaného svalu a šľachy hornej končatiny na bližšie
neurčenej úrovni

T11.6

Úrazová amputácia hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni
Traumatická amputácia hornej končatiny NS
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T11.8
T11.9

.

Iné bližšie určené poranenia hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni
Nešpecifikované poranenie hornej končatiny na bližšie neurčenej úrovni
Poranenie hornej končatiny NS

T12

ZLOMENINA DOLNEJ KONČATINY NA BLIŽŠIE NEURČENEJ
ÚROVNI
Fraktúra dolnej končatiny NS
Ďalšie členenie sa používa podľa uváženia tam, kde nie je možné alebo žiaduce používať
viacnásobné kódovanie na identifikovanie zlomeniny a otvorenej rany. Zlomenina neoznačená
ako zatvorená alebo otvorená sa zatrieďuje ako zatvorená.
.0 zatvorená
.1 otvorená
Nezahŕňa: viacnásobné zlomeniny dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni (T02.-)

T13

INÉ PORANENIA DOLNEJ KONČATINY NA BLIŽŠIE
NEURČENEJ ÚROVNI
Nezahŕňa: drvivé poranenie dolnej končatiny NS (T04.3)
zlomenina dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni (T12)
poranenia postihujúce viaceré oblasti tela (T00 - T06)

T13.0

Povrchové poranenie dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

T13.1

Otvorená rana dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

T13.2

Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie nešpecifikovaného kĺbu a väzu dolnej
končatiny na bližšie neurčenej úrovni

T13.3

Poranenie nešpecifikovaného nervu dolnej končatiny na bližšie neurčenej
úrovni

T13.4

Poranenie nešpecifikovanej cievy dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

T13.5

Poranenia nešpecifikovaného svalu a šľachy dolnej končatiny na bližšie
neurčenej úrovni

T13.6

Úrazová amputácia dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni
Traumatická amputácia dolnej končatiny NS

T13.8

Iné špecifikované poranenia dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni
Poranenie dolnej končatiny NS

T13.9

T14

Nešpecifikované poranenie dolnej končatiny na bližšie neurčenej úrovni

PORANENIE BLIŽŠIE NEURČENEJ OBLASTI TELA
Nezahŕňa: poranenia postihujúce viaceré oblasti tela (T00 - T07)

T14.0

Povrchové poranenie bližšie neurčenej oblasti tela
Odrenina NS
Pľuzgier (nie popáleninového pôvodu) NS
Zmliaždenie NS
Hematóm NS
Poranenie zavinené povrchovým cudzím telesom
(trieska) bez väčšej otvorenej rany NS
Uhryznutie nejedovatým hmyzom NS
Povrchové poranenie NS
Nezahŕňa: viacnásobné povrchové poranenia NS (T00.9)

T14.1

Otvorená rana bližšie neurčenej oblasti tela
Uhryznutie zvieraťom NS
Rezná rana NS
Tržná rana NS
Otvorená rana NS
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Vpichová rana s (penetrujúcim) cudzím telesom NS

Nezahŕňa: viacnásobné
• otvorené rany NS (T01.9)
• úrazové amputácie NS (T05.9)
traumatickú amputáciu NS (T14.7)

T14.2

Zlomenina bližšie neurčenej telesnej oblasti
Zlomenina
• NS
• zatvorená NS
• s premiestnením NS
• otvorená NS
Ďalšie členenie sa používa podľa uváženia tam, kde nie je možné alebo žiaduce používať
viacnásobné kódovanie na identifikovanie zlomeniny a otvorenej rany. Zlomenina neoznačená
ako zatvorená alebo otvorená sa zatrieďuje ako zatvorená.
.0 zatvorená
.1 otvorená
Nezahŕňa: viacnásobné zlomeniny NS (T02.9)

T14.3

Vykĺbenie, vyvrtnutie a natiahnutie bližšie neurčenej oblasti tela
Poúrazové
• vykĺbenie kĺbu (puzdra) NS väzu
• výron krvi do kĺbu (puzdra) NS väzu
• natrhnutie kĺbu (puzdra) NS väzu
• roztrhnutie kĺbu (puzdra) NS väzu
Odtrhnutie
Natrhnutie
Vyvrtnutie
Natiahnutie
Nezahŕňa: viacnásobné vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia NS (T03.9)

T14.4

Poranenie nervu (ov) bližšie neurčenej oblasti tela
Poranenie nervu
Úrazové
• prerušenie nervu NS
• krvácanie do miechy (haematomyelia) NS
• ochrnutie (prechodné) NS
Nezahŕňa: viacnásobné poranenie nervov NS (T06.2)

T14.5

Poranenie cievy (ciev) bližšie neurčenej oblasti tela
Odtrhnutie cievy (ciev) NS
Rezná rana cievy (ciev) NS
Poranenie cievy (ciev) NS
Natrhnutie cievy (ciev) NS
Traumatická cievna (ny)
• vydutina alebo píšťala (artériovenózna) cievy (ciev) NS
• hematóm tepny cievy (ciev) NS
• roztrhnutie cievy (ciev) NS
Nezahŕňa: viacnásobné poranenia ciev NS (T06.3)

T14.6

Poranenie svalov a šliach bližšie neurčenej oblasti tela
Odtrhnutie svalu (ov) NS šľachy (iach) NS
Rezná rana svalu (ov) NS šľachy (iach) NS
Poranenie svalu (ov) NS šľachy (iach) NS
Natrhnutie svalu (ov) NS šľachy (iach) NS
Úrazové roztrhnutie svalu (ov) NS šľachy (iach) NS
Nezahŕňa: viacnásobné poranenia svalov a šliach NS (T06.4)

T14.7

Drvivé poranenie a úrazová amputácia bližšie neurčenej oblasti tela
Drvivé poranenie NS
Úrazová amputácia NS
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Nezahŕňa: viacnásobné
• drvivé poranenia NS (T04.9)
• úrazové amputácie NS (T05.9)

T14.8

Iné poranenia bližšie neurčených oblastí tela

T14.9

Nešpecifikované poranenie
Nezahŕňa: viacnásobné poranenia NS (T07)

ÚČINKY CUDZIEHO TELESA, KTORÉ VNIKLO
PRIRODZENÝM OTVOROM (T15 - T19)
Nezahŕňa: cudzie teleso
• náhodne ponechané v operačnej rane (T81.5)
• v penetrujúcej rane - pozri otvorená rana podľa oblastí tela
• reziduálne v mäkkom tkanive (M79.5)
triesku bez väčšej otvorenej rany - pozri povrchové poranenie príslušnej oblasti tela

T15

CUDZIE TELESO VO VONKAJŠOM OKU
Nezahŕňa: cudzie teleso v penetrujúcej rane
• oka, očnice a očnej gule (S05.4 - .5)
• zadržané (staré) (H05.5, H44.6 - .7)
zadržané cudzie teleso v mihalnici (H02.8)

T15.0

Cudzie teleso v rohovke

T15.1

Cudzie teleso v spojovkovom vaku

T15.8

Cudzie teleso na inom mieste a viacerých miestach vonkajšieho oka
Cudzie teleso v slznom bode

T15.9

T16

Cudzie teleso na bližšie neurčenom mieste vonkajšieho oka

CUDZIE TELESO V UCHU
Zvukovod

T17

CUDZIE TELESO V DÝCHACEJ SÚSTAVE
Zahŕňa:

T17.0
T17.1

zadusenie cudzím telesom
zadusenie
• potravou (regurgitácia)
• hlienom
vdýchnutie tekutiny alebo dáveniny NS

Cudzie teleso v nosovej dutine
Cudzie teleso v nozdre
Nos NS

T17.2

Cudzie teleso v hltane
Nosohltan
Hrdlo NS

T17.3

Cudzie teleso v hrtane

T17.4

Cudzie teleso v priedušnici

T17.5

Cudzie teleso v prieduške

T17.8

Cudzie teleso na inom mieste a viacerých miestach dýchacej sústavy
Priedušničky - bronchioly
Pľúca

T17.9
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T18

CUDZIE TELESO V TRÁVIACEJ SÚSTAVE
Nezahŕňa: cudzie teleso v hltane (T17.2)

T18.0

Cudzie teleso v ústach

T18.1

Cudzie teleso v pažeráku

T18.2

Cudzie teleso v žalúdku

T18.3

Cudzie teleso v tenkom čreve

T18.4

Cudzie teleso v hrubom čreve

T18.5

Cudzie teleso v anuse a rekte
Rektosigmoideum (spojenie)

T18.8
T18.9

Cudzie teleso na inom mieste a viacerých miestach tráviacej sústavy
Cudzie teleso na bližšie neurčenom mieste tráviacej sústavy
Tráviace orgány NS
Prehltnuté cudzie teleso NS

T19

CUDZIE TELESO V MOČOVOPOHLAVNEJ SÚSTAVE
Nezahŕňa: antikoncepčný prostriedok (vnútromaternicový) (pošvový)
• zapríčiňujúci mechanickú komplikáciu (T83.3)
• jeho prítomnosť (Z97.5)

T19.0

Cudzie teleso v močovej rúre

T19.1

Cudzie teleso v mechúre

T19.2

Cudzie teleso vo vulve a pošve

T19.3

Cudzie teleso v maternici (ktorákoľvek časť)

T19.8

Cudzie teleso na inom mieste a viacerých miestach močovopohlavnej sústavy

T19.9

Cudzie teleso na bližšie neurčenom mieste močovopohlavnej sústavy

POPÁLENINY A POLEPTANIA (T20 - T32)
Zahŕňa:

popáleniny (tepelné) zapríčinené
• elektrickými zohrievačmi
• elektrickým prúdom
• plameňom
• trením
• horúcim vzduchom a horúcimi plynmi
• horúcimi predmetmi
• bleskom
• žiarením
chemické popáleniny [poleptania] (vonkajšie) (vnútorné)
obareniny
Nezahŕňa: erythema (dermatitis) ab igne (L59.0)
choroby kože a podkožného tkaniva zapríčinené žiarením (L55 - L59)
slnečný zápal (L55.-)

POPÁLENINY A POLEPTANIA POVRCHU TELA PODĽA
MIESTA POSTIHNUTIA (T20 - T25)
Zahŕňa:

popáleniny a poleptania
• prvého stupňa [erytém]
• druhého stupňa [pľuzgiere] [strata pokožky]
• tretieho stupňa [hlboká nekróza podkladového tkaniva] [strata kože v plnej hrúbke]
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T20

POPÁLENINA A POLEPTANIE HLAVY A KRKU
Zahŕňa:

Nezahŕňa:

ucho [ktorúkoľvek časť]
oko s inými časťami tváre, hlavy a krku
peru
nos (priehradku)
vlasovú časť [ktorúkoľvek časť]
spánkovú oblasť
popálenie a poleptanie obmedzené na oko a jeho adnexy (T26.-)
ústnu dutinu a hltan (T28.-)

T20.0

Popálenina hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa

T20.1

Popálenina hlavy a krku prvého stupňa

T20.2

Popálenina hlavy a krku druhého stupňa

T20.3

Popálenina hlavy a krku tretieho stupňa

T20.4

Poleptanie hlavy a krku bližšie neurčeného stupňa

T20.5

Poleptanie hlavy a krku prvého stupňa

T20.6

Poleptanie hlavy a krku druhého stupňa

T20.7

Poleptanie hlavy a krku tretieho stupňa

T21

POPÁLENINA A POLEPTANIE TRUPU
Zahŕňa:

brušnú stenu
anus
chrbát [ktorúkoľvek časť]
prsník
zadok - sedaciu oblasť
hrudníkovú stenu
bok
slabinu
medzilopatkovú oblasť
pysk (veľký) (malý)
penis
hrádzu
miešok
semenník
vulvu
Nezahŕňa: popáleninu a poleptanie pazuchy (T22.-)
lopatkovú oblasť (T22.-)

T21.0

Popálenina trupu bližšie neurčeného stupňa

T21.1

Popálenina trupu prvého stupňa

T21.2

Popálenina trupu druhého stupňa

T21.3

Popálenina trupu tretieho stupňa

T21.4

Poleptanie trupu bližšie neurčeného stupňa

T21.5

Poleptanie trupu prvého stupňa

T21.6

Poleptanie trupu druhého stupňa

T21.7

Poleptanie trupu tretieho stupňa

T22

POPÁLENINA A POLEPTANIE PLECA A HORNEJ KONČATINY
OKREM ZÁPÄSTIA A RUKY
Zahŕňa:
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Nezahŕňa: popáleninu a poleptanie medzilopatkovej oblasti (T21.-)
zápästie a ruku (T23.-)

T22.0

Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky bližšie neurčeného
stupňa

T22.1

Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky prvého stupňa

T22.2

Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky druhého stupňa

T22.3

Popálenina pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky tretieho stupňa

T22.4

Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky bližšie neurčeného
stupňa

T22.5

Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky prvého stupňa

T22.6

Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky druhého stupňa

T22.7

Poleptanie pleca a hornej končatiny okrem zápästia a ruky tretieho stupňa

T23

POPÁLENINA A POLEPTANIE ZÁPÄSTIA A RUKY
Zahŕňa:

prst (necht)
dlaň
palec (necht)

T23.0

Popálenina zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa

T23.1

Popálenina zápästia a ruky prvého stupňa

T23.2

Popálenina zápästia a ruky druhého stupňa

T23.3

Popálenina zápästia a ruky tretieho stupňa

T23.4

Poleptanie zápästia a ruky bližšie neurčeného stupňa

T23.5

Poleptanie zápästia a ruky prvého stupňa

T23.6

Poleptanie zápästia a ruky druhého stupňa

T23.7

Poleptanie zápästia a ruky tretieho stupňa

T24

POPÁLENINA A POLEPTANIE BEDIER A DOLNEJ KONČATINY
OKREM ČLENKA A NOHY
Zahŕňa:
dolnú končatinu [ktorúkoľvek časť okrem členkového kĺbu a nohy]
Nezahŕňa: popáleninu a poleptanie členkového kĺbu a nohy (T25.-)

T24.0

Popálenina bedier a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného
stupňa

T24.1

Popálenina bedier a dolnej končatiny okrem členka a nohy prvého stupňa

T24.2

Popálenina bedier a dolnej končatiny okrem členka a nohy druhého stupňa

T24.3

Popálenina bedier a dolnej končatiny okrem členka a nohy tretieho stupňa

T24.4

Poleptanie bedier a dolnej končatiny okrem členka a nohy bližšie neurčeného
stupňa

T24.5

Poleptanie bedier a dolnej končatiny okrem členka a nohy prvého stupňa

T24.6

Poleptanie bedier a dolnej končatiny okrem členka a nohy druhého stupňa

T24.7

Poleptanie bedier a dolnej končatiny okrem členka a nohy tretieho stupňa

T25

POPÁLENINA A POLEPTANIE ČLENKOVÉHO KĹBU A NOHY
Zahŕňa:

palec (ce)

T25.0

Popálenina členka a nohy bližšie neurčeného stupňa

T25.1

Popálenina členka a nohy prvého stupňa
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T25.2

Popálenina členka a nohy druhého stupňa

T25.3

Popálenina členka a nohy tretieho stupňa

T25.4

Poleptanie členka a nohy bližšie neurčeného stupňa

T25.5

Poleptanie členka a nohy prvého stupňa

T25.6

Poleptanie členka a nohy druhého stupňa

T25.7

Poleptanie členka a nohy tretieho stupňa

POPÁLENINY A POLEPTANIA OHRANIČENÉ NA OKO
A VNÚTORNÉ ORGÁNY (T26 - T28)
T26

POPÁLENINA A POLEPTANIE OHRANIČENÉ NA OKO A JEHO
ADNEXY

T26.0

Popálenina mihalnice a okoloočnej oblasti

T26.1

Popálenina rohovky a spojovkového vaku

T26.2

Popálenina s následným puknutím a rozrušením očnej gule

T26.3

Popálenina iných častí oka a jeho adnexov

T26.4

Popálenina bližšie neurčenej časti oka a očných adnexov

T26.5

Poleptanie mihalnice a okoloočnej oblasti

T26.6

Poleptanie rohovky a spojovkového vaku

T26.7

Poleptanie s následným puknutím a rozrušením očnej gule

T26.8

Poleptanie iných častí oka a očných adnexov

T26.9

Poleptanie bližšie neurčenej časti oka a očných adnexov

T27

POPÁLENINA A POLEPTANIE DÝCHACÍCH ORGÁNOV

T27.0

Popálenina hrtana a priedušnice

T27.1

Popálenina postihujúca hrtan a priedušnicu s pľúcami
Nezahŕňa: poranenie pri syndróme výbuchu (T70.8)

T27.2

Popálenina iných častí dýchacích orgánov
Hrudníková dutina

T27.3

Popálenina bližšie neurčenej časti dýchacích orgánov

T27.4

Poleptanie hrtana a priedušnice

T27.5

Poleptanie hrtana a priedušnice s pľúcami

T27.6

Poleptanie iných častí dýchacích orgánov

T27.7

Poleptanie bližšie neurčenej časti dýchacích orgánov

T28

POPÁLENINA A POLEPTANIE INÝCH VNÚTORNÝCH
ORGÁNOV

T28.0

Popálenina ústnej dutiny a hltana

T28.1

Popálenina pažeráka

T28.2

Popálenina iných častí tráviacej rúry

T28.3

Popálenina vnútorných močovopohlavných orgánov

T28.4

Popálenina iných a bližšie neurčených vnútorných orgánov

T28.5

Poleptanie ústnej dutiny a hltana
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T28.6

Poleptanie pažeráka

T28.7

Poleptanie iných častí tráviacej rúry

T28.8

Poleptanie vnútorných močovopohlavných orgánov

T28.9

Poleptanie iných a bližšie neurčených vnútorných orgánov

POPÁLENINY A POLEPTANIA VIACERÝCH A BLIŽŠIE
NEURČENÝCH OBLASTÍ TELA (T29 - T32)
T29

POPÁLENINY A POLEPTANIA VIACERÝCH OBLASTÍ TELA
Zahŕňa:

T29.0

popáleniny a poleptania klasifikovateľné vo viac ako jednej zo skupín
v T20 - T28

Popáleniny viacerých oblastí bližšie neurčeného stupňa
Viacnásobné popáleniny NS

T29.1

Popáleniny viacerých oblastí; údaj o postihnutí: nie viac ako prvý stupeň

T29.2

Popáleniny viacerých oblastí; údaj o postihnutí: nie viac ako druhý stupeň

T29.3

Popáleniny viacerých oblastí; údaj o postihnutí: aspoň jedna popálenina
tretieho stupňa

T29.4

Poleptania viacerých oblastí bližšie neurčeného stupňa
Viacnásobné poleptania NS

T29.5

Poleptania viacerých oblastí; údaj o postihnutí: nie viac ako prvý stupeň

T29.6

Poleptania viacerých oblastí; údaj o postihnutí: nie viac ako druhý stupeň

T29.7

Poleptania viacerých oblastí; údaj o postihnutí: aspoň jedno poleptanie tretieho
stupňa

T30

POPÁLENINA A POLEPTANIE BLIŽŠIE NEURČENEJ OBLASTI
TELA
Nezahŕňa: popáleninu a poleptanie s označením rozsahu postihnutého povrchu tela
(T31 - T32)

T30.0

Popálenina nešpecifikovanej oblasti tela bez bližšieho určenia stupňa
Popálenina NS

T30.1

Popálenina prvého stupňa bližšie neurčenej telesnej oblasti
Popálenina prvého stupňa NS

T30.2

Popálenina druhého stupňa bližšie neurčenej telesnej oblasti
Popálenina druhého stupňa NS

T30.3

Popálenina tretieho stupňa bližšie neurčenej telesnej oblasti
Popálenina tretieho stupňa NS

T30.4

Poleptanie nešpecifikovanej oblasti tela bližšie neurčeného stupňa
Poleptanie NS

T30.5

Poleptanie prvého stupňa bližšie neurčenej telesnej oblasti
Poleptanie druhého stupňa NS

T30.6

Poleptanie druhého stupňa bližšie neurčenej telesnej oblasti
Poleptanie druhého stupňa NS

T30.7

Poleptanie tretieho stupňa bližšie neurčenej telesnej oblasti
Poleptanie tretieho stupňa NS
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T31

POPÁLENINY KLASIFIKOVANÉ PODĽA ROZSAHU
POSTIHNUTÉHO POVRCHU TELA
Poznámka:

Táto položka sa má používať ako prvotné kódovanie iba v prípade, keď
nie je bližšie určená postihnutá oblasť. Podľa potreby sa môže používať
ako doplnkové kódovanie s položkami T20 - T29, ak sa bližšie určuje miesto
postihnutia.

T31.0

Popáleniny postihujúce menej ako 10 % povrchu tela

T31.1

Popáleniny postihujúce 10 - 19 % povrchu tela

T31.2

Popáleniny postihujúce 20 - 29 % povrchu tela

T31.3

Popáleniny postihujúce 30 - 39 % povrchu tela

T31.4

Popáleniny postihujúce 40 - 49 % povrchu tela

T31.5

Popáleniny postihujúce 50 - 59 % povrchu tela

T31.6

Popáleniny postihujúce 60 - 69 % povrchu tela

T31.7

Popáleniny postihujúce 70 - 79 % povrchu tela

T31.8

Popáleniny postihujúce 80 - 89 % povrchu tela

T31.9

Popáleniny postihujúce 90 a viac % povrchu tela

T32

POLEPTANIA KLASIFIKOVANÉ PODĽA ROZSAHU
POSTIHNUTÉHO POVRCHU TELA
Poznámka:

Táto položka sa má používať ako prvotné kódovanie iba v prípade, keď
nie je bližšie určená postihnutá oblasť. Podľa potreby sa môže používať
ako doplnkové kódovanie s položkami T20 - T29, ak sa bližšie určuje miesto
postihnutia.

T32.0

Poleptania postihujúce menej ako 10 % povrchu tela

T32.1

Poleptania postihujúce 10 - 19 % povrchu tela

T32.2

Poleptania postihujúce 20 - 29 % povrchu tela

T32.3

Poleptania postihujúce 30 - 39 % povrchu tela

T32.4

Poleptania postihujúce 40 - 49 % povrchu tela

T32.5

Poleptania postihujúce 50 - 59 % povrchu tela

T32.6

Poleptania postihujúce 60 - 69 % povrchu tela

T32.7

Poleptania postihujúce 70 - 79 % povrchu tela

T32.8

Poleptania postihujúce 80 - 89 % povrchu tela

T32.9

Poleptania postihujúce 90 a viac % povrchu tela

OMRZLINY (T33 - T35)
Nezahŕňa: hypotermiu a iné účinky zníženej teploty okolia (T68 - T69)

T33

POVRCHOVÁ OMRZLINA
Zahŕňa:
omrzlinu s čiastočnou stratou hrúbky kože
Nezahŕňa: povrchové omrzliny viacerých oblastí tela (T35.0)

T33.0

Povrchová omrzlina hlavy

T33.1

Povrchová omrzlina krku

T33.2

Povrchová omrzlina hrudníka

T33.3

Povrchová omrzlina brušnej steny, drieku a panvy
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T33.4

Povrchová omrzlina hornej končatiny
Nezahŕňa: povrchovú omrzlinu zápästia a ruky (T33.5)

T33.5

Povrchová omrzlina zápästia a ruky

T33.6

Povrchová omrzlina bedier a stehna

T33.7

Povrchová omrzlina kolena a predkolenia
Nezahŕňa: povrchovú omrzlinu členka a nohy (T33.8)

T33.8

Povrchová omrzlina členka a nohy

T33.9

Povrchová omrzlina iných a bližšie neurčených miest
Povrchová omrzlina
• NS
• dolnej končatiny NS
• trupu NS

T34

OMRZLINA S NEKRÓZOU TKANIVA
Nezahŕňa: omrzlinu s tkanivovou nekrózou viacerých oblastí tela (T35.1)

T34.0

Omrzlina s nekrózou tkaniva hlavy

T34.1

Omrzlina s nekrózou tkaniva krku

T34.2

Omrzlina s nekrózou tkaniva hrudníka

T34.3

Omrzlina s nekrózou tkaniva brušnej steny, drieku a panvy

T34.4

Omrzlina s nekrózou tkaniva hornej končatiny
Nezahŕňa: omrzlinu s tkanivovou nekrózou samého zápästia a ruky (T34.5)

T34.5

Omrzlina s nekrózou tkaniva zápästia a ruky

T34.6

Omrzlina s nekrózou tkaniva bedier a stehna

T34.7

Omrzlina s nekrózou tkaniva kolena a predkolenia
Nezahŕňa: omrzlinu s tkanivovou nekrózou samého členka a nohy (T34.8)

T34.8

Omrzlina s nekrózou tkaniva členka a nohy

T34.9

Omrzlina s nekrózou tkaniva iných a bližšie neurčených miest
Omrzlina s nekrózou tkaniva
• NS
• dolnej končatiny NS
• trupu NS

T35
T35.0

OMRZLINA POSTIHUJÚCA VIACERÉ OBLASTI TELA
A BLIŽŠIE NEURČENÁ OMRZLINA
Povrchová omrzlina postihujúca viaceré oblasti tela
Viacnásobné povrchové omrzliny NS

T35.1

Omrzlina s tkanivovou nekrózou postihujúca viaceré oblasti tela
Viacnásobné omrzliny s nekrózou tkaniva NS

T35.2
T35.3

Bližšie neurčená omrzlina hlavy a krku
Bližšie neurčená omrzlina hrudníka, brucha, drieku a panvy
Omrzlina trupu NS

T35.4

Bližšie neurčená omrzlina hornej končatiny

T35.5

Bližšie neurčená omrzlina dolnej končatiny

T35.6

Bližšie neurčená omrzlina postihujúca viaceré oblasti tela
Viacnásobné omrzliny NS

T35.7

Nešpecifikovaná omrzlina bližšie neurčenej oblasti
Omrzlina NS
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OTRAVA LIEČIVAMI, LIEKMI A BIOLOGICKÝMI LÁTKAMI
(T36 - T50)
Zahŕňa:

predávkovanie týchto látok
nesprávnu látku podanú alebo prijatú omylom
Nezahŕňa: zneužitie látok, ktoré nevyvolávajú závislosť (F55)
nepriaznivé účinky [precitlivenosť, reakcia atď.] správnej látky primerane podanej. Takéto
prípady sa klasifikujú podľa povahy nepriaznivého účinku, napr .
• gastritída po acylpyríne (K29.-)
• krvné poruchy (D50 - D76)
• dermatitída
• kontaktná (L23 - L25)
• zapríčinená požitím (L27.-)
• nefropatia (N14.0 - .2)
• bližšie neurčený nepriaznivý účinok lieku (T88.7)
liekovú závislosť a príbuzné poruchy psychiky a správania zapríčinené užitím psychoaktívnych
látok (F10 - F19)
liekovú reakciu a otravu postihujúcu plod a novorodenca (P00 - P96)
patologickú liekovú intoxikáciu (F10 - F19)

T36

OTRAVA SYSTÉMOVÝMI ANTIBIOTIKAMI
Nezahŕňa: antibiotiká
• antineoplastické (T45.1)
• lokálne IN (T49.0)
• na topické použitie pri chorobách
• ušných, nosových a krčných (T49.6)
• očných (T49.5)

T36.0

Penicilíny

T36.1

Cefalosporíny a iné betalaktámové antibiotiká

T36.2

Skupina chloramfenikolu

T36.3

Makrolidy

T36.4

Tetracyklíny

T36.5

Aminoglykozidy
Streptomycín

T36.6

Rifamycíny

T36.7

Protihubové (antifungálne) antibiotiká používané celkovo

T36.8

Iné celkovo účinkujúce antibiotiká

T36.9

Bližšie neurčené celkovo účinkujúce antibiotiká

T37

OTRAVA INÝMI CELKOVO ÚČINKUJÚCIMI ANTIINFEKČNÝMI
A ANTIPARAZITÁRNYMI PROSTRIEDKAMI
Nezahŕňa: protiinfekčné prostriedky
• lokálne IN (T49.0)
• na topické použitie pri chorobách
• ušných, nosových a krčných (T49.6)
• očných (T49.5)

T37.0

Sulfonamidy

T37.1

Antimykobakteriálne lieky
Nezahŕňa: rifamycíny (T36.6)

T37.2

Antimalariká a lieky účinkujúce na iné krvné prvoky
Nezahŕňa: deriváty hydroxychinolínu (T37.8)

streptomycín (T36.5)
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T37.3

Iné antiprotozoárne lieky

T37.4

Antihelmintiká

T37.5

Protivírusové lieky
Nezahŕňa: amantadín (T42.8)
cytarabín (T45.1)

T37.8

Iné špecifikované celkovo účinkujúce antiinfekčné a antiparazitárne prostriedky
Deriváty hydroxychinolínu
Nezahŕňa: antimalariká (T37.2)

T37.9

Nešpecifikované celkovo účinkujúce antiinfekčné a antiparazitárne prostriedky

T38

OTRAVA HORMÓNMI, ICH SYNTETICKÝMI NÁHRADAMI
A ANTAGONISTAMI NEZATRIEDENÉ INDE
Nezahŕňa: mineralokortikoidy a ich antagonisty (T50.0)
oxytocínové hormóny (T48.0)
hormóny prištítnej žľazy (deriváty) (T50.9)

T38.0

Glukokortikoidy a ich syntetické analógy
Nezahŕňa: topicky používané glukokortikoidy (T49.-)

T38.1

Hormóny štítnej žľazy a ich náhrady

T38.2

Antityroidálne látky

T38.3

Inzulín a orálne antidiabetiká

T38.4

Orálne kontraceptíva
Viaczložkové a jednozložkové preparáty

T38.5

Iné estrogény a progesteróny
Zmesi a náhrady

T38.6

Antigonadotropíny, antiestrogény, antiandrogény nezatriedené inde
Tamoxifen

T38.7
T38.8

Androgény a blízke anaboliká
Iné a bližšie neurčené hormóny a ich syntetické náhrady
Hormóny predného laloka hypofýzy [adenohypofýzy]

T38.9

Iné a bližšie neurčené antagonisty hormónov

T39

OTRAVA NEOPIÁTOVÝMI ANALGETIKAMI, ANTIPYRETIKAMI
A ANTIREUMATIKAMI

T39.0

Salicyláty

T39.1

Deriváty 4-aminofenolu

T39.2

Pyrazolónové deriváty

T39.3

Iné nesteroidové protizápalové lieky

T39.4

Antireumatiká nezatriedené inde
Nezahŕňa: glukokortikoidy (T38.0)

T39.8

Iné neopiátové analgetiká a antipyretiká nezatriedené inde

T39.9

Bližšie neurčené neopiátové analgetiká, antipyretiká a antireumatiká

T40

OTRAVA OPIÁTMI A PSYCHODYSLEPTIKAMI
[HALUCINOGÉNMI]

salicyláty (T39.0)

Nezahŕňa: liekovú závislosť a blízke poruchy psychiky a správania zavinené užívaním
psychoaktívnych látok (F10 - F19)
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T40.0

Ópium

T40.1

Heroín

T40.2

Iné opiáty
Kodeín
Morfín

T40.3
T40.4

Metadón
Iné syntetické analgetiká
Petidín

T40.5

Kokaín

T40.6

Iné a nešpecifikované mocné analgetiká

T40.7

Deriváty cannabis (marihuana, hašiš)

T40.8

Deriváty kyseliny lysergovej [LSD]

T40.9

Iné a nešpecifikované psychodysleptiká [halucinogény]
Meskalín
Psilocín
Psilocybín

T41

OTRAVA ANESTETIKAMI A LIEČEBNÝMI PLYNMI
Nezahŕňa: benzodiazepíny (T42.4)
kokaín (T40.5)
opiáty (T40.0 - .2)

T41.0
T41.1

Inhalačné anestetiká
Nezahŕňa: kyslík (T41.5)
Intravenózne anestetiká
Tiobarbituráty

T41.2

Iné a nešpecifikované celkové anestetiká

T41.3

Lokálne anestetiká

T41.4

Nešpecifikované anestetiká

T41.5

Liečebné plyny
Oxid uhličitý
Kyslík

T42

OTRAVA ANTIEPILEPTIKAMI, SEDATÍVAMI, HYPNOTIKAMI
A ANTIPARKINSONIKAMI
Nezahŕňa: liekovú závislosť a blízke poruchy psychiky a správania zavinené užívaním
psychoaktívnych látok (F10 - F19)

T42.0
T42.1

Deriváty hydantoínu
Iminostilbény
Karbamazepín

T42.2

Sukcinimidy a oxazolidínióny

T42.3

Barbituráty
Nezahŕňa: tiobarbituráty (T41.1)

T42.4

Benzodiazepíny

T42.5

Zmiešané antiepileptiká nezatriedené inde

T42.6

Iné antiepileptiká, sedatíva a hypnotiká
Metachalón
Valproova kyselina
Nezahŕňa: karbamazepín (T42.1)
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T42.7

Bližšie neurčené antiepileptiká, sedatíva a hypnotiká
Uspávací
• roztok NS
• liek NS
• tableta NS

T42.8

Antiparkinsoniká a iné centrálne myorelaxanciá
Amantadín

T43

OTRAVA PSYCHOTROPNÝMI LIEKMI NEZATRIEDENÁ INDE
Nezahŕňa: lieky znižujúce chuť do jedenia (T50.5)
barbituráty (T42.3)
benzodiazepíny (T42.4)
liekovú závislosť a blízke poruchy psychiky a správania zavinené
užívaním psychoaktívnych látok (F10 - F19)
metachalón (T42.6)
psychodysleptiká (halucinogény) (T40.7 - .9)

T43.0

Tricyklické a tetracyklické antidepresíva

T43.1

Inhibítory monoaminooxidázy

T43.2

Iné a nešpecifikované antidepresíva

T43.3

Fenotiazínové antipsychotiká a neuroleptiká

T43.4

Butyrofenónové a tioxanténové neuroleptiká

T43.5

Iné a nešpecifikované antipsychotiká a neuroleptiká
Nezahŕňa: rauwolfiu (rezerpín) (T46.5)

T43.6

Psychostimulanciá s nebezpečenstvom návyku
Nezahŕňa: kokaín (T40.5)

T43.8

Iné psychotropné lieky nezatriedené inde

T43.9

Nešpecifikovaný psychotropný liek

T44

OTRAVA LIEKMI ÚČINKUJÚCIMI NAJMÄ NA AUTONÓMNY
NERVOVÝ SYSTÉM

T44.0

Anticholínesterázy

T44.1

Iné parasympatikomimetiká [cholínergiká]

T44.2

Látky blokujúce gangliá (ganglioplegiká) nezatriedené inde

T44.3

Iné parasympatikolytiká [anticholínergiká a antimuskariniká] a spazmolytiká
nezatriedené inde
Papaverín

T44.4

Prevažne agonisty alfaadrenoreceptorov nezatriedené inde
Metaraminol

T44.5

Prevažne agonisty betaadrenoreceptorov nezatriedené inde
Nezahŕňa: salbutamol (T48.6)

T44.6

Antagonisty alfaadrenoreceptorov nezatriedené inde
Nezahŕňa: alkaloidy ražnej hubky (T48.0)

T44.7

Antagonisty betaadrenoreceptorov nezatriedené inde

T44.8

Látky účinkujúce centrálne a blokujúce adrenergný neurón nezatriedené inde
Nezahŕňa: klonidín (T46.5)
guanetidín (T46.5)
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T44.9

Iné a nešpecifikované liečivá s primárnym účinkom na autonómny nervový
systém
Liečivo stimulujúce alfa- aj betaadrenoreceptory

T45

OTRAVA LÁTKAMI ÚČINKUJÚCIMI NAJMÄ CELKOVO A NA
ZLOŽKY KRVI NEZATRIEDENÁ INDE

T45.0

Antialergiká a antiemetiká
Nezahŕňa: neuroleptiká na báze fenotiazínu (T43.3)

T45.1

Antineoplastické a imunosupresívne lieky
Antineoplastické antibiotiká
Cytarabín
Nezahŕňa: tamoxifen (T38.6)

T45.2

Vitamíny nezatriedené inde
Nezahŕňa: kyselinu nikotínovú (deriváty) (T46.7)

T45.3

Enzýmy nezatriedené inde

T45.4

Železo a jeho zlúčeniny

T45.5

Antikoagulanciá

T45.6

Lieky ovplyvňujúce fibrinolýzu

T45.7

Antagonisty antikoagulancií, vitamín K a iné koagulanciá

vitamín K (T45.7)

T45.8

Iné látky účinkujúce najmä celkovo a na zložky krvi
Pečeňové prípravky a iné antianemiká
Prirodzená krv a krvné prípravky
Náhrady plazmy
Nezahŕňa: imunoglobulín (T50.9)
železo (T45.4)

T45.9

Nešpecifikovaná látka účinkujúca najmä celkovo a na zložky krvi

T46

OTRAVA LÁTKAMI ÚČINKUJÚCIMI NAJMÄ NA OBEHOVÚ
SÚSTAVU
Nezahŕňa: metaraminol (T44.4)

T46.0

Kardiostimulačné glykozidy a lieky s podobným účinkom

T46.1

Blokátory kalciového kanála

T46.2

Iné antiarytmiká nezatriedené inde
Nezahŕňa: antagonisty betaadrenoreceptorov (T44.7)

T46.3

Koronárne vazodilatanciá nezatriedené inde
Dipyridamol

Nezahŕňa: antagonisty betaadrenoreceptorov (T44.7)
blokátory kalciového kanála (T46.1)

T46.4
T46.5

Inhibítory enzýmu konvertujúceho angiotenzín
Iné antihypertenzíva nezatriedené inde
Klonidín
Guanetidín
Rauwolfia (rezerpín)
Nezahŕňa: antagonisty betaadrenoreceptorov (T44.7)
blokátory kalciového kanála (T46.1)
diuretiká (T50.0 - .2)
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T46.6
T46.7

Liečivá s antihyperlipidemickým a antiartériosklerotickým účinkom
Periférne vazodilatátory
Deriváty kyseliny nikotínovej
Nezahŕňa: papaverín (T44.3)

T46.8

Antivarikózne liečivá vrátane sklerotizujúcich prostriedkov

T46.9

Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na obehovú sústavu

T47

OTRAVA LÁTKAMI ÚČINKUJÚCIMI NAJMÄ NA TRÁVIACU
SÚSTAVU

T47.0

Antagonisty histamínových H2-receptorov

T47.1

Iné antacidá a prostriedky tlmiace žalúdkovú sekréciu

T47.2

Dráždivé preháňadlá

T47.3

Salinické a osmotické preháňadlá

T47.4

Iné preháňadlá
Lieky proti črevnej atónii

T47.5

Digestíva

T47.6

Prostriedky proti hnačke
Nezahŕňa: celkovo účinkujúce antibiotiká a iné antiinfekčné prostriedky (T36 - T37)

T47.7

Dávidlá - emetiká

T47.8

Iné látky účinkujúce najmä na tráviacu sústavu

T47.9

Bližšie neurčená látka účinkujúca najmä na tráviacu sústavu

T48

OTRAVA LÁTKAMI ÚČINKUJÚCIMI NAJMÄ NA HLADKÉ
A KOSTROVÉ SVALY A NA DÝCHACIU SÚSTAVU

T48.0

Oxytociká
Nezahŕňa: estrogény, progestagény a ich antagonisty (T38.4 - .6)

T48.1

Relaxanciá kostrových svalov [látky blokujúce neuromuskulárny prevod]

T48.2

Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na svaly

T48.3

Antitusiká

T48.4

Expektoranciá

T48.5

Lieky proti prechladnutiu (infekcii horných dýchacích ciest)

T48.6

Antiastmatiká nezatriedené inde
Salbutamol

Nezahŕňa: hormóny predného laloka hypofýzy [adenohypofýzy] (T38.8)
agonisty betaadrenoreceptorov (T44.5)

T48.7

Iné a bližšie neurčené látky účinkujúce najmä na dýchaciu sústavu

T49

OTRAVA LÁTKAMI ÚČINKUJÚCIMI MIESTNE NAJMÄ NA KOŽU
A SLIZNICE A OFTALMOLOGIKAMI,
OTORINOLARYNGOLOGIKAMI A STOMATOLOGIKAMI
Zahŕňa:

glukokortikoidy na lokálne použitie

T49.0

Lokálne protihubové, protiinfekčné a protizápalové liečivá nezatriedené inde

T49.1

Antipruritiká

T49.2

Lokálne adstringenciá a detergenciá

T49.3

Emolienciá, demulcenciá a protektanciá

T49.4

Keratolytiká, keratoplastiká a iné liečivá a prípravky na ošetrovanie vlasov
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T49.5

Oftalmologické liečivá a prípravky
Prípravky proti očným infekciám

T49.6

Otolaryngologické liečivá a prípravky
Prípravky proti ušným, nosovým a krčným infekciám

T49.7
T49.8

Dentálne lieky na miestne použitie
Iné látky na miestne použitie
Spermicidy

T49.9

Bližšie neurčená látka na miestne použitie

T50

OTRAVA DIURETIKAMI A INÝMI BLIŽŠIE NEURČENÝMI
LIEČIVAMI, LIEKMI A BIOLOGICKÝMI LÁTKAMI

T50.0

Mineralokortikoidy a ich antagonisty

T50.1

Slučkové diuretiká

T50.2

Inhibítory karboanhydrázy, benzotiadiazidy a iné diuretiká
Acetazolamid

T50.3

Látky ovplyvňujúce elektrolytovú, energetickú a vodnú rovnováhu
Orálne rehydratačné soli

T50.4

Liečivá účinkujúce na metabolizmus kyseliny močovej

T50.5

Látky tlmiace chuť do jedenia

T50.6

Antidóta a chelátujúce látky nezatriedené inde
Látky na odvykanie alkoholu

T50.7

Analeptiká a antagonisty opiátových receptorov

T50.8

Diagnostické látky

T50.9

Iné a bližšie neurčené liečivá, lieky a biologické látky
Acidifikujúce látky
Alkalizujúce látky
Imunoglobulín
Imunologické prostriedky
Lipotropné lieky
Hormóny prištítnych žliaz a ich deriváty

TOXICKÉ ÚČINKY LÁTOK POUŽÍVANÝCH PREVAŽNE
MIMO LEKÁRSTVA (T51 - T65)
Nezahŕňa: poleptania (T20 - T32)
lokalizované toxické účinky zatriedené inde (A00 - R99)
dýchacie choroby zavinené vonkajšími činiteľmi (J60 - J70)

T51

TOXICKÝ ÚČINOK ALKOHOLU

T51.0

Etanol
Nezahŕňa: akútnu otravu etylalkoholom a príznaky po opitosti (F10.0)
opitosť (F10.0)
patologickú intoxikáciu alkoholom (F10.0)

T51.1

Metanol
Metylalkohol

T51.2

2-propanol
Izopropylalkohol

T51.3

Zmes vyšších alkoholov pri alkoholovom kvasení
Amylalkohol
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Butylalkohol [1-butanol]
Propylalkohol [1-propanol]

T51.8

Iné alkoholy

T51.9

Bližšie neurčený alkohol

T52

TOXICKÝ ÚČINOK ORGANICKÝCH ROZPÚŠŤADIEL
Nezahŕňa: halogénové deriváty alifatických a aromatických uhľovodíkov (T53.-)

T52.0

Výrobky z ropy
Benzín
Petrolej
Parafín
Ropa
• éter
• nafta
• alkoholy

T52.1

Benzén
Nezahŕňa: homológy benzénu (T52.2)

T52.2

Homológy benzénu

nitroderiváty a aminoderiváty benzénu a jeho homológov (T65.3)
Toluén [metylbenzén]
Xylén [dimetylbenzén]

T52.3

Glykoly

T52.4

Ketóny

T52.8

Iné organické rozpúšťadlá

T52.9

Nešpecifikované organické rozpúšťadlo

T53

TOXICKÝ ÚČINOK HALOGÉNOVÝCH DERIVÁTOV
ALIFATICKÝCH A AROMATICKÝCH UHĽOVODÍKOV

T53.0

Karbóntetrachlorid
Tetrachlórmetán

T53.1

Chloroform
Trichlórmetán

T53.2

Trichlóretylén
Trichlóretén

T53.3

Tetrachlóretylén
Perchlóretylén
Tetrachlóretén

T53.4

Dichlórmetán

T53.5

Chlórofluorokarbóny

T53.6

Iné halogénové deriváty alifatických uhľovodíkov

T53.7

Iné halogénové deriváty aromatických uhľovodíkov

T53.9

Nešpecifikovaný halogénový derivát nepresne určených alifatických
a aromatických uhľovodíkov

T54

TOXICKÝ ÚČINOK LEPTAVÝCH LÁTOK

T54.0

Fenol a homológy fenolu

T54.1

Iné leptavé organické zlúčeniny

T54.2

Leptavé kyseliny a kyselinám podobné látky
Kyselina
• chlorovodíková
• sírová

T54.3

Leptavé lúhy a lúhom podobné látky
Draselný lúh
Sodný lúh

T54.9

Nešpecifikovaná leptavá látka
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T55
T56

TOXICKÝ ÚČINOK MYDIEL A DETERGENCIÍ
TOXICKÝ ÚČINOK KOVOV
Zahŕňa:
Nezahŕňa:

kovy akéhokoľvek pôvodu okrem medicinálnych látok
dymy a výpary kovov
arzén a jeho zlúčeniny (T57.0)
mangán a jeho zlúčeniny (T57.2)
tálium (T60.4)

T56.0

Olovo a jeho zlúčeniny

T56.1

Ortuť a jej zlúčeniny

T56.2

Chróm a jeho zlúčeniny

T56.3

Kadmium a jeho zlúčeniny

T56.4

Meď a jej zlúčeniny

T56.5

Zinok a jeho zlúčeniny

T56.6

Cín a jeho zlúčeniny

T56.7

Beryl a jeho zlúčeniny

T56.8

Iné kovy

T56.9

Nešpecifikovaný kov

T57

TOXICKÝ ÚČINOK INÝCH ANORGANICKÝCH LÁTOK

T57.0

Arzén a jeho zlúčeniny

T57.1

Fosfor a jeho zlúčeniny
Nezahŕňa: organofosfátové insekticídy (T60.0)

T57.2

Mangán a jeho zlúčeniny

T57.3

Kyanovodík

T57.8

Iné bližšie určené anorganické látky

T57.9

Nešpecifikovaná anorganická látka

T58

TOXICKÝ ÚČINOK OXIDU UHOĽNATÉHO (CO)
Zo všetkých zdrojov

T59

TOXICKÝ ÚČINOK INÝCH PLYNOV, DYMOV A VÝPAROV
Zahŕňa:
expanzné plyny aerosólov (freóny)
Nezahŕňa: chlórofluórokarbóny (T53.5)

T59.0

Oxidy dusíka

T59.1

Oxid siričitý

T59.2

Formaldehyd

T59.3

Slzotvorný plyn

T59.4

Plynný chlór

T59.5

Plynný fluór a fluorovodík

T59.6

Sírovodík

T59.7

Oxid uhličitý

T59.8

Iné bližšie určené plyny, dymy a výpary

T59.9

Nešpecifikované plyny, dymy a výpary

652

.

PORANENIA, OTRAVY A DAKTORÉ INÉ NÁSLEDKY VONKAJŠÍCH PRÍČIN (S00 - T98)
T60

TOXICKÝ ÚČINOK PESTICÍDOV
Zahŕňa:

ochranné látky dreva

T60.0

Organofosfátové a karbamátové insekticídy

T60.1

Halogénované insekticídy
Nezahŕňa: chlórované uhľovodíky (T53.-)

T60.2

Iné insekticídy

T60.3

Herbicídy a fungicídy

T60.4

Rodenticídy
Tálium

Nezahŕňa: strychnín a jeho soli (T65.1)
T60.8

Iné pesticídy

T60.9

Nešpecifikované pesticídy

T61

TOXICKÝ ÚČINOK ŠKODLIVÝCH LÁTOK POŽITÝCH AKO
MORSKÁ POTRAVA
Nezahŕňa: alergickú reakciu na potravu
• anafylaktický šok ako nepriaznivú reakciu na potravu (T78.0)
• dermatitídu (L23.6, L25.4, L27.2)
• neinfekčnú gastroenteritídu (K52.-)
bakteriálnu alimentárnu intoxikáciu (A05.-)
toxický účinok kontaminácie potravy
• aflatoxín a iné mykotoxíny (T64)
• kyanidy (T65.0)
• kyanovodík (T57.3)
• ortuť (T56.1)

T61.0
T61.1

Otrava rybou Ciguatera
Otrava rybou Scombroid
Syndróm podobný histamínovej reakcii

T61.2

Otrava inou rybou a mäkkýšom

T61.8

Toxický účinok inej morskej potravy

T61.9

Toxický účinok nešpecifikovanej morskej potravy

T62

TOXICKÝ ÚČINOK INÝCH ŠKODLIVÝCH LÁTOK POŽITÝCH
AKO POTRAVA
Nezahŕňa: alergickú reakciu na potravu
• anafylaktický šok ako nepriaznivú reakciu na potravu (T78.0)
• dermatitídu (L23.6, L25.4, L27.2)
• gastroenteritídu (K52.-)
bakteriálnu alimentárnu intoxikáciu (A05.-)
toxický účinok kontaminácie potravy
• aflatoxín a iné mykotoxíny (T64)
• kyanidy (T65.0)
• kyanovodík (T57.3)
• ortuť (T56.1)

T62.0

Požité huby

T62.1

Požité bobule

T62.2

Iné požité rastliny alebo ich časti

T62.8

Iné bližšie určené škodlivé látky požité ako potrava

T62.9

Nešpecifikovaná škodlivá látka požitá ako potrava
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T63

TOXICKÝ ÚČINOK STYKU S JEDOVATÝMI ZVIERATAMI

T63.0

Hadí jed
Jed morského hada

T63.1

Jed iných plazov
Jašteričí jed

T63.2

Jed škorpióna

T63.3

Jed pavúka

T63.4

Jed iných článkonožcov
Uhryznutie alebo uštipnutie jedovatým hmyzom

T63.5
T63.6

Toxický účinok styku s rybou
Nezahŕňa: otravu požitím ryby (T61.0 - .2)
Toxický účinok styku s inými morskými živočíchmi
Medúza
Morská ľalia (anemona)
Mäkkýš
Morská hviezdica
Nezahŕňa: otravu požitím morského mäkkýša (T61.2)
jed morského hada (T63.0)

T63.8

Toxický účinok styku s iným jedovatým živočíchom
Jed obojživelníka

T63.9

Toxický účinok styku s nešpecifikovaným jedovatým živočíchom

T64

TOXICKÝ ÚČINOK AFLATOXÍNU A INÝCH MYKOTOXÍNOV
ZNEČISŤUJÚCICH POTRAVU

T65

TOXICKÝ ÚČINOK INÝCH A BLIŽŠIE NEURČENÝCH LÁTOK

T65.0

Kyanidy
Nezahŕňa: kyanovodík (T57.3)

T65.1

Strychnín a jeho soli

T65.2

Tabak a nikotín

T65.3

Nitroderiváty a aminoderiváty benzénu a jeho homológov
Anilín [benzenamín]
Nitrobenzén
Trinitrotoluén

T65.4

Karbóndisulfid

T65.5

Nitroglycerín a iné kyseliny, dusičná a dusičitá a ich estery

T65.6

Nátery a farby nezatriedené inde

T65.8

Toxický účinok iných bližšie určených látok

T65.9

Toxický účinok nešpecifikovanej látky
Otrava NS
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INÉ A BLIŽŠIE NEURČENÉ ÚČINKY VONKAJŠÍCH
PRÍČIN (T66 - T78)
T66

BLIŽŠIE NEURČENÉ ÚČINKY ŽIARENIA
Choroba zo žiarenia
Nezahŕňa: bližšie určené nepriaznivé účinky žiarenia, ako sú
• popáleniny (T20 – T31)
• leukémia (C91 - C95)
• radiačná (é) (ý)
• gastroenteritída a kolitída (K52.0)
• pneumonitída (J70.0)
• poškodenia kože a podkožného tkaniva (L55 - L59)
• slnečný zápal (L55.-)

T67

ÚČINKY TEPLA A SVETLA
Nezahŕňa: popáleniny (T20 - T31)
erythema [dermatitis] ab igne (L59.0)
malígnu hypertermiu po anestézii (T88.3)
choroby potných žliaz zapríčinené horúčavou (L74 - L75)
poškodenie kože a podkožného tkaniva súvisiace so žiarením (L55 - L59)
slnečný zápal (L55.-)

T67.0

Tepelná porážka a slnečná porážka
Tepelná
• apoplexia
• pyrexia
Siariáza
Termoplegia

T67.1

Synkopa z horúčavy
Kolaps z horúčavy

T67.2
T67.3

Kŕče z horúčavy
Vyčerpanie z horúčavy, anhydrotické
Zmorenosť z horúčavy vyvolaná stratou vody
Nezahŕňa: zmorenosť z horúčavy vyvolaná stratou soli (T67.4)

T67.4

Vyčerpanie z horúčavy vyvolané stratou soli
Zmorenosť z horúčavy vyvolaná stratou soli (a vody)

T67.5

Bližšie neurčené vyčerpanie z horúčavy
Vyčerpanosť z horúčavy NS

T67.6

Prechodná únava z horúčavy

T67.7

Opuch z horúčavy

T67.8

Iné účinky horúčavy a svetla

T67.9

Nešpecifikovaný účinok horúčavy a svetla

T68

PODCHLADENIE
Náhodná hypotermia
Nezahŕňa: omrzlinu (T33 - T35)
hypotermiu
• po anestézii (T88.5)
• novorodenca (P80.-)
• bez spojitosti s nízkou teplotou prostredia (R68.0)
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T69

INÉ ÚČINKY ZNÍŽENEJ TEPLOTY
Nezahŕňa: omrzlinu (T33 - T35)

T69.0

Ruka a noha vystavená vlhkému chladu
Zákopová noha

T69.1

Oziabliny

T69.8

Iné bližšie určené účinky zníženej teploty

T69.9

Nešpecifikované účinky zníženej teploty

T70

ÚČINKY TLAKU VZDUCHU A TLAKU VODY

T70.0

Ušná barotrauma
Aerootitis media
Účinky zmien okolitého atmosférického tlaku alebo tlaku vody na uši

T70.1

Barotrauma prinosových dutín
Aerosinusitis
Účinky zmien okolitého atmosférického tlaku na prinosové dutiny

T70.2

Iné a bližšie neurčené účinky veľkej výšky
Alpská choroba
Anoxia z veľkej výšky
Barotrauma NS
Hypobaropatia
Veľvrchovská choroba
Nezahŕňa: polycytémiu vyvolanú veľkou výškou (D75.1)

T70.3

Kesónova choroba [dekompresná choroba]
Choroba zo stlačeného vzduchu
Ochrnutie potápačov

T70.4

Účinky kvapalín pod vysokým tlakom
Poranenie kvapalinami pod vysokým tlakom

T70.8

Iné účinky tlaku vzduchu a tlaku vody
Syndróm poranenia výbuchom

T70.9

T71

Nešpecifikovaný účinok tlaku vzduchu a tlaku vody

ZADUSENIE
Zadusenie (obesením)
Celkový nedostatok kyslíka zavinený
• nízkym obsahom kyslíka v okolitom vzduchu
• mechanickým ohrozením dýchania
Nezahŕňa: anoxiu následkom veľkej výšky (T70.2)
zadusenie
• oxidom uhoľnatým (T58)
• vdýchnutím potravy alebo cudzieho telesa (T17.-)
• inými plynmi, dymami a výparmi (T59.-)
syndróm respiračnej tvŕdze
• dospelých (J80)
• novorodencov (P22.-)

T73
T73.0

ÚČINKY INÝCH NEDOSTATKOV (DEPRIVÁCIÍ)
Účinky hladu
Nedostatok potravy
Hladovanie

T73.1

Účinky smädu
Nedostatok vody
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T73.2
T73.3

Vyčerpanie zapríčinené vystavením poveternostným vplyvom
Vyčerpanie zavinené nadmernou námahou
Veľká námaha (presilenie)

T73.8

Iné účinky nedostatkov

T73.9

Nešpecifikovaný účinok nedostatku

T74

SYNDRÓMY ZO ZLÉHO ZAOBCHÁDZANIA
Podľa potreby použite doplnkový kód na identifikovanie súčasného poranenia.

T74.0
T74.1

Zanedbanie alebo opustenie
Fyzické zneužitie
Syndróm bitého
• dojčaťa alebo dieťaťa NS
• manželského partnera NS

T74.2

Pohlavné zneužitie

T74.3

Psychické zneužitie

T74.8

Iné syndrómy zlého zaobchádzania
Zmiešané formy

T74.9

Nešpecifikovaný syndróm zlého zaobchádzania
Účinky
• zneužitia dospelého NS
• zneužitia dieťaťa NS

T75

ÚČINKY INÝCH VONKAJŠÍCH PRÍČIN
Nezahŕňa: popáleniny (elektrické) (T20 - T31)
nepriaznivé účinky NS (T78.-)

T75.0

Účinok blesku
Šok z blesku
Zasiahnutie bleskom NS

T75.1

Utopenie a topenie (nie smrteľné)
Kŕč plavca

T75.2

Účinky vibrácie
Syndróm pneumatického kladiva
Traumatický syndróm vazospazmu
Ošiaľ (vertigo) z infrazvuku

T75.3

Kinetóza
Choroba z lietania
Morská choroba
Cestovná choroba (pohybová choroba)

T75.4

Účinky elektrického prúdu
Smrť zo styku s elektrickým prúdom
Šok z elektrického prúdu

T75.8

Iné bližšie určené účinky vonkajších príčin
Účinky
• abnormálnych gravitačných [G-] síl
• stavu bez tiaže

T78

NEPRIAZNIVÉ ÚČINKY NEZATRIEDENÉ INDE
Poznámka:

Táto položka sa má používať ako prvotné kódovanie na identifikovanie
účinkov
neznámych,
nedefinovaných
alebo
nedostatočne
definovaných
príčin, ktoré nie sú zatriediteľné inde. Na účely viacnásobného kódovania
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Nezahŕňa:

sa má táto položka používať ako doplnkový kód na identifikovanie účinkov
porúch zaradených inde.
komplikácie lekárskej starostlivosti NEC (T80 - T88)

T78.0

Anafylaktický šok pri nepriaznivej reakcii na potravu

T78.1

Iné nepriaznivé reakcie na potravu nezatriedené inde
Nezahŕňa: bakteriálnu alimentárnu intoxikáciu (A05.-)
dermatitídu zapríčinenú potravou (L27.2)
• po kontakte s kožou (L23.6, L24.6, L25.4)

T78.2

Nešpecifikovaný anafylaktický šok
Alergický šok NS
Anafylaktická reakcia NS
Anafylaxia NS
Nezahŕňa: anafylaktickú (ý)
• reakciu na sérum (T80.5)
• šok zavinený
• nepriaznivým účinkom primeranej medicinálnej látky správne podanej
(T88.6)
• nepriaznivú reakciu na potravu (T78.0)

T78.3

Angioneurotický edém
Obrovská žihľavka
Quinckeho edém
Nezahŕňa: žihľavku (L50.-)
• vyvolanú sérom (T80.6)

T78.4

Nešpecifikovaná alergia
Alergická reakcia NS
Precitlivenosť NS
Idiosynkrázia NS
Nezahŕňa: NS alergickú reakciu po primeranej správne podanej medicinálnej látke
(T88.7)
bližšie určené typy alergickej reakcie, ako je
• alergická gastroenteritída a kolitída (K52.2)
• dermatitída (L23 - L25, L27.-)
• senná nádcha (J30.1)

T78.8

Iné nepriaznivé účinky nezatriedené inde

T78.9

Nešpecifikovaný nepriaznivý účinok
Nezahŕňa: nepriaznivý účinok lekárskej starostlivosti NS (T88.9)

DAKTORÉ VČASNÉ KOMPLIKÁCIE ÚRAZOV (T79)
T79

DAKTORÉ VČASNÉ KOMPLIKÁCIE ÚRAZOV NEZATRIEDENÉ
INDE
Nezahŕňa: komplikácie lekárskej starostlivosti NEC (T80 - T88)
syndróm respiračnej tvŕdze
• dospelých (J80)
• novorodencov (P22.0)

T79.0

Vzduchová embólia (poúrazová)
Nezahŕňa: vzduchovú embóliu komplikujúcu
• potrat, mimomaternicovú alebo molárnu ťarchavosť (O00 - O07, O08.2)
• ťarchavosť, pôrod a popôrodie (O88.0)

T79.1
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Tuková embólia (poúrazová)
Nezahŕňa: tukovú embóliu komplikujúcu
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• potrat, mimomaternicovú alebo molárnu ťarchavosť (O00 - O07, O08.2)
• ťarchavosť, pôrod a popôrodie (O88.8)

T79.2
T79.3

Poúrazové druhotné a opakované krvácanie
Poúrazová ranová infekcia nezatriedená inde
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na identifikovanie infekčného agensa.

T79.4

Traumatický šok
Šok (bezprostredne) (oneskorene) po úraze
Nezahŕňa: šok
• súvisiaci s anestéziou (T88.2)
• anafylaktický
• NS (T78.2)
• vyvolaný
• nepriaznivou reakciou na potravu (T78.0)
• správnou medicinálnou látkou správne podanou (T88.6)
• sérom (T80.5)
• komplikujúci potrat, mimomaternicovú alebo molárnu ťarchavosť
(O00 - O07, O08.3)
• elektrický (T75.4)
• od blesku (T75.0)
• neúrazový NEC (R57.-)
• pôrodnícky (O75.1)
• pooperačný (T81.1)

T79.5

Poúrazová anúria
Crush syndróm
Zlyhanie obličiek po dlhotrvajúcom stlačení končatiny

T79.6

Poúrazová ischémia svalu
Syndróm kompartmentu
Volkmannova ischemická kontraktúra
Nezahŕňa: syndróm predného svalového priečinka predkolenia (M76.8)

T79.7

Poúrazový podkožný emfyzém
Nezahŕňa: podkožný emfyzém po výkone (T81.8)

T79.8

Iné včasné komplikácie úrazu

T79.9

Nešpecifikovaná včasná komplikácia úrazu

KOMPLIKÁCIE LEKÁRSKEJ STAROSTLIVOSTI
NEZATRIEDENÉ INDE (T80 - T88)
Podľa potreby použite doplnkový kód vonkajších príčin (XX. kapitola) na identifikovanie použitého zariadenia
a podrobnosti o okolnostiach vzniku.
Podľa potreby použite doplnkový kód (B95 - B97) na identifikovanie infekčného agensa.

Nezahŕňa: nepriaznivé účinky liečiv a liekov (A00 - R99, T78.-)
prípady lekárskej starostlivosti o pooperačné stavy, ktoré sú bez komplikácií, ako je
• umelý otvor (Z93.-)
• zatvorenie vonkajšieho vyústenia (Z43.-)
• skúška a prispôsobenie protetickej pomôcky (Z44.-)
popáleniny a poleptania po lokálnej aplikácii a ožiarení (T20 - T32)
komplikácie chirurgických výkonov počas ťarchavosti, pôrodu a popôrodia (O00 - O99)
otravy a toxické účinky liečiv a chemikálií (T36 - T65)
špecifikované komplikácie zatriedené inde, ako sú
• pooperačný syndróm slepej slučky (K91.2)
• vymokanie mozgovomiechového moku po spinálnej punkcii (G97.0)
• zlá funkcia kolostómie (K91.4)
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• poruchy tekutinovej a elektrolytovej rovnováhy (E86 - E87)
• funkčné poruchy po operácii srdca (I97.0 - .1)
• syndróm po laminektómii NEC (M96.1)
• syndróm po operácii žalúdka (K91.1)
• syndróm lymfedému po mastektómii (I97.2)

T80

KOMPLIKÁCIE PO INFÚZII, TRANSFÚZII A LIEČEBNEJ
INJEKCII
Zahŕňa:
perfúziu
Nezahŕňa: odvrhnutie transplantátu kostnej drene (T86.0)

T80.0
T80.1

Vzduchová embólia po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii
Cievne komplikácie po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii
Flebitída po transfúzii a liečebnej injekcii
Tromboembólia po transfúzii a liečebnej injekcii
Tromboflebitída po transfúzii a liečebnej injekcii
Nezahŕňa: uvedené stavy, ak sa špecifikujú ako
• zavinené protézami, implantátmi a štepmi (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
• pozákrokové (T81.7)

T80.2

Infekcie po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii
Infekcia
Sepsa po transfúzii a liečebnej injekcii
Septikémia po transfúzii a liečebnej injekcii
Septický šok po transfúzii a liečebnej injekcii
Nezahŕňa: uvedené stavy, ak sa špecifikujú ako
• zavinené protézami, implantátmi a štepmi (T82.6 - .7, T83.5 - .6,
T84.5 - .7, T85.7)
• pozákrokové (T81.4)

T80.3

Reakcia krvnej inkompatibility v systéme ABO
Transfúzia inkompatibilnej krvi
Reakcia inkompatibility krvných skupín v infúzii alebo transfúzii

T80.4

Reakcia krvnej inkompatibility v systéme Rh
Reakcia zavinená faktorom Rh v infúzii alebo transfúzii

T80.5

Anafylaktický šok vyvolaný sérom
Nezahŕňa: šok
• alergický NS (T78.2)
• anafylaktický
• NS (T78.2)
• vyvolaný nepriaznivým účinkom správnej medicinálnej látky správne
podanej (T88.6)

T80.6

Iné reakcie na sérum
Otrava sérom
Sérová choroba
Sérová
• vyrážka
• choroba
• žihľavka
Nezahŕňa: serovú hepatitídu (B16.-)

T80.8
T80.9

Iné komplikácie po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii
Nešpecifikované komplikácie po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii
Transfúzna reakcia NS

T81

KOMPLIKÁCIE PO VÝKONOCH NEZATRIEDENÉ INDE
Nezahŕňa: nepriaznivý účinok liečiva NS (T88.7)
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komplikácie po
• imunizácii (T88.0 - .1)
• infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii (T80.-)
bližšie určené komplikácie zaradené inde
• zavinené protézami, implantátmi a štepmi (T82 - T85)
• dermatitídu vyvolanú liečivami a liekmi (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0 - .1)
• otravy a toxické účinky vyvolané liečivami a chemikáliami (T36 - T65)

T81.0

Krvácanie a hematóm komplikujúci výkon nezatriedené inde
Krvácanie z ktoréhokoľvek miesta spôsobené výkonom
Nezahŕňa: krvácanie zavinené protézami, implantátmi a štepmi (T82.8, T83.8, T84.8,
T85.8)
hematóm v rane súvisiacej s pôrodom (O90.2)

T81.1

Šok počas výkonu alebo po výkone nezatriedený inde
Kolaps NS počas výkonu alebo po výkone
Šok (endotoxínový) počas výkonu alebo po výkone
(hypovolemický) (septický) počas výkonu alebo po výkone
Pooperačný šok NS
Nezahŕňa: šok
• v súvislosti s anestéziou (T88.2)
• anafylaktický
• NS (T78.2)
• vyvolaný
• správnou medicinálnou látkou správne podanou (T88.6)
• sérom (T80.5)
• po potrate, mimomaternicovej a molárnej ťarchavosti (O00 - O07, O08.3)
• elektrický (T75.4)
• pôrodnícky (D75.1)
• traumatický (T79.4)

T81.2

Náhodné napichnutie a natrhnutie počas výkonu nezatriedené inde
Náhodné prederavenie
• cievy (katétrom) (endoskopom) (nástrojom) (sondou) počas výkonu
• nervu (katétrom) (endoskopom) (nástrojom) (sondou) počas výkonu
• orgánu (katétrom) (endoskopom) (nástrojom) (sondou) počas výkonu
Nezahŕňa: prederavenie, napichnutie alebo natrhnutie prístrojom alebo implantátom
náročky ponechaným v operačnej rane (T82 - T85)
bližšie určené komplikácie zatriedené inde, ako je [Allenov-Mastersov]
syndróm natrhnutia širokého väzu (N83.8)
poškodenie nástrojmi počas pôrodu (O70 - O71)

T81.3

Rozpad operačnej rany nezatriedený inde
Rozostúpenie operačnej rany
Roztrhnutie operačnej rany
Nezahŕňa: rozpadnutie
• rany po cisárskom reze (O90.0)
• pôrodníckej rany perinea v popôrodí (O90.1)

T81.4

Infekcia po výkone nezatriedená inde
Absces
• vnútrobrušný po výkone
• stehový po výkone
• subfrenický po výkone
• v rane po výkone
Septikémia po výkone
Nezahŕňa: infekciu zavinenú
• protézami, implantátmi a štepmi (T82.6 - .7, T83.5 - .6, T84.5 - .7, T85.7)
• infúziou, transfúziou a liečebnou injekciou (T80.2)
infekciu rany po pôrodníckej operácii (O86.0)
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Cudzie teleso náhodne ponechané v telovej dutine alebo operačnej rane po výkone
Zrasty následkom náhodne nechaného cudzieho telesa v operačnej rane alebo v telovej
dutine
Zátvor následkom náhodne nechaného cudzieho telesa v operačnej rane alebo v telovej
dutine
Prederavenie náhodne nechaného cudzieho telesa v operačnej rane alebo v telovej dutine
Nezahŕňa: zátvor alebo prederavenie zavinené protézami, implantátmi a štepmi
zámerne nechanými v tele (T82.0 - .5, T83.0 - .4, T84.0 - .4, T85.0 - .6)

T81.6

Akútna reakcia na cudziu látku ponechanú náhodne počas výkonu
Zápal pobrušnice
• aseptický
• chemický

T81.7

Cievne komplikácie po výkone nezatriedené inde
Vzduchová embólia po výkone NEC
Nezahŕňa: embóliu
• komplikujúcu
• potrat, mimomaternicovú a molárnu ťarchavosť (O00-O07, O08.2)
• ťarchavosť, pôrod a popôrodie (O88.-)
• zapríčinenú protézami, implantátmi a štepmi (T82.8, T83.8, T84.8, T85.8)
• po infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii (T80.0)
• poúrazovú (T79.0)

T81.8

Iné komplikácie výkonov nezatriedené inde
Komplikácie inhalačnej liečby
Emfyzém (podkožný), ktorý vznikol po výkone
Pretrvávajúca pooperačná píšťala
Nezahŕňa: malígnu hypertermiu z anestézie (T88.3)
hypotermiu po anestézii (T88.5)

T81.9

Nešpecifikované komplikácie výkonu

T82

KOMPLIKÁCIE SRDCOVÝCH A CIEVNYCH PROTETICKÝCH
POMÔCOK, IMPLANTÁTOV A ŠTEPOV
Nezahŕňa: zlyhanie a odvrhnutie transplantovaných orgánov a tkanív (T86.-)

T82.0

Mechanické komplikácie srdcových chlopňových protéz (umelých chlopní)
Zlyhanie (mechanické) srdcovej chlopňovej protézy
Premiestnenie srdcovej chlopňovej protézy
Netesnosť srdcovej chlopňovej protézy
Zlá poloha srdcovej chlopňovej protézy
Zapchatie mechanické srdcovej chlopňovej protézy
Prederavenie srdcovej chlopňovej protézy
Protrúzia srdcovej chlopňovej protézy

T82.1

Mechanická komplikácia srdcovej elektronickej pomôcky
Stavy uvedené pod položkou T82.0 zavinené:
• elektródami
• pulzovým generátorom (batériou)

T82.2

Mechanická komplikácia obchádzky vencovitej tepny a chlopňovej náhrady
(štepu)
Stavy uvedené pod položkou T82.0 zavinené obchádzkou vencovitej tepny a chlopňovej
náhrady (štepu)

T82.3

Mechanická komplikácia iných cievnych štepov
Stavy uvedené pod položkou T82.0 zavinené
• aortálnym (bifurkačným) štepom (náhradou)
• tepnovým (krčnicovým) (stehovým) štepom (obchádzkou)

662

PORANENIA, OTRAVY A DAKTORÉ INÉ NÁSLEDKY VONKAJŠÍCH PRÍČIN (S00 - T98)
T82.4

Mechanická komplikácia cievnym dialyzačným katétrom
Stavy uvedené pod položkou T82.0 zavinené cievnym dialyzačným katétrom
Nezahŕňa: mechanickú komplikáciu intraperitoneálneho dialyzačného katétra (T85.6)

T82.5

Mechanická komplikácia iných srdcových a cievnych pomôcok a implantátov
Stavy uvedené pod položkou T82.0 zavinené
• artériovenóznou (nym)
• píšťalou vytvorenou chirurgicky
• skratom vytvoreným chirurgicky
• umelým srdcom
• balónovou (kontrapulzačnou) pomôckou
• infúznym katétrom
• dáždnikovou pomôckou v dolnej dutej žile
Nezahŕňa: mechanickú komplikáciu epidurálneho a subdurálneho infúzneho katétra
(T85.6)

T82.6

Infekcia a zápalová reakcia zavinená srdcovou chlopňovou protézou (umelou
chlopňou)

T82.7

Infekcia a zápalová reakcia zavinená inými srdcovými a cievnymi
pomôckami, implantátmi a štepmi

T82.8

Iné komplikácie srdcových a cievnych protetických pomôcok, implantátov
a štepov
Komplikácie
Embólia zavinená srdcovými a cievnymi protetickými pomôckami, implantátmi a štepmi
Fibróza zavinená srdcovými a cievnymi protetickými pomôckami, implantátmi a štepmi
Krvácanie zavinené srdcovými a cievnymi protetickými pomôckami, implantátmi a štepmi
Bolesť zavinená srdcovými a cievnymi protetickými pomôckami, implantátmi a štepmi
Zúženie zavinené srdcovými a cievnymi protetickými pomôckami, implantátmi a štepmi
Trombóza zavinená srdcovými a cievnymi protetickými pomôckami, implantátmi a štepmi

T82.9

Nešpecifikovaná komplikácia srdcových a cievnych protetických pomôcok,
implantátov a štepov

T83

KOMPLIKÁCIE MOČOVOPOHLAVNÝCH PROTETICKÝCH
POMÔCOK, IMPLANTÁTOV A ŠTEPOV
Nezahŕňa: zlyhanie a odvrhnutie transplantovaných orgánov a tkanív (T86.-)

T83.0

Mechanická komplikácia močového trvalého katétra
Stavy uvedené pod položkou T82.0 zavinené
• katétrom
• cystostomickým
• močovej rúry, trvalým

T83.1

Mechanická komplikácia iných močových pomôcok a implantátov
Stavy uvedené pod položkou T82.0 zavinené
• močovou (ým)
• elektronickou stimulačnou pomôckou
• zvieračovým (sfinkterovým) implantátom

T83.2

Mechanická komplikácia štepu močového orgánu
Stavy uvedené pod položkou T82.0 zavinené štepom močového orgánu

T83.3

Mechanická komplikácia vnútromaternicovej antikoncepčnej pomôcky
Stavy uvedené pod položkou T82.0 zavinené vnútromaternicovou pomôckou

T83.4

Mechanická komplikácia iných protetických pomôcok, implantátov a štepov
pohlavných orgánov
Stavy uvedené pod položkou T82.0 zavinené implantovanou protézou penisu

T83.5

Infekcia a zápalová reakcia zavinená protetickou pomôckou, implantátom
a štepom močových orgánov
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T83.6
T83.8

Infekcia a zápalová reakcia zavinená protetickou pomôckou, implantátom
a štepom pohlavných orgánov
Iné komplikácie urogenitálnych protetických pomôcok, implantátov a štepov
Stavy uvedené pod položkou T82.0 zavinené protetickými pomôckami, implantátmi a štepmi

T83.9

Nešpecifikovaná komplikácia urogenitálnej protetickej pomôcky, implantátu
a štepu

T84

KOMPLIKÁCIE VNÚTORNÝCH ORTOPEDICKÝCH
PROTETICKÝCH POMÔCOK, IMPLANTÁTOV A ŠTEPOV
Nezahŕňa: zlomeninu kosti po osadení ortopedického implantátu kĺbovej protézy alebo
kostného štepu (M96.6)
zlyhanie a odvrhnutie transplantovaných orgánov a tkanív (T86.-)

T84.0

Mechanická komplikácia vnútornej kĺbovej protézy
Stavy uvedené pod položkou T82.0 zapríčinené kĺbovou protézou

T84.1

Mechanická komplikácia pomôcky na vnútornú fixáciu kostí končatiny
Stavy uvedené pod položkou T82.0 zapríčinené pomôckou na vnútornú fixáciu kostí končatiny

T84.2

Mechanická komplikácia pomôcky na vnútornú fixáciu iných kostí
Stavy uvedené pod položkou T82.0 zapríčinené pomôckou na vnútornú fixáciu iných kostí

T84.3

Mechanická komplikácia iných kostných pomôcok, implantátov a štepov
Stavy uvedené pod položkou T82.0 zapríčinené
• kostným štepom
• elektronickým stimulátorom kosti (kostného hojenia)

T84.4

Mechanická komplikácia iných vnútorných ortopedických pomôcok,
implantátov a štepov
Stavy uvedené pod položkou T82.0 zapríčinené svalovým a šľachovým štepom

T84.5

Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená vnútornou kĺbovou protézou

T84.6

Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená vnútornou fixačnou pomôckou
(ktorékoľvek miesto)

T84.7

Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inými vnútornými ortopedickými
pomôckami, implantátmi a štepmi

T84.8

Iné komplikácie vnútorných ortopedických protetických pomôcok, implantátov
a štepov
Stavy uvedené pod T82.8 zapríčinené vnútornými ortopedickými protetickými pomôckami,
implantátmi a štepmi

T84.9

Nešpecifikovaná komplikácia vnútornej ortopedickej protetickej pomôcky,
implantátu a štepu

T85

KOMPLIKÁCIE INÝCH VNÚTORNÝCH PROTETICKÝCH
POMÔCOK, IMPLANTÁTOV A ŠTEPOV
Nezahŕňa: zlyhanie a odvrhnutie transplantovaných orgánov a tkanív (T86.-)

T85.0

Mechanická komplikácia vnútrolebkového komorového (spájajúceho) skratu
(shunt)
Stavy uvedené pod položkou T82.0 zapríčinené intrakraniálnym komorovým (spájajúcim)
skratom (shunt)

T85.1

Mechanická komplikácia implantovaného elektronického stimulátora nervového
systému
Stavy uvedené pod položkou T82.0 zapríčinené elektronickým neurostimulátorom (elektródou)
• mozgu
• periférneho nervu
• miechy
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T85.2

Mechanická komplikácia vnútroočnej šošovky
Stavy uvedené pod položkou T82.0 zapríčinené vnútroočnou šošovkou

T85.3

Mechanická komplikácia iných očných protetických pomôcok, implantátov
a štepov
Stavy uvedené pod položkou T82.0 zapríčinené
• štepom rohovky
• protézou očnice

T85.4

Mechanická komplikácia protézy prsníka a implantátu
Stavy uvedené pod položkou T82.0 zapríčinené protézou prsníka a implantátom

T85.5

Mechanická komplikácia gastrointestinálnych protetických pomôcok,
implantátov a štepov
Stavy uvedené pod položkou T82.0 zapríčinené
• protézou žlčovodu
• pažerákovou antirefluxovou pomôckou

T85.6

Mechanická komplikácia iných bližšie určených vnútorných protetických
pomôcok, implantátov a štepov
Stavy uvedené pod položkou T82.0 zapríčinené
• epidurálnym a subdurálnym infúznym katétrom
• intraperitoneálnym dialyzačným katétrom
• nevstrebateľným chirurgickým materiálom NS
• trvalým šijacím materiálom
Nezahŕňa: mechanickú komplikáciu trvalého drôtového šijacieho materiálu na spájanie
kostí (T84.1 - .2)

T85.7

Infekcia a zápalová reakcia zapríčinená inými vnútornými protetickými
pomôckami, implantátmi a štepmi

T85.8

Iné komplikácie vnútorných protetických pomôcok, implantátov a štepov
nezatriedených inde
Stavy uvedené pod položkou T82.8 zapríčinené vnútornými protetickými pomôckami,
implantátmi a štepmi NEC

T85.9

Nešpecifikovaná komplikácia vnútornej protetickej pomôcky, implantátu
a štepu
Komplikácia vnútornej protetickej pomôcky, implantátu a štepu NS

T86
T86.0

ZLYHANIE A ODVRHNUTIE TRANSPLANTOVANÝCH
ORGÁNOV A TKANÍV
Odvrhnutie transplantátu kostnej drene
Reakcia alebo choroba transplantát-hostiteľ

T86.1

Zlyhanie a odvrhnutie transplantovanej obličky

T86.2

Zlyhanie a odvrhnutie transplantovaného srdca
Nezahŕňa: komplikáciu
• umelej srdcovej pomôcky (T82.-)
• srdcovopľúcneho transplantátu (T86.3)

T86.3

Zlyhanie a odvrhnutie srdcovopľúcneho transplantátu

T86.4

Zlyhanie a odvrhnutie transplantovanej pečene

T86.8

Zlyhanie a odvrhnutie iného transplantovaného orgánu a tkaniva
Zlyhanie alebo odvrhnutie transplantovanej
• kosti
• čreva
• pľúc
• podžalúdkovej žľazy
• kože (aloštep) (autoštep)
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T86.9

Zlyhanie a odvrhnutie nešpecifikovaného orgánu a tkaniva

T87

KOMPLIKÁCIE CHARAKTERISTICKÉ PRE ZNOVAPRIPOJENIE
(REPLANTÁCIU) A AMPUTÁCIU

T87.0

Komplikácie znovapripojenia (časti) hornej končatiny

T87.1

Komplikácie znovapripojenia (časti) dolnej končatiny

T87.2

Komplikácie inej znovapripojenej časti tela

T87.3

Neuróm amputačného kýpťa

T87.4

Infekcia amputačného kýpťa

T87.5

Nekróza amputačného kýpťa

T87.6

Iné a nešpecifikované komplikácie amputačného kýpťa
Komplikácia amputačného kýpťa
• kontraktúra (flekčná) (najbližšieho proximálneho kĺbu)
• hematóm
• opuch
Nezahŕňa: syndróm fantómovej končatiny (G54.6 - .7)

T88

INÉ KOMPLIKÁCIE LEKÁRSKEJ A ZDRAVOTNÍCKEJ
STAROSTLIVOSTI NEZATRIEDENÉ INDE
Nezahŕňa: náhodné napichnutie alebo natrhnutie počas výkonu (T81.2)
komplikácie po
• infúzii, transfúzii a liečebnej injekcii (T80.-)
• výkone NEC (T81.-)
špecifikované komplikácie zatriedené inde ako
• komplikácia
• anestézie
• pri pôrode (O74.-)
• v ťarchavosti (O29.-)
• popôrodí (O89.-)
• protetických pomôcok, implantátov a štepov (T82 - T85)
• pôrodníckych operačných výkonov (O75.4)
• dermatitída po liečivách a liekoch (L23.3, L24.4, L25.1, L27.0 - .1)
• otrava a toxické účinky liečiv a chemikálií (T36 - T65)

T88.0

Infekcia po imunizácii
Sepsa po imunizácii
Septikémia po imunizácii

T88.1

Iné komplikácie po imunizácii nezatriedené inde
Vyrážka po imunizácii
Nezahŕňa: anafylaktický šok po podaní séra (T80.5)
iné sérové reakcie (T80.6)
postimunizačnú
• artropatiu (M02.2)
• encefalitídu (G04.0)

T88.2

Šok po anestézii
Šok po anestézii, pri ktorej sa správna látka podala správne
Nezahŕňa: komplikácie anestézie
• z predávkovania alebo podania nesprávnej látky (T36 - T50)
• pri pôrode (O74.-)
• v ťarchavosti (O29.-)
• v popôrodí (O89.-)
pooperačný šok NS (T81.1)
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T88.3

Malígna hypertermia vyvolaná anestéziou

T88.4

Nevydarená alebo ťažká intubácia

T88.5

Iné komplikácie anestézie
Hypotermia po anestézii

T88.6

T88.7

Anafylaktický šok vyvolaný nepriaznivým účinkom správneho liečiva alebo
lieku podaného správne
Nezahŕňa: anafylaktický šok po sére (T80.5)
Nešpecifikovaný nepriaznivý účinok liečiva alebo lieku
Nepriaznivý účinok na správne podané správne liečivá a lieky
Alergická reakcia na správne podané správne liečivá a lieky
Precitlivenosť na správne podané správne liečivá a lieky
Idiosynkrázia na správne podané správne liečivá a lieky
Lieková
• hypersenzitivita NS
• reakcia NS
Nezahŕňa: špecifikované nepriaznivé účinky liečiv a liekov (A00 - R99 a T80 - T88.6,
T88.8)

T88.8

Iné bližšie určené komplikácie lekárskej starostlivosti nezatriedené inde

T88.9

Nešpecifikovaná komplikácia lekárskej starostlivosti
Nezahŕňa: nepriaznivý účinok NS (T78.9)

NESKORÉ NÁSLEDKY PORANENÍ, OTRÁV A INÉ
NÁSLEDKY VONKAJŠÍCH PRÍČIN (T90 - T98)
Poznámka: Tieto položky sa používajú na označenie stavov uvedených pod S00 - S99 a T00 - T88 ako
príčin neskorých následkov, ktoré sa samy zatrieďujú inde. Medzi neskoré následky patria
tie, ktoré sa takto výslovne označujú, alebo také, ktoré sú prítomné rok alebo viac po čerstvom
úraze.

T90
T90.0

NESKORÉ NÁSLEDKY PORANENÍ HLAVY
Neskoré následky po povrchovom poranení hlavy
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod S00.-

T90.1

Neskoré následky otvorenej rany hlavy
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod S01.-

T90.2

Neskoré následky zlomeniny lebky a tvárových kostí
Neskoré následky poranení zatriediteľné pod S02.-

T90.3

Neskoré následky poranenia hlavových nervov
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod S04.-

T90.4

Neskoré následky poranenia oka a očnice
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod S05.-

T90.5

Neskoré následky vnútrolebkového poranenia
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod S06.-

T90.8

Neskoré následky iných bližšie určených poranení hlavy
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod S03.-, S07 - S08 a S09.0 - .8

T90.9

Neskoré následky nešpecifikovaného poranenia hlavy
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod S09.9
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T91

NESKORÉ NÁSLEDKY PORANENÍ KRKU A TRUPU

T91.0

Neskoré následky povrchového poranenia a otvorenej rany krku a trupu
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod S10 - S11, S20 - S21, S30 - S31
a T09.0 - .1

T91.1

Neskoré následky zlomeniny chrbtice
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod S12.-, S22.0 - .1, S32.0,.7 a T08

T91.2

Neskoré následky inej zlomeniny hrudníka a panvy
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod S22.2 - .9 a S32.1 - .5, .8

T91.3

Neskoré následky poranenia miechy
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod S14.0 - .1, S24.0 - .1, S34.0 - .1 a T09.3

T91.4

Neskoré následky poranenia vnútrohrudníkových orgánov
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod S26 - S27

T91.5

Neskoré následky poranenia vnútrobrušných a panvových orgánov
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod S36 - S37

T91.8

Neskoré následky iných bližšie určených poranení krku a trupu
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod S13.-, S14.2 - .6, S15 - S18, S19.7 - .8, S23.-,
S24.2 - .6, S25.-, S28.-, S29.0 - .8, S33.-, S34.2 - .8, S35.-, S38.-, S39.0 - .8 a T09.2, .4 - .8

T91.9

Neskoré následky nešpecifikovaného poranenia krku a trupu
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod S19.9, S29.9, S39.9 a T09.9

T92

NESKORÉ NÁSLEDKY PORANENÍ HORNEJ KONČATINY

T92.0

Neskoré následky otvorenej rany hornej končatiny
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod S41.-, S51.-, S61.- a T11.1

T92.1

Neskoré následky zlomeniny ramena a predlaktia
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod S42.-, S52.- a T10

T92.2

Neskoré následky zlomeniny na úrovni zápästia a ruky
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod S62.-

T92.3

Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia hornej končatiny
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod S43.-, S53.-, S63.- a T11.2

T92.4

Neskoré následky poranenia nervu hornej končatiny
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod S44.-, S54.-, S64.- a T11.3

T92.5

Neskoré následky poranenia svalu a šľachy hornej končatiny
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod S46.-, S56.-, S66.- a T11.5

T92.6

Neskoré následky drvivého poranenia a traumatickej amputácie hornej
končatiny
Neskoré následky poranenia zaraditeľné pod S47 - S48, S57 - S58, S67 - S68 a T11.6

T92.8

Neskoré následky iných bližšie určených poranení hornej končatiny
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod položky S40.-, S45.-, S49.7 - .8, S50.-, S55.-,
S59.7 - .8, S60.-, S65.-, S69.7 - .8 a T11.0, T11.4, T11.8

T92.9

Neskoré následky nešpecifikovaného poranenia hornej končatiny
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod S49.9, S59.9, S69.9 a T11.9

T93
T93.0

NESKORÉ NÁSLEDKY PORANENÍ DOLNEJ KONČATINY
Neskoré následky otvorenej rany dolnej končatiny
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod položky S71.-, S81.-, S91.- a T13.1

T93.1

Neskoré následky zlomeniny stehnovej kosti
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod S72.-
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T93.2

Neskoré následky iných zlomenín dolnej končatiny
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod položky S82.-, S92.- a T12

T93.3

Neskoré následky vykĺbenia, vyvrtnutia a natiahnutia dolnej končatiny
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod S73.-, S83.-, S93.- a T13.2

T93.4

Neskoré následky poranenia nervu dolnej končatiny
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod S74.-, S84.-, S94.- a T13.3

T93.5

Neskoré následky poranenia svalu a šľachy dolnej končatiny
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod S76.-, S86.-, S96.- a T13.5

T93.6

Neskoré následky drvivého poranenia a traumatickej amputácie dolnej
končatiny
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod S77 - S78, S87 - S88, S97 - S98 a T13.6

T93.8

Neskoré následky iných bližšie určených poranení dolnej končatiny
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod S70.-, S75.-, S79.7 - .8, S80.-, S85.-, S89.7 .8, S90.-, S95.-, S99.7 - .8 a T13.0, .4, .8

T93.9

Neskoré následky nešpecifikovaných poranení dolnej končatiny
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod S79.9, S89.9, S99.9 a T13.9

T94
T94.0

NESKORÉ NÁSLEDKY PORANENÍ VIACERÝCH A BLIŽŠIE
NEURČENÝCH OBLASTÍ TELA
Neskoré následky poranení viacerých oblastí tela
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod T00 - T07

T94.1

Neskoré následky poranení nešpecifikovaných podľa oblastí tela
Neskoré následky poranení zatriediteľné pod T14.-

T95

NESKORÉ NÁSLEDKY POPÁLENÍN, POLEPTANÍN A OMRZLÍN

T95.0

Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hlavy a krku
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod T20.-, T33.0 - .1, T34.0 - .1 a T35.3

T95.1

Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny trupu
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod T21.-, T33.2 - .3, T34.2 - .3 a T35.3

T95.2

Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny hornej končatiny
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod položky T22 - T23, T33.4 - .5, T34.4 - .5 a T35.4

T95.3

Neskoré následky popálenia, poleptania a omrzliny dolnej končatiny
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod T24 - T25, T33.6 - .8, T34.6 - .8 a T35.5

T95.4

Neskoré následky popálenia a poleptania zatriediteľné iba podľa rozsahu
zachváteného povrchu tela
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod T31 - T32

T95.8

Neskoré následky inej bližšie určenej popáleniny, poleptania a omrzliny
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod T26 - T29 a T35.0 - .1, .6

T95.9

Neskoré následky nešpecifikovanej popáleniny, poleptania a omrzliny
Neskoré následky poranenia zatriediteľné pod T30.-, T33.9, T34.9 a T35.7

T96

NESKORÉ NÁSLEDKY OTRÁV LIEČIVAMI, LIEKMI
A BIOLOGICKÝMI LÁTKAMI
Neskoré následky otravy zaraditeľné pod položky T36 - T50

T97

NESKORÉ NÁSLEDKY TOXICKÝCH ÚČINKOV LÁTOK
POUŽÍVANÝCH NAJMÄ MIMO LEKÁRSTVA
Neskoré následky toxických účinkov látok zatriediteľné pod T51 - T65
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T98
T98.0

NESKORÉ NÁSLEDKY INÝCH A BLIŽŠIE URČENÝCH ÚČINKOV
VONKAJŠÍCH PRÍČIN
Neskoré následky cudzích telies vniknutých prirodzeným otvorom
Neskoré následky účinkov zatriediteľné pod T15 - T19

T98.1

Neskoré následky iných a nešpecifikovaných účinkov vonkajších príčin
Neskoré následky účinkov zatriediteľné pod T66 - T78

T98.2

Neskoré následky niektorých včasných komplikácií úrazov
Neskoré následky komplikácií zatriediteľné pod T79.-

T98.3

Neskoré následky komplikácií lekárskej starostlivosti nezatriedené inde
Neskoré následky komplikácií zatriediteľné pod T80 - T88
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