Zmeny na rok 2021:
kód diagnózy Názov diagnózy

Popis diagnózy

zmena

D63.0*

Anémia pri nádorových chorobách

Anémia pri nádorových chorobách
(C00 - D48†)

doplnenie popisu

E07.0

Hypersekrécia kalcitonínu (Medulárny karcinóm)

doplnenie názvu

E84.8-

Cystická fibróza s črevnými inými prejavmi

oprava názvu

E11.-

Diabetes mellitus 2. typu

Nepatrí sem:
Diabetes mellitus:
Diabetes mellitus:

vymazanie duplicity

I48.2

Fibrilácia predsiení, permanentná

Fibrilácia predsiení, permanentná

oprava preklepu

K03.3

Patologická resorpcia koreňov zubov

Vnútorný granulóm zubnej drene
Resorpcia koreňov zubov (vonkajšia)

doplnenie názvu a
popisu

K00.0

Anodoncia
Poruchy počtu zubov

Hypodoncia Anodoncia
Oligodoncia

doplnenie názvu a
popisu

B20.8

Choroba HIV s následnými inými infekčnými a parazitovými chorobami
bližšie určenými

Choroba HIV s následnými inými
infekčnými a parazitovými chorobami
bližšie určenými

doplnenie názvu a
poipsu

O80-O84

Pôrod

Poznámka : Kódovanie poskytnutej vypustenie vety
zdravotnej starostliovsti pri pôrode pre
potreby úhradového mechanizmu sa
riadi Pravidlami kódovania chorôb a
zdravotných výkonov s označením
S1504 - S1518 podľa príslušného
platného výnosu MZSR.

O81.-

Pôrod jedného plodu kliešťami alebo vákuovým extraktorom

Subklasifikačné kódy O81.0 až O81.9 sa vypustenie vety
pre úhradový mechanizmus
nepoužívajú, čo však nevylučuje ich
použitie pre iné účely.

R65.-! S09.7
S19.7
S29.7
S39.7
S49.7
S59.7
S69.7
S79.7
S89.7
S99.7

Syndróm systémovej zápalovej odpovede [SIRS]

Pri ústavnej starostlivosti sa používajú vypustenie vety
Pravidlá kódovania.

E24.8

Iný Periférny Cushingov syndróm

oprava názvu

E25.-

Adrenogenitálna Kongenitálna porucha adrenálna hyperplázia

oprava názvu

E25.0-

Vrodená Kongenitálna adrenálna hyperplázia adrenogenitálna porucha
spojená s nedostatkom enzýmov

oprava názvu

Syndróm polycystických ovárií
E28.2
M80.4M80.40
M80.41
M80.42
M80.43
M80.44

Osteopozróza zapríčinená liekmi ...

Steinov-Leventhalov syndróm
Sklerocystický ovariálny syndróm

vypustenie vety v
popise
oprava preklepu

M80.45
M80.46
M80.47
M80.48
M80.49
E25.Kongenitálna adrenálna hyperplázia
Oprava resp. doplnenie stĺpca "život ohrozujúve dg"
Nové diagnózy:
A16.6

Latentná turberkulózna infekcia

A04.8-

Iná baktériová črevná infekcia, bližšie určená

A04.81

Enteritída zapríčinená Arcobacter spp.

A04.89

Iná baktériová črevná infekcia, bližšie určená

A21.8-

Iná forma tularémie

A21.81

Glandulárna tularémia

A21.82

Orofaryngeálna tularémia

A21.89

Iná forma tularémie

A40.8-

Iná streptokoková sepsa

A40.81

Sepsa zapríčinená streptokokom zo skupiny C

A40.89

Iná streptokoková sepsa

A41.8-

Iná sepsa, bližšie určená

A41.81

Sepsa zapríčinená multirezistentnou grampozitívnou baktériou

A41.89

Iná sepsa, bližšie určená

oprava názvu

A41.53

Sepsa zapríčinená multirezistentnou gramnegatívnou baktériou

A69.2-

Lymská choroba

A69.21

Lymská choroba - včasná diseminovaná infekcia, kožná forma

A69.22

Lymská choroba - včasná neuroborelióza

A69.23

Lymská karditída

A69.24

Lymská artritída

A69.25

Lymská choroba - očná forma

A69.26

Lymská choroba - chronická neuroborelióza

A69.27

Lymská choroba - Acrodermatitis chronica atroficans

A69.29

Iná Lymská choroba

A74.8-

Iná chlamýdiová choroba

A74.81

Chlamýdiová dilatačná kardiomyopatia

A74.82

Chlamýdiová myokarditída

A74.83

Chlamýdiová endokarditída

A74.84

Chlamýdiová artritída

A74.89

Iná chlamýdiová choroba

I46.8

Zlyhanie srdca

M21.4-

Plochá noha [Pes planus] (získaná)

M21.40

Plochá noha statická [Pes planus staticus]

M21.41

Plochá noha fixovaná [Pes planus fixatus]

M21.42

Plochá noha kontrahovaná [Pes planus contractus]

M21.43

Priečneplochá noha [Pes transversoplanus]

M21.44

Plochá noha [Pes planus], bližšie neurčená

Z52.8-

Darca iného orgánu alebo tkaniva

Z52.81

Darca pľúc

Z52.82

Darca pankreasu

Z52.89

Darca iného orgánu alebo tkaniva

Z94.82

Stav po transplantácii pankreasu

Z94.83

Stav po transplantácii obličky a pankreasu

Z06.-

Periodické preventívne prehliadky pre príslušníkov Hasičského a
záchranného zboru a Horskej záchrannej služby

Z06.0

Periodické preventívne prehliadky pre príslušníkov Hasičského a
záchranného zboru a Horskej záchrannej služby

Z17.-

Periodické preventívne prehliadky pre príslušníkov Policajného zboru

Z17.0

Periodické preventívne prehliadky pre príslušníkov Policajného zboru

U08.-

Osobná anamnéza COVID-19

U08.9

Osobná anamnéza COVID-19, bližšie neurčená

U09.-

Stav po COVID-19

U09.9

Stav po COVID-19, bližšie neurčený

U10.-

Multisystémový zápalový syndróm v časovom vzťahu ku COVID-19

U10.9

Z25.7
Z25.70

Multisystémový zápalový syndróm v časovom vzťahu ku COVID-19,
bližšie neurčený

Potreba imunizácie výlučne proti COVID-19
Potreba imunizácie výlučne proti COVID19, očkovacia látka Tozinameran

