MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

A (MZ SR) 19 - 01

ROČNÝ VÝKAZ
O ČINNOSTI ZÁCHRANNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY
za rok 2019

Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 951/19
z 5.9.2018

Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z.
o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.
Za ochranu dôverných údajov zodpovedá Ministerstvo zdravotníctva
Slovenskej republiky a Národné centrum zdravotníckych informácií.

Spravodajská jednotka doručí výkaz
do 28. februára nasledujúceho roka
1x Národnému centru
zdravotníckych informácií
Lazaretská 26
811 09 Bratislava
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Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
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Údaje za právnickú alebo fyzickú osobu *
Názov spravodajskej jednotky (SJ) - poskytovateľ zdrav. star.

Názov zamerania odborného útvaru (OÚ)

Adresa sídla OÚ
Názov obce
Názov okresu
* Spravodajská jednotka - právnická alebo fyzická osoba zabezpečí predloženie výkazu za každý odborný útvar, pre ktorý má od Úradu
pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pridelený kód poskytovateľa a ktorého činnosť je predmetom tohto štatistického zisťovania.

Odoslané dňa: Pečiatka:

Podpis vedúceho
Výkaz zostavil
spravodajskej jednotky: (meno a priezvisko):
E-mail:

Telefón (smerové číslo):

Klapka:

Vážený respondent,
Ministerstvo zdravotníctva SR vykonáva štatistické zisťovania za účelom získania informácií o činnosti záchrannej zdravotnej služby.
Toto zisťovanie je súčasťou Programu štátnych štatistických zisťovaní schváleného na roky 2018 - 2020. V záujme zabezpečenia objektívnych
výsledkov zisťovania Vás žiadame o úplné a pravdivé vyplnenie štatistického formulára podľa metodických pokynov a o jeho doručenie v
stanovenom termíne organizácii uvedenej na tomto formulári. Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár Vám vyplýva z § 18 zákona č.
540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Ak Vaša organizácia v sledovanom období nevykonávala žiadnu činnosť, alebo
nevykonávala činnosť, ktorá je predmetom tohto štatistického zisťovania, predložte negatívny výkaz s písomným uvedením dôvodu. Zároveň
nahláste aj prípadnú zmenu prevažujúcej činnosti organizácie. Uvedené dôverné údaje sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre
potreby Ministerstva zdravotníctva SR. Ďakujeme Vám za ich včasné poskytnutie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Spôsob vypĺňania záhlavia výkazu:
V riadku 01
IČO - vypĺňa sa identifikačné číslo organizácie; ak je IČO šesťmiestne, doplnia sa na prvých dvoch miestach nuly.
Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti - vypĺňa sa kód pridelený Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou pre odborný útvar,
ktorého činnosť je sledovaná v predmetnom výkaze (Metodické usmernenie ku kódom lekárov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
vydané ÚDZS).
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______________________________________________________________________

METODICKÉ POKYNY
na vyplňovanie formulára
Ročný výkaz
o činnosti záchrannej zdravotnej služby

A(MZ SR) 19-01
rok 2019
Formulár ročného výkazu bol schválený v rámci Programu štátnych štatistických zisťovaní na
roky 2018 - 2020, ktorý bol zverejnený vo Vyhláške ŠÚ SR č. 250/2017 Z. z.
Spravodajská povinnosť vyplniť štatistický formulár vyplýva z §18 zákona č. 540/2001
Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

Všeobecné zásady
Spravodajská jednotka predloží výkaz do uvedeného termínu jeho vyplnením a uložením
v elektronickej forme podľa pokynov uvedených v sprievodnom liste NCZI pri oslovení
k štatistickému zisťovaniu.
Spravodajská jednotka, ktorá predloží vyplnený formulár výkazu v elektronickej podobe,
papierový formulár výkazu už nezasiela.
Spravodajská jednotka zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a včasné doručenie údajov.
Prípadný komentár k vyplnenému výkazu s doplňujúcimi údajmi, poznámkami, informáciami,
vysvetleniami a zdôvodneniami je možné zaslať e-mailom príslušnému pracovníkovi NCZI.
Upozornenie
Právnická alebo fyzická osoba, ktorá je spravodajskou jednotkou, zabezpečí výkaz za
každý odborný útvar, pre ktorý má od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
pridelený kód poskytovateľa a ktorého činnosť je predmetom tohto štatistického zisťovania.
Spravodajská jednotka, ktorá bola v priebehu roka transformovaná z jedného subjektu
(predchodcu) na iný subjekt (nasledovníka), predkladá kompletný ročný výkaz, čiže vykazuje
zodpovedajúce údaje aj za predchodcu. Predchodca tieto údaje už nevykazuje.

Spôsob vyplňovania formulára
Formulár je rozdelený na:
a) Identifikačnú časť:
- Identifikačné číslo organizácie - IČO.
- Kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (PZS) pridelený Úradom pre dohľad nad
zdravotnou starostlivosťou (Metodické usmernenie ku kódom lekárov a poskytovateľov
zdravotnej starostlivosti, vydané ÚDZS).
- Údaje za spravodajskú jednotku (za právnickú alebo fyzickú osobu).
- Údaje za odborný útvar (OÚ) alebo operačné stredisko (OS).
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-

Meno a priezvisko a kontaktné údaje zostavovateľa výkazu (telefón vrátane smerového
čísla a klapky, e-mailová adresa).

b) Údajovú časť
Údajová časť pozostáva z modulov, v ktorých sa sledujú skupiny ukazovateľov zoradených
do riadkov (v ďalšom označenie riadku R) a stĺpcov (v ďalšom označenie stĺpca S).
Nevyplnené políčka sa nechávajú prázdne, neškrtajú sa, ani sa do nich nevpisujú nuly alebo
pomlčky.

Pokyny pre vyplňovanie modulov výkazu
3101. modul – Činnosť záchrannej zdravotnej služby (ZZS)
S1 – Počet výjazdov podľa členenia v sledovanom období.
S3 – Počet ošetrených osôb pri jednotlivých výjazdoch vo veku 0 až 18 zo stĺpca S2.
Nedosiahnutý pacient je osoba „neošetrená“, teda sa považuje v počte ošetrených ako 0 pacientov. V prípade
viacerých pacientov pri jednom výjazde sa zapíše počet všetkých ošetrených osôb.
Pre R04 sa údaje nevypĺňajú z logických dôvodov.
R02 - Za sekundárne výjazdy ZZS sa považujú prepravy na vyšetrenia (ošetrenia) v inom alebo vlastnom
zdravotníckom zariadení, medzi zdravotníckymi zariadeniami a do zdravotníckych zariadení vyššieho či
nižšieho typu.
R03 - Medzištátne prevozy sú sekundárne a repatriačné. Prevážaný pacient je zároveň ošetrovanou osobou,
môže sa stať, že pri jednom prevoze je viac pacientov (raritne), teda viac ošetrovaných osôb.
R04 – Za neúspešné výjazdy ZZS sa považujú tie, pri ktorých nebol dosiahnutý pacient z akýchkoľvek
dôvodov, napr. : výjazd ZZS bol odvolaný operačným strediskom (OS ZZS), pacient sa na mieste zásahu
nenachádzal, odišiel, ušiel a pod.
R05, R06 - Vzlety vrtuľníkom vykazuje len útvar vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS).
R05 – Za primárne vzlety sa považuje poskytnutie prednemocničnej zdravotnej starostlivosti osobám s
náhlou poruchou zdravia, alebo v ohrození života v podmienkach mimo zdravotníckych zariadení na
miestach, kde porucha zdravia alebo ohrozenie života vzniklo, a preprava osôb do 6 hodín od vzniku náhlej
príhody do zdravotníckeho zariadenia vyššieho typu.
R06 - Za sekundárne vzlety sa považuje doprava osôb s poruchou zdravia alebo v ohrození života v
podmienkach zabezpečenej zdravotnej starostlivosti medzi zdravotníckymi zariadeniami, transporty vitálne
ohrozených osôb.
R07 - Zdravotnícke asistencie pri verejných akciách
Nie sú typickým výjazdom a preto sa nezapočítavajú medzi výjazdy ZZS. Pri asistenciách nemusí byť žiadna
ošetrená osoba, alebo ich môže byť viacero na jednu ambulanciu.
Zdravotnícka asistencia pri verejných akciách je pristavenie ambulancie a prítomnosť zdravotníckych
pracovníkov, resp. zabezpečenie zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych služieb organizátorom verejnej
akcie.
Za výjazd je považovaný počet pristavených (zabezpečujúcich) ambulancií. Uvedú sa len tie asistencie, ktoré
boli realizované prostredníctvom poskytovateľov ZZS.

Do kategórie 0 -18 ročných patria osoby, ktoré k sledovanému dňu dosiahli vek maximálne 18 rokov
+364 dní (v priestupnom roku 365 dní).
Vek pacienta sa počíta v deň výjazdu.
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3105. modul – Činnosť operačného strediska
S1 – Údaje vykazuje iba operačné stredisko (OS) ZZS.
R01 až R04 – Počet hovorov podľa príslušnej kategórie závažnosti.

3206. modul – Ošetrené osoby podľa vybraných skupín diagnóz (hlavná diagnóza)
Modul vypĺňajú len útvary záchrannej zdravotnej služby (ZZS) a vrtuľníkovej záchrannej
zdravotnej služby (VZSS).
S1 až S2 – Počet ošetrených osôb podľa veku a reálnej hlavnej diagnózy, stanovenej počas výjazdu.
Ošetrená osoba môže mať stanovenú aj inú diagnózu ako sú uvedené vybrané diagnózy.
R05 a R06 - Z pohľadu urgentnej medicíny nie je možné v teréne primárne hodnotiť taxatívne druhy
poranenia. Na mieste sú zistiteľné vonkajšie príčiny chorobnosti a úmrtnosti. Dopravné nehody (Dg.: V01 V99) a iné vonkajšie príčiny náhodného poranenia (Dg.: W00 - X59). Topické diagnózy S00 až T32 sú
zahrnuté do vykazovanej skupiny diagnóz, ak sú spôsobené týmito príčinami.
R07 - Patria sem všetky úmyselné sebapoškodenia, ak nie sú uvedené v R01, napr.: Dg.: X62 – X65 ak nie
sú v dg.: F10 – F19.
R09 - Patria sem všetky udalosti s neurčeným úmyslom, ak neboli vykázané v riadkoch R01, R06 a R07.
R10 – Uvedie sa počet osôb, ktoré boli ošetrené ZZS v súvislosti s užívaním alkoholu. Zahŕňa Dg: T51, X45,
X65 a F10.
V prípade, že pacientovi bola určená dg, ktorá je definovaná vo viacerých riadkoch, bude ošetrená osoba
uvedená v predmetných riadkoch, napr. osoba s dg F10 sa vykáže v R02 aj R01.

Do kategórie 19+ ročných patria osoby, ktoré k sledovanému dňu dosiahli vek minimálne 19 rokov
a viac.
Vek pacienta sa počíta v deň výjazdu.
3208. modul - Ošetrené osoby podľa vybraných skupín diagnóz (FHQ)
FHQ = diagnózy kvintetu prvej hodiny: celý zoznam je uvedený v prílohe.
Modul vypĺňajú len útvary záchrannej zdravotnej služby (ZZS) a vrtuľníkovej záchrannej
zdravotnej služby (VZSS).
Ošetrená osoba môže mať stanovenú aj inú diagnózu ako sú uvedené vybrané diagnózy.
S1 až S2 – Počet ošetrených osôb podľa veku a reálnej hlavnej diagnózy, stanovenej počas výjazdu.
R01 a R02 - Samostatne sa vykazujú osoby, ku ktorým bol výjazd ZZS z dôvodu náhleho zastavenia obehu.
V R01 pacienti u ktorých nebola vykonaná kardiopulmonálna resuscitácia (KPR) a v R02 osoby, ktorým
bola vykonaná KPR.
R06 – Osoby so všetkými diagnózami súvisiacimi s bolesťou v hrudníku, ktorá nebola počas zásahu
stanovená ako akútny koronárny syndróm (AKS).
R07– Osoby so všetkými diagnózami súvisiacimi s bolesťou v hrudníku, ktorá bola stanovená počas zásahu
ako akútny koronárny syndróm (AKS) – t.j. STEMI, nonSTEMI.
R08 – Osoby s diagnózami s poruchami vedomia, vrátane kolapsov (dg. R40, R55).

Vek pacienta sa počíta v deň výjazdu.
3241. modul – Smerovanie pacientov
S1 až S2 – Počty ošetrených pacientov-osôb v jednotlivých vekových kategóriách podľa spôsobu ich
odovzdania, okrem exitov na mieste zásahu.
Platí len pre výjazdy s reálne dosiahnutým pacientom.
3

R01 - Počet osôb, kedy bol pacient po zásahu ZZS (ošetrení) ponechaný na mieste zásahu, ev. smerovaný do
domáceho prostredia (domov), okrem exitov (sledované v rámci registra NZO).
R02 - Počet osôb, kedy bol pacient po zásahu ZZS (ošetrení) transportovaný do zdravotníckeho zariadenia
(nemocnie, ambulancie LSPP, ambulancie súkr. lekára, ambulancie špecialistu).
R03 – Pacienti-osoby odovzdané inej posádke ZZS:
rýchla lekárska pomoc (RLP), rýchla zdravotná pomoc (RZP), vrtuľníková záchranná zdravotná služba
(VZZS), mobilná intenzívna jednotka (MIJ) ev. dopravná zdravotná služba (DZS).

Vek pacienta sa počíta v deň výjazdu.
3701. modul – Spolupráca so zložkami integrovaného záchranného systému (IZS)
Počet výjazdov, pri ktorých došlo k vzájomnej spolupráci zložiek integrovaného záchranného systému, t. j.
spoločných zásahov viacerých zložiek IZS a Dopravnej zdravotnej služby (DZS). Pod IZS sa rozumejú
základné záchranné zložky IZS a ostatné záchranné zložky IZS. Pokiaľ pri jednom zásahu (výjazde)
spolupracovalo viac zložiek, uvedie sa tento výjazd za každú zložku IZS samostatne.
R01 – Počet výjazdov, pri ktorých bola spolupráca s Hasičským a záchranný zborom - HaZZ
R02 – Počet výjazdov, pri ktorých bola spolupráca s Policajný zborom SR – PZ SR
R03 – Počet výjazdov, pri ktorých bola spolupráca s Ozbrojenými silami SR – OS SR
R04 – Počet výjazdov, pri ktorých bola spolupráca s Kontrolným chemickým laboratóriom civilnej ochrany
– KCHL a CO
R05 – Počet výjazdov, pri ktorých bola spolupráca s Horskou záchrannou službou - HZS
R06 – Počet výjazdov, pri ktorých bola spolupráca s inými zložkami Integrovaného záchranného systému
(IZS), neuvedenými v riadkoch R01 až R06.
R07 – Počet výjazdov, pri ktorých bola spolupráca s Dopravnou zdravotnou službou - DZS
Spolupráca s DZS sa vykazuje z dôvodu častej účasti na zásahoch napriek tomu, že DZS nie je súčasťou IZS.
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3702. modul – Časové parametre výjazdov
S1, S2 – sú vypočítané časové úseky, merané v hod:min:ss podľa nasledujúcej schémy formou priemerného času zo všetkých primárnych, resp. sekundárnych
výjazdov
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R01 – Reakčný čas (v schéme čas 1) – t.j. časový úsek od prijatia hovoru linky tiesňového volania operátorom
OS ZZS až po kontakt posádky ZZS s pacientom.
R02 – Dojazdový čas (v schéme čas 2) – t.j. časový úsek od prijatia výzvy na výjazd (posádka ZZS) až po
kontakt posádky ZZS s pacientom.
R03 – Čas na scéne (v schéme čas 3) – t.j. časový úsek kontaktu posádky ZZS s pacientom po odchod z
adresy.
R04 – Trvanie odovzdania pacienta v zdravotníckom zariadení (v schéme čas 4) – t.j. časový úsek od
pristavenia ambulancie ZZS pred príslušnou budovou zdravotníckeho zariadenia až po jeho
odovzdanie kompetentnému zdravotníckemu pracovníkovi (zamestnancovi zdravotníckeho
zariadenia) s jeho podpisom a pečiatkou v zdravotníckej dokumentácii ZZS.
R05 – Trvanie zásahu (v schéme čas 5) – t.j. časový úsek od prijatia hovoru linky tiesňového volania
operátorom OS ZZS až po jeho odovzdanie kompetentnému zdravotníckemu pracovníkovi
(zamestnancovi zdravotníckeho zariadenia) s jeho podpisom a pečiatkou v zdravotníckej
dokumentácii ZZS.
R06 – Trvanie výjazdu (v schéme čas 6) – t.j. časový úsek od prijatia výzvy na výjazd (posádka ZZS) až po
ukončenie výjazdu návratom do sídla stanice ZZS, resp. prijatia novej výzvy OS ZZS na ďalší výjazd.
R07 – Trvanie činnosti ZZS (v schéme čas 7) – t.j. časový úsek od prijatia hovoru linky tiesňového volania
operátorom OS ZZS až po ukončenie výjazdu návratom do sídla stanice ZZS, resp. prijatia novej
výzvy OS ZZS na ďalší výjazd.
Údaje pre riadky R01, R05 a R07 vykazuje operačné stredisko (OS ZZS)
Ostatné riadky vykazuje útvar záchrannej zdravotnej služby.

Vnútrovýkazové väzby
3101. modul
Pre stĺpec S2 musí byť vyplnený údaj v niektorom z riadkov R01, R02, R03, R05, R06.
Ak je vyplnený údaj v niektorom riadku stĺpca S2, musí byť uvedený aj údaj v príslušnom riadku
stĺpca S1.
Platí pre S2 a S3
R04 – bez údaja (pri neúspešnom výjazde nie je možné ošetrenie zastihnutej osoby/pacienta)
Platí pre všetky riadky okrem R04 a R07
S1 ≤ S2
Platí pre všetky riadky okrem R04
S2 ≥ S3
Pre R07S3 – údaj nemusí byť vyplnený, ak nie je dostupný

Hlavný odborník MZ SR pre odbor zdravotnícke záchranárstvo:

Internetová stránka: www.health.gov.sk
Odborný garant: Slovenská spoločnosť urgentnej medicíny a medicíny katastrof

Vypracovalo: Národné centrum zdravotníckych informácií
Internetová stránka: www.nczisk.sk
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Príloha č.1

Diagnózy kvintetu prvej hodiny (FHQ)
Kód
(MKCH)

Názov diagnózy

1. Náhle zastavenie obehu
I46.I46.0
I46.1
I46.9
R95.R95.0
R95.9
R96.R96.0
R96.1
R98

Zastavenie srdca
Zastavenie srdca s úspešnou resuscitáciou
Náhla srdcová smrť, takto opísaná
Zastavenie srdca, bližšie neurčené
Náhla smrť dojčaťa
Syndróm náhlej smrti dojčaťa [SIDS] so zmienkou o pitve
Syndróm náhlej smrti dojčaťa [SIDS] bez zmienky o pitve
Iná náhla smrť z neznámej príčiny
Náhla smrť
Smrť, ktorá nastala za menej ako 24 hodín od začiatku príznakov, ináč nevysvetlená
Smrť bez svedkov

2. Závažná trauma
S02.1
S02.7
S05.1
S05.2
S05.3
S05.4
S05.5
S05.6
S05.7
S05.8
S05.9
S06.1
S06.2S06.20
S06.21
S06.22
S06.23
S06.28
S06.3S06.30
S06.31
S06.32
S06.33
S06.34
S06.38
S06.4
S06.5

Zlomenina spodiny lebky
Viaceré zlomeniny lebky a tvárových kostí
Pomliaždenie očnej gule a tkanív očnice
Tržná rana a roztrhnutie oka s prolapsom alebo stratou vnútroočného tkaniva
Tržná rana oka bez prolapsu alebo straty vnútroočného tkaniva
Penetrujúca rana očnice s cudzím telesom alebo bez cudzieho telesa
Penetrujúca rana očnej gule s cudzím telesom
Penetrujúca rana očnej gule bez cudzieho telesa
Avulzia (vytrhnutie) oka
Iné poranenie oka a očnice
Poranenie oka a očnice, bližšie neurčené
Poúrazový opuch mozgu
Difúzne poranenie mozgu
Difúzne poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené
Difúzne pomliaždenie mozgu
Difúzne pomliaždenie mozočka
Viaceré vnútromozgové a mozočkové hematómy
Iné difúzne poranenie mozgu a mozočka
Ložiskové poranenie mozgu
Ložiskové poranenie mozgu a mozočka, bližšie neurčené
Ložiskové pomliaždenie mozgu
Ložiskové pomliaždenie mozočka
Ložiskový hematóm mozgu
Ložiskový hematóm mozočka
Iné ložiskové poranenie mozgu a mozočka
Epidurálne krvácanie
Subdurálne krvácanie po úraze
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Kód
(MKCH)
S06.6
S06.7-!
S06.70!
S06.71!
S06.72!
S06.73!
S06.79!
S06.8
S06.9
S07.S07.0
S07.1
S07.8
S07.9
S09.S11.0S11.01
S11.02
S11.1
S11.2S11.21
S11.22
S11.7
S11.8S11.80
S11.84!
S11.85!
S11.86!
S11.87!
S11.88!
S11.89!
S11.9
S12.0
S12.1
S12.2S12.21
S12.22
S12.23
S12.24
S12.25
S12.7
S12.8

Názov diagnózy
Subarachnoidálne krvácanie po úraze
Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu
Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce menej ako 30 minút
Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce 30 minút až 24 hodín
Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, s návratom do
pôvodného stavu vedomia
Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, trvajúce viac ako 24 hodín, bez návratu do
pôvodného stavu vedomia
Bezvedomie pri poranení lebky a mozgu, bližšie neurčeného trvania
Iné vnútrolebkové poranenie
Vnútrolebkové poranenie, bližšie neurčené
Drvivé poranenie hlavy
Drvivé poranenie tváre
Drvivé poranenie lebky
Drvivé poranenie iných častí hlavy
Drvivé poranenie hlavy, časť bližšie neurčená
Iné a bližšie neurčené poranenie hlavy
Otvorená rana, postihujúca hrtan (larynx) a priedušnicu
Otvorená rana hrtana
Otvorená rana krčnej časti priedušnice
Otvorená rana postihujúca štítnu žľazu
Otvorená rana postihujúca hltan (farynx) a krčnú časť pažeráka
Otvorená rana hltana
Otvorená rana krčnej časti pažeráka
Viaceré otvorené rany krku
Otvorená rana iných častí krku
Bližšie neurčená otvorená rana iných častí krku
Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku
Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku
Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku
Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku
Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku
Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na krku
Otvorená rana krku, bližšie neurčenej časti
Zlomenina 1.krčného stavca
Zlomenina 2.krčného stavca
Zlomenina iného bližšie určeného krčného stavca
Zlomenina 3.krčného stavca
Zlomenina 4. krčného stavca
Zlomenina 5. krčného stavca
Zlomenina 6. krčného stavca
Zlomenina 7. krčného stavca
Viaceré zlomeniny krčnej chrbtice
Zlomenina iných častí krku
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Kód
(MKCH)
S12.9
S14.0
S14.1S14.10
S14.11
S14.12
S14.13
S14.7-!
S14.70!
S14.71!
S14.72!
S14.73!
S14.74!
S14.75!
S14.76!
S14.77!
S14.78!
S15.7
S15.9
S17.0
S17.8
S17.9
S18
S19.7
S19.8
S19.9
S21.1
S21.2
S21.7
S21.8S21.80
S21.83!
S21.84!
S21.85!
S21.86!
S21.87!
S21.88!
S21.89!
S21.9
S22.0S22.00
S22.01
S22.02

Názov diagnózy
Zlomenina krku, bližšie neurčenej časti
Otras a opuch krčnej miechy
Iné a bližšie neurčené poranenie krčnej miechy
Poranenie krčnej miechy, bližšie neurčené
Kompletné priečne poranenie krčnej miechy
Poranenie centrálnej časti krčnej miechy (nekompletné priečne poranenie)
Iné nekompletné priečne poranenie krčnej miechy
Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy
Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: bližšie neurčená
Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C1
Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C2
Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C3
Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C4
Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C5
Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C6
Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C7
Funkčná úroveň pri poranení krčnej miechy: C8
Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni krku
Poranenie krvných ciev v úrovni krku, bližšie neurčených
Drvivé poranenie hrtana a priedušnice
Drvivé poranenie inej časti krku
Drvivé poranenie bližšie neurčenej časti krku
Úrazová amputácia v úrovni krku
Viaceré poranenia krku
Iné poranenie krku, bližšie určené
Poranenie krku, bližšie neurčené
Otvorená rana prednej steny hrudníka
Otvorená rana zadnej steny hrudníka
Viaceré otvorené rany steny hrudníka
Otvorená rana iných častí hrudníka
Otvorená rana inej časti hrudníka, bližšie neurčenej
Otvorená rana každej časti hrudníka v spojení s vnútrohrudníkovým poranením
Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku
Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku
Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení na
hrudníku
Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku
Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku
Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení na hrudníku
Otvorená rana hrudníka, bližšie neurčenej časti
Zlomenina hrudníkového stavca
Zlomenina hrudníkového stavca, úroveň bližšie neurčená
Zlomenina hrudníkového stavca Th1 a Th2
Zlomenina hrudníkového stavca Th3 a Th4
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Kód
(MKCH)
S22.03
S22.04
S22.05
S22.06
S22.1
S22.2
S22.3S22.31
S22.4S22.40
S22.41
S22.42
S22.43
S22.44
S22.5
S22.8
S22.9
S24.0
S24.1S24.10
S24.11
S24.12
S24.2
S24.3
S24.4
S24.5
S24.6
S24.7-!
S24.70!
S24.71!
S24.72!
S24.73!
S24.74!
S24.75!
S24.76!
S24.77!
S25.0
S25.1
S25.2
S25.3
S25.4
S25.5
S25.7
S25.8

Názov diagnózy
Zlomenina hrudníkového stavca Th5 a Th6
Zlomenina hrudníkového stavca Th7 a Th8
Zlomenina hrudníkového stavca Th9 a Th10
Zlomenina hrudníkového stavca Th11 a Th12
Viaceré zlomeniny hrudníkovej chrbtice
Zlomenina mostíka (sterna)
Zlomenina rebra
Zlomenina prvého rebra
Sériová zlomenina rebier
Sériová zlomenina rebier, bližšie neurčená
Sériová zlomenina rebier s postihnutím prvého rebra
Sériová zlomenina rebier s postihnutím dvoch rebier
Sériová zlomenina rebier s postihnutím troch rebier
Sériová zlomenina rebier s postihnutím štyroch a viacerých rebier
Instabilný (vlajúci) hrudník
Zlomenina inej kostnej časti hrudníka
Zlomenina bližšie neurčenej kostnej časti hrudníka
Otras a opuch hrudníkovej miechy
Iné a bližšie neurčené poranenie hrudníkovej miechy
Poranenie hrudníkovej miechy, bližšie neurčené
Kompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy
Nekompletné priečne poranenie hrudníkovej miechy
Poranenie hrudníkového nervového koreňa
Poranenie periférnych nervov hrudníka
Poranenie nervov hrudníkového sympatika
Poranenie iných nervov hrudníka
Poranenie bližšie neurčeného nervu hrudníka
Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy
Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: úroveň bližšie neurčená
Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th1
Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th2/Th3
Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th4/Th5
Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th6/Th7
Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th8/Th9
Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th10/Th11
Funkčná výška pri poranení hrudníkovej miechy: Th12
Poranenie hrudníkovej aorty
Poranenie truncus brachiocephalicus alebo a.subclavia
Poranenie hornej dutej žily
Poranenie v. innominata (v. brachiocephalica) alebo v. subclavia
Poranenie pľúcnych krvných ciev
Poranenie medzirebrových ciev
Poranenie viacerých krvných ciev hrudníka
Poranenie iných krvných ciev hrudníka
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Kód
(MKCH)
S25.9
S26.S26.0
S26.8S26.81
S26.82
S26.83
S26.88
S26.9
S27.0
S27.1
S27.2
S27.3S27.31
S27.32
S27.38
S27.4
S27.5
S27.6
S27.7
S27.8S27.81
S27.82
S27.83
S27.84
S27.88
S27.9
S28.0
S28.1
S29.S29.0
S29.7
S29.8
S29.9
S31.0
S31.1
S31.2
S31.3
S31.4
S31.5
S31.7
S31.8S31.80

Názov diagnózy
Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy hrudníka
Poranenie srdca
Poranenie srdca so zakrvácaním do osrdcovníkového vaku (hemoperikardom)
Iné poranenia srdca
Pomliaždenie srdca
Tržné poranenie srdca bez otvorenia srdcovej dutiny
Tržné poranenie srdca s otvorením srdcovej dutiny
Iné poranenia srdca
Poranenie srdca, bližšie neurčené
Úrazový pneumotorax
Úrazový hemotorax
Úrazový hemopneumotorax
Iné poranenie pľúc
Pomliaždenie a hematóm pľúc
Tržné poranenie pľúc
Iné a bližšie neurčené poranenie pľúc
Poranenie priedušky
Poranenie priedušnice v oblasti hrudníka
Poranenie pohrudnice
Viaceré poranenia vnútrohrudníkových orgánov
Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov a štruktúr
Poranenie bránice
Poranenie ductus thoracicus
Poranenie hrudnej časti pažeráka
Poranenie dojčenskej žľazy [týmusu]
Poranenie iných bližšie určených vnútrohrudníkových orgánov a štruktúr
Poranenie vnútrohrudníkového orgánu, bližšie nerčeného
Rozdrvený hrudník
Úrazová amputácia časti hrudníka
Iné a bližšie neurčené poranenie hrudníka
Poranenie svalu a šľachy v úrovni hrudníka
Viaceré poranenia hrudníka
Iné poranenie hrudníka, bližšie určené
Poranenie hrudníka, bližšie neurčené
Otvorená rana drieku a panvy
Otvorená rana brušnej steny
Otvorená rana penisu
Otvorená rana skróta a semenníkov
Otvorená rana pošvy a vulvy
Otvorená rana iných a bližšie neurčených častí vonkajších pohlavných orgánov
Viaceré otvorené rany brucha, drieku a panvy
Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti brucha
Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti brucha
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Kód
(MKCH)
S31.83!
S31.84!
S31.85!
S31.86!
S31.87!
S31.88!
S31.89!
S32.00
S32.01
S32.02
S32.03
S32.04
S32.05
S32.1
S32.2
S32.3
S32.4
S32.5
S32.7
S32.8S32.81
S32.82
S32.83
S32.89
S34.0
S34.1S34.10
S34.11
S34.18
S34.7-!
S34.70!
S34.71!
S34.72!
S34.73!
S34.74!
S34.75!
S34.76!
S34.77!

Názov diagnózy
Otvorená rana (ktorákoľvek časť brucha, drieku a panvy) v spojení s vnútrobrušným
poranením
Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej
chrbtice a panvy
Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej
chrbtice a panvy
Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej
chrbtice a panvy
Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej
chrbtice a panvy
Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej
chrbtice a panvy
Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení driekovej
chrbtice a panvy
Zlomenina driekového stavca, úroveň bližšie neurčená
Zlomenina driekového stavca L1
Zlomenina driekového stavca L2
Zlomenina driekového stavca L3
Zlomenina driekového stavca L4
Zlomenina driekového stavca L5
Zlomenina krížovej kosti
Zlomenina kostrče
Zlomenina os ilium
Zlomenina acetabula
Zlomenina os pubis
Viaceré zlomeniny driekovej chrbtice a panvy
Zlomenina iných a bližšie neurčených častí driekovej chrbtice a panvy
Zlomenina os ischium
Zlomenina driekovej chrbtice a krížovej kosti, bližšie neurčená časť
Zlomenina panvy, bližšie neurčená časť
Zlomenina iných a viacerých častí panvy
Otras a opuch driekovej časti miechy
Iné poranenie driekovej časti miechy
Kompletné priečne poranenie driekovej časti miechy
Nekompletné priečne poranenie driekovej časti miechy
Iné poranenie driekovej časti miechy
Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy
Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: bližšie neurčená
Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L1
Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L2
Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L3
Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L4
Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: L5
Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S1
Funkčná úroveň pri poranení driekovokrížovej miechy: S2 – S5
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Kód
(MKCH)
S35.0
S35.1
S35.2
S35.3
S35.4
S35.5
S35.7
S35.8
S35.9
S36.0S36.00
S36.01
S36.02
S36.03
S36.04
S36.08
S36.1S36.10
S36.11
S36.12
S36.13
S36.14
S36.15
S36.16
S36.17
S36.18
S36.2S36.20
S36.21
S36.22
S36.23
S36.29
S36.3
S36.4S36.40
S36.41
S36.49
S36.5S36.50
S36.51
S36.52
S36.53
S36.54
S36.59

Názov diagnózy
Poranenie brušnej aorty
Poranenie dolnej dutej žily
Poranenie truncus coeliacus alebo a.mesenterica
Poranenie v. portae alebo v. lienalis
Poranenie krvných ciev obličky
Poranenie iliakálnych krvných ciev
Poranenie viacerých krvných ciev brucha, drieku a panvy
Poranenie iných krvných ciev brucha, drieku a panvy
Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni brucha, drieku a panvy
Poranenie sleziny
Poranenie sleziny, bližšie neurčené
Hematóm sleziny
Roztrhnutie puzdra sleziny, bez väčších trhlín parenchýmu
Tržné poranenie sleziny vrátane parenchýmu
Masívna ruptúra parenchýmu sleziny
Iné poranenie sleziny
Poranenie pečene alebo žlčníka
Poranenie pečene, bližšie neurčené
Pomliaždenie a hematóm pečene
Tržné poranenie pečene, bližšie neurčené
Ľahké tržné poranenie pečene
Stredne ťažké poranenie pečene
Ťažké tržné poranenie pečene
Iné poranenie pečene
Poranenie žlčníka
Poranenie žlčových ciest
Poranenie pankreasu
Poranenie pankreasu, časť bližšie neurčená
Poranenie hlavy pankreasu
Poranenie tela pankreasu
Poranenie chvosta pankreasu
Poranenie inej a viacerých častí pankreasu
Poranenie žalúdka
Poranenie tenkého čreva
Poranenie tenkého čreva, časť bližšie neurčená
Poranenie duodena
Poranenie iných a viacerých častí tenkého čreva
Poranenie hrubého čreva
Poranenie hrubého čreva, časť bližšie neurčená
Poranenie colon ascendens
Poranenie colon transversum
Poranenie colon descendens
Poranenie colon sigmoideum
Poranenie iných a viacerých častí hrubého čreva
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Kód
(MKCH)
S36.6
S36.7
S36.8S36.81
S36.82
S36.83
S36.88
S36.9
S37.0S37.00
S37.01
S37.02
S37.03
S37.1
S37.2S37.20
S37.21
S37.22
S37.28
S37.3S37.30
S37.31
S37.32
S37.33
S37.38
S37.4
S37.5
S37.6
S37.7
S37.8S37.81
S37.82
S37.83
S37.84
S37.88
S37.9
S38.0
S38.1
S38.2
S38.3
S39.0
S39.6
S39.7
S39.80

Názov diagnózy
Poranenie konečníka
Poranenie viacerých vnútrobrušných orgánov
Poranenie iných vnútrobrušných orgánov
Poranenie pobrušnice
Poranenie mezentéria
Poranenie retroperitonea
Poranenie iných vnútrobrušných orgánov
Poranenie bližšie neurčeného vnútrobrušného orgánu
Poranenie obličky
Poranenie obličky, bližšie neurčené
Pomliaždenie a hematóm obličky
Tržné poranenie obličky
Kompletná ruptúra parenchýmu obličky
Poranenie močovodu
Poranenie močového mechúra
Poranenie močového mechúra, bližšie neurčené
Pomliaždenie močového mechúra
Roztrhnutie močového mechúra
Iné poranenie močového mechúra
Poranenie močovej rúry
Poranenie močovej rúry, bližšie neurčené
Poranenie močovej rúry, pars membranacea
Poranenie močovej rúry, pars spongiosa
Poranenie močovej rúry, pars prostatica
Poranenie močovej rúry, iná časť
Poranenie vaječníka
Poranenie vajíčkovodu
Poranenie maternice
Poranenie viacerých panvových orgánov
Poranenie iných močových a panvových orgánov
Poranenie nadobličky
Poranenie prostaty
Poranenie semenného váčka
Poranenie semenovodu
Poranenie iných panvových orgánov
Poranenie bližšie neurčeného panvového orgánu
Drvivé poranenie vonkajších pohlavných orgánov
Drvivé poranenie iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy
Úrazová amputácia vonkajších pohlavných orgánov
Úrazová amputácia iných a bližšie neurčených častí brucha, drieku a panvy
Poranenie svalu a šľachy brucha, drieku a panvy
Poranenie vnútrobrušných orgánov s poranením panvových orgánov
Viaceré poranenia brucha, drieku a panvy
Zlomenina penisu
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Kód
(MKCH)
S39.88
S39.9
S41.0
S41.1
S41.7
S41.8S41.80
S41.84!
S41.85!
S41.86!
S41.87!
S41.88!
S41.89!
S42.0S42.00
S42.01
S42.02
S42.03
S42.09
S42.1S42.10
S42.11
S42.12
S42.13
S42.14
S42.19
S42.2S42.20
S42.21
S42.22
S42.23
S42.24
S42.29
S42.3
S42.4S42.40
S42.41
S42.42
S42.43
S42.44
S42.45
S42.49
S42.7
S42.8

Názov diagnózy
Iné poranenia brucha, driekovokrížovej oblasti a panvy, bližšie určené
Poranenie brucha, drieku a panvy, bližšie neurčené
Otvorená rana pleca
Otvorená rana ramena
Viaceré otvorené rany pleca a ramena
Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca
Bližšie neurčená otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti plecového pletenca
Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena
Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena
Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena
Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena
Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena
Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení ramena
Zlomenina kľúčnej kosti
Zlomenina kľúčnej kosti, časť bližšie neurčená
Zlomenina kľúčnej kosti, mediálna tretina
Zlomenina kľúčnej kosti, stredná tretina
Zlomenina kľúčnej kosti, laterálna tretina
Zlomenina kľúčnej kosti, viacnásobná
Zlomenina lopatky
Zlomenina lopatky, časť bližšie neurčená
Zlomenina lopatky, telo
Zlomenina lopatky, akromion
Zlomenina lopatky, processus coracoideus
Zlomenina lopatky, cavitas glenoidalis a krčok lopatky
Zlomenina lopatky, viacnásobná
Zlomenina horného konca ramennej kosti
Zlomenina horného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená
Zlomenina horného konca ramennej kosti, hlava
Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum chirurgicum
Zlomenina horného konca ramennej kosti, collum anatomicum
Zlomenina horného konca ramennej kosti, tuberculum majus
Zlomenina horného konca ramennej kosti, iné a mnohopočetné časti
Zlomenina diafýzy ramennej kosti
Zlomenina dolného konca ramennej kosti
Zlomenina dolného konca ramennej kosti, časť bližšie neurčená
Zlomenina dolného konca ramennej kosti, suprakondylová
Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus lateralis
Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus medialis
Zlomenina dolného konca ramennej kosti, epicondylus, epicondyly, bližšie neurčené
Zlomenina dolného konca ramennej kosti, transkondylová (tvaru T alebo Y)
Zlomenina dolného konca ramennej kosti, iné a viaceré časti
Viaceré zlomeniny kľúčnej kosti, lopatky a ramennej kosti
Zlomenina iných častí pleca a ramena
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Kód
(MKCH)
S42.9
S45.0
S45.1
S45.2
S45.3
S45.7
S45.8
S45.9
S47
S48.0
S48.1
S48.9
S49.7
S49.8
S49.9
S55.0
S55.1
S55.2
S55.7
S55.8
S55.9
S57.0
S57.8
S57.9
S58.0
S58.1
S58.9
S59.7
S59.8
S59.9
S65.0
S65.1
S65.2
S65.3
S65.4
S65.5
S65.7
S65.8
S65.9
S67.0
S67.8
S68.0
S68.1

Názov diagnózy
Zlomenina plecového pletenca
Poranenie a.axillaris
Poranenie a.brachialis
Poranenie v. axillaris a v. brachialis
Poranenie povrchovej žily v úrovni pleca a ramena
Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni pleca a ramena
Poranenie iných krvných ciev v úrovni pleca a ramena
Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni pleca a ramena
Drvivé poranenie pleca a ramena
Úrazová amputácia v plecovom kĺbe
Úrazová amputácia v úrovni medzi plecom a lakťom
Úrazová amputácia v oblasti pleca a ramena, úroveň bližšie neurčená
Viaceré poranenia pleca a ramena
Iné poranenie pleca a ramena, bližšie určené
Poranenie pleca a ramena, bližšie neurčené
Poranenie a.ulnaris v úrovni predlaktia
Poranenie a.radialis v úrovni predlaktia
Poranenie žily v úrovni predlaktia
Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predlaktia
Poranenie iných krvných ciev v úrovni predlaktia
Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predlaktia
Drvivé poranenie lakťa
Drvivé poranenie iných častí predlaktia
Drvivé poranenie predlaktia, bližšie neurčenej časti
Úrazová amputácia v lakti
Úrazová amputácia medzi lakťom a zápästím
Úrazová amputácia predlaktia, úroveň bližšie neurčená
Viaceré poranenia lakťa a predlaktia
Iné a bližšie určené poranenie predlaktia
Poranenie predlaktia, bližšie neurčené
Poranenie a.ulnaris v úrovni zápästia a ruky
Poranenie a.radialis v úrovni zápästia a ruky
Poranenie ciev povrchového dlaňového oblúka
Poranenie ciev hĺbkového dlaňového oblúka
Poranenie krvnej cievy (ciev) palca
Poranenie krvnej cievy (ciev) iného prsta ruky
Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni zápästia a ruky
Poranenie inej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky
Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni zápästia a ruky
Drvivé poranenie palca a iného prsta alebo prstov ruky
Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti zápästia a ruky
Úrazová amputácia palca (kompletná) (čiastočná)
Úrazová amputácia iného (jedného) prsta ruky (kompletná) (čiastočná)
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Kód
(MKCH)
S68.2
S68.3
S68.4
S68.8
S68.9
S69.7
S69.8
S69.9
S71.0
S71.1
S71.7
S71.8S71.80
S71.84!
S71.85!
S71.86!
S71.87!
S71.88!
S71.89!
S72.0S72.00
S72.01
S72.02
S72.03
S72.04
S72.05
S72.08
S72.1S72.10
S72.11
S72.2
S72.3
S72.4S72.40
S72.41
S72.42
S72.43
S72.44

Názov diagnózy
Samostatná úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov ruky (kompletná)
(čiastočná)
Kombinovaná úrazová amputácia (časti) prsta (prstov) s inými časťami zápästia a ruky
Úrazová amputácia ruky v úrovni zápästia
Úrazová amputácia inej časti zápästia a ruky
Úrazová amputácia zápästia a ruky v bližšie neurčenej úrovni
Viaceré poranenia zápästia a ruky
Iné poranenia zápästia a ruky, bližšie určené
Poranenie zápästia a ruky, bližšie neurčené
Otvorená rana bedra
Otvorená rana stehna
Viaceré otvorené rany bedra a stehna
Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti panvového pletenca
Otvorená rana inej a bližšie neurčenej časti panvového pletenca
Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a
stehna
Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a
stehna
Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri zatvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a
stehna
Poškodenie mäkkých častí I. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a
stehna
Poškodenie mäkkých častí II. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a
stehna
Poškodenie mäkkých častí III. stupňa pri otvorenej zlomenine alebo vykĺbení bedra a
stehna
Zlomenina krčka stehnovej kosti
Zlomenina krčka stehnovej kosti, časť bližšie neurčená
Zlomenina krčka stehnovej kosti, intrakapsulárna
Zlomenina krčka stehnovej kosti, proximálna epifýza (epifyzeolýza)
Zlomenina krčka stehnovej kosti, subkapitálna
Zlomenina krčka stehnovej kosti, mediocervikálna
Zlomenina krčka stehnovej kosti, báza
Zlomenina krčka stehnovej kosti, iná časť
Pertrochanterová zlomenina
Zlomenina stehnovej kosti, trochanterová, bližšie neurčená
Zlomenina stehnovej kosti, intertrochanterová
Subtrochanterová zlomenina
Zlomenina diafýzy stehnovej kosti
Zlomenina dolného konca stehnovej kosti
Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, časť bližšie neurčená
Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, condylus (lateralis) (medialis)
Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, epifýza (rozpustenie epifýzy)
Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, suprakondylová
Zlomenina dolného konca stehnovej kosti, interkondylová
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Kód
(MKCH)
S72.7
S72.8
S72.9
S75.0
S75.1
S75.2
S75.7
S75.8
S75.9
S77.0
S77.1
S77.2
S78.0
S78.1
S78.9
S79.7
S79.8
S79.9
S82.0
S82.1S82.11
S82.18
S82.2S82.21
S82.28
S82.3S82.31
S82.38
S82.4S82.40
S82.41
S82.42
S82.49
S82.5
S82.6
S82.7
S82.8S82.81
S82.82
S82.88
S82.9
S85.0
S85.1
S85.2

Názov diagnózy
Viaceré zlomeniny stehnovej kosti
Zlomenina inej časti stehnovej kosti
Zlomenina stehnovej kosti, časť bližšie neurčená
Poranenie a. femoralis
Poranenie v. femoralis v úrovni bedra a stehna
Poranenie v. saphena magna v úrovni bedra a stehna
Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni bedra a stehna
Poranenie iných krvných ciev v úrovni bedra a stehna
Poranenie bližšie neurčených krvných ciev v úrovni bedra a stehna
Drvivé poranenie bedra
Drvivé poranenie stehna
Drvivé poranenie bedra a stehna
Úrazová amputácia v bedrovom kĺbe
Úrazová amputácia v úrovni medzi bedrom a kolenom
Úrazová amputácia bedra a stehna v bližšie neurčenej úrovni
Viaceré poranenia bedra a stehna
Iné a bližšie určené poranenie bedra a stehna
Poranenie bedra a stehna, bližšie neurčené
Zlomenina jabĺčka [patella]
Zlomenina horného konca píšťaly [tibia]
Zlomenina horného konca píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)
Zlomenina horného konca píšťaly, iná
Zlomenina diafýzy píšťaly [tibia]
Zlomenina diafýzy píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)
Zlomenina diafýzy píšťaly, iná
Zlomenina dolného konca píšťaly [tibia]
Zlomenina dolného konca píšťaly, so zlomeninou ihlice (ktorákoľvek časť)
Zlomenina dolného konca píšťaly, iná
Zlomenina ihlice, izolovaná [fibula]
Zlomenina ihlice, izolovaná, časť bližšie neurčená
Zlomenina ihlice, izolovaná, horný koniec
Zlomenina ihlice, izolovaná, diafýza
Zlomenina ihlice, izolovaná, viaceré miesta
Zlomenina vnútorného členka
Zlomenina vonkajšieho členka
Viaceré zlomeniny predkolenia
Zlomenina inej časti predkolenia
Bimaleolárna zlomenina
Trimaleolárna zlomenina
Zlomenina iných častí predkolenia
Zlomenina bližšie neurčenej časti predkolenia
Poranenie zákolennej tepny [a.poplitea]
Poranenie (prednej) (zadnej) píšťalovej tepny [a.tibialis]
Poranenie ihlicovej tepny [a.peronea]
18

Kód
(MKCH)
S85.3
S85.4
S85.5
S85.7
S85.8
S85.9
S87.0
S87.8
S88.0
S88.1
S88.9
S89.7
S89.8
S89.9
S95.0
S95.1
S95.2
S95.7
S95.8
S95.9
S97.0
S97.1
S97.8
S98.0
S98.1
S98.2
S98.3
S98.4
S99.7
S99.8
S99.9
T01.0
T01.1
T01.2
T01.3
T01.6
T01.8
T01.9
T02.0T02.00
T02.01
T02.1-

Názov diagnózy
Poranenie veľkej skrytej žily [v. saphena magna] v úrovni predkolenia
Poranenie malej skrytej žily [v. saphena parva] v úrovni predkolenia
Poranenie zákolennej žily [v. poplitea]
Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni predkolenia
Poranenie iných krvných ciev v úrovni predkolenia
Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni predkolenia
Drvivé poranenie kolena
Drvivé poranenie inej a bližšie neurčenej časti predkolenia
Úrazová amputácia v úrovni kolena
Úrazová amputácia v úrovni medzi kolenom a členkom
Úrazová amputácia predkolenia v bližšie neurčenej úrovni
Viaceré poranenia predkolenia
Iné poranenie predkolenia, bližšie určené
Poranenie predkolenia, bližšie neurčené
Poranenie a.dorsalis pedis
Poranenie a.plantaris pedis
Poranenie v. dorsalis pedis
Poranenie viacerých krvných ciev v úrovni členka a nohy
Poranenie inej krvnej cievy v úrovni členka a nohy
Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy v úrovni členka a nohy
Drvivé poranenie členka
Drvivé poranenie prsta (prstov) nohy
Drvivé poranenie inej časti členka a nohy
Úrazová amputácia nohy v úrovni členka
Úrazová amputácia jedného prsta nohy
Úrazová amputácia dvoch alebo viacerých prstov nohy
Úrazová amputácia inej časti nohy
Úrazová amputácia nohy v bližšie neurčenej úrovni
Viaceré poranenia členka a nohy
Iné poranenie členka a nohy, bližšie určené
Poranenie členka a nohy, bližšie neurčené
Otvorená rana postihujúca hlavu aj krk
Otvorená rana postihujúca hrudník aj brucho, hrudník aj driek, alebo hrudník aj panvu
Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)
Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)
Otvorená rana postihujúca viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré
oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)
Otvorená rana postihujúca inú kombináciu oblastí tela
Viaceré otvorené rany, bližšie neurčené
Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk
Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, zatvorené alebo bez bližšieho určenia
Zlomeniny postihujúce hlavu aj krk, otvorené
Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu
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Kód
(MKCH)
T02.10
T02.11
T02.2T02.20
T02.21
T02.3T02.30
T02.31
T02.4T02.40
T02.41
T02.5T02.50
T02.51
T02.6T02.60
T02.61
T02.7T02.70
T02.71
T02.8T02.80
T02.81
T02.9T02.90
T02.91
T04.0
T04.1
T04.2
T04.3
T04.4
T04.7
T04.8

Názov diagnózy
Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu,
zatvorené alebo bez bližšieho určenia
Zlomeniny postihujúce hrudník aj driekovokrížovú oblasť, alebo hrudník aj panvu,
otvorené
Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny
Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, zatvorené alebo bez
bližšieho určenia
Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej hornej končatiny, otvorené
Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny
Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, zatvorené alebo bez
bližšieho určenia
Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti jednej dolnej končatiny, otvorené
Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti obidvoch horných končatín
Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, zatvorené alebo bez
bližšieho určenia
Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch horných končatín, otvorené
Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti oboch dolných končatín
Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, zatvorené alebo bez bližšieho
určenia
Zlomeniny viacerých oblastí oboch dolných končatín, otvorené
Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré
oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)
Zlomeniny postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín) a viaceré
oblasti dolnej končatiny (dolných končatín), zatvorené alebo bez bližšieho určenia
Zlomeniny viacerých oblastí hornej končatiny (horných končatín) a viacerých oblastí
dolnej končatiny (dolných končatín), otvorené
Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s
panvou a končatinou (končatinami)
Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s
panvou a končatinou (končatinami), zatvorené alebo bez bližšieho určenia
Zlomeniny postihujúce hrudník s driekom a končatinou (končatinami) alebo hrudník s
panvou a končatinou (končatinami), otvorené
Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela
Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, zatvorené alebo bez bližšieho určenia
Zlomeniny postihujúce iné kombinácie oblastí tela, otvorené
Bližšie neurčené viaceré zlomeniny
Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, zatvorené alebo bez bližšieho určenia
Bližšie neurčené viaceré zlomeniny, otvorené
Drvivé poranenie postihujúce hlavu aj krk
Drvivé poranenie postihujúce hrudník aj brucho, hrudník aj driek, hrudník aj panvu
Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej končatiny (horných končatín)
Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti dolnej končatiny (dolných končatín)
Drvivé poranenie postihujúce viaceré oblasti hornej aj dolnej končatiny (horných aj
dolných končatín)
Drvivé poranenia postihujúce hrudník, brucho aj končatinu (končatiny), alebo hrudník,
driek aj končatinu (končatiny), alebo hrudník, panvu aj končatinu (končatiny)
Drvivé poranenia postihujúce iné kombinácie telesných oblastí
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Kód
(MKCH)
T04.9
T05.0
T05.1
T05.2
T05.3
T05.4
T05.5
T05.6
T05.8
T05.9
T06.0
T06.1
T06.2
T06.3
T06.4
T06.5
T06.8
T07
T08.0
T08.1
T09.1
T09.3
T09.6
T09.8
T09.9
T11.4
T11.6
T11.8
T11.9
T12.1
T13.4
T13.6
T13.8
T13.9
T14.1
T14.5
T14.7
T14.8
T14.9
T20-T32

Názov diagnózy
Viaceré drvivé poranenia, bližšie neurčené
Úrazová amputácia oboch rúk
Úrazová amputácia jednej ruky a druhej hornej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem
ruky)
Úrazová amputácia oboch horných končatín (ktorákoľvek úroveň)
Úrazová amputácia oboch nôh
Úrazová amputácia jednej nohy a druhej dolnej končatiny (ktorákoľvek úroveň okrem
nohy)
Úrazová amputácia oboch dolných končatín (ktorákoľvek úroveň)
Úrazová amputácia hornej aj dolnej končatiny (končatín) v akejkoľvek kombinácii
(ktorákoľvek úroveň)
Úrazová amputácia postihujúca iné kombinácie telesných oblastí
Viaceré úrazové amputácie, bližšie neurčené
Poranenie mozgu a hlavových nervov kombinované s poranením nervov a miechy v
úrovni krku
Poranenie nervov a miechy postihujúce iné viaceré telesné oblasti
Poranenie nervov postihujúce viaceré oblasti tela
Poranenie krvných ciev postihujúce viaceré oblasti
Poranenie svalov a šliach postihujúce viaceré oblasti tela
Poranenie vnútrohrudníkových aj vnútrobrušných orgánov, alebo vnútrohrudníkových aj
panvových orgánov
Iné bližšie určené poranenie postihujúce viaceré oblasti tela
Viaceré poranenia, bližšie neurčené
Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, zatvorená alebo bez bližšieho určenia
Zlomenina chrbtice v bližšie neurčenej úrovni, otvorená
Otvorená rana trupu v bližšie neurčenej úrovni
Poranenie miechy v bližšie neurčenej úrovni
Úrazová amputácia trupu v bližšie neurčenej úrovni
Iné bližšie určené poranenia trupu v bližšie neurčenej úrovni
Poranenie trupu v bližšie neurčenej úrovni, bližšie neurčené
Poranenie bližšie neurčenej cievy hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
Úrazová amputácia hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
Iné bližšie určené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
Bližšie neurčené poranenie hornej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
Zlomenina dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni, otvorená
Poranenie bližšie neurčenej krvnej cievy dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
Úrazová amputácia dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
Iné bližšie určené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
Bližšie neurčené poranenie dolnej končatiny, v bližšie neurčenej úrovni
Otvorená rana: oblasť bližšie neurčená tela
Poranenie krvnej cievy (ciev): oblasť bližšie neurčená tela
Drvivé poranenie a úrazová amputácia: oblasť bližšie neurčená tela
Iné poranenie: oblasť bližšie neurčená tela
Poranenie, bližšie neurčené
Popáleniny alebo poleptania
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Kód
(MKCH)
T33-T35
T75.0
T75.4
T79.0
T79.1
T79.2
T79.4
T79.6
T79.8
T79.9

Názov diagnózy
Omrzliny
Účinok blesku
Účinok elektrického prúdu
Vzduchová embólia (poúrazová)
Tuková embólia (poúrazová)
Poúrazové druhotné a opakované krvácanie
Úrazový šok
Poúrazová ischémia svalu
Iná včasná komplikácia úrazu
Včasná komplikácia úrazu, bližšie neurčená

3. Závažné poruchy dýchania
J80
J81
J40
J41.J41.0
J41.1
J41.8
J42
J43.J43.0
J43.1
J43.2
J43.8
J43.9
J44.J44.0J44.1J44.8J44.9J45.J45.0
J45.1
J45.8
J45.9
J46
J93.J93.0
J93.1
J93.8
J93.9
J96.J96.0J96.00
J96.01

Syndróm respiračnej tiesne dospelých [ARDS]
Pľúcny opuch
Bronchitída, neurčená ako akútna alebo chronická
Jednoduchá a hlienovohnisová chronická bronchitída
Jednoduchá chronická bronchitída
Hlienovohnisová chronická bronchitída
Zmiešaná jednoduchá a hlienovohnisová chronická bronchitída
Chronická bronchitída, bližšie neurčená
Emfyzém pľúc
MacLeodov syndróm
Panlobulárny emfyzém
Centrilobulárny emfyzém
Iný emfyzém
Emfyzém, bližšie neurčený
Iná chronická obštrukčná choroba pľúc
Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou infekciou dolných dýchacích ciest
Chronická obštrukčná choroba pľúc s akútnou exacerbáciou choroby, bližšie neurčená
Iná chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie určená
Chronická obštrukčná choroba pľúc, bližšie neurčená
Bronchiálna astma
Bronchiálna astma, prevažne alergická
Bronchiálna astma, nealergická
Bronchiálna astma, zmiešaná
Bronchiálna astma, bližšie neurčená
Status asthmaticus
Pneumotorax
Spontánny tenzný pneumotorax
Iný spontánny pneumotorax
Iný pneumotorax
Pneumotorax, bližšie neurčený
Respiračná insuficiencia, nezatriedená inde
Akútna respiračná insuficiencia, nezatriedená inde
Akútna respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ I (hypoxemický)
Akútna respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ II (hyperkapnický typ)
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Kód
(MKCH)
J96.09
J96.1J96.10
J96.11
J96.19
J96.9J96.90
J96.91
J96.99
J12.J12.0
J12.1
J12.2
J12.3
J12.8
J12.9
J13
J14
J15.J15.0
J15.1
J15.2
J15.3
J15.4
J15.5
J15.6
J15.7
J15.8
J15.9
J16.J16.0
J16.8
J17.-*
J17.0*
J17.1*
J17.2*
J17.3*
J17.8*
J18.J18.0
J18.1
J18.2
J18.8
J18.9
J05.J05.0

Názov diagnózy
Akútna respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ bližšie neurčený
Chronická respiračná insuficiencia, nezatriedená inde
Chronická respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ I (hypoxemický)
Chronická respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ II (hyperkapnický)
Chronická respiračná insuficiencia, nezatriedená inde, typ bližšie neurčený
Respiračná insuficiencia, bližšie neurčená
Respiračná insuficiencia, bližšie neurčená, typ I (hypoxemický)
Respiračná insuficiencia, bližšie neurčená, typ II (hyperkapnický)
Respiračná insuficiencia, bližšie neurčená, typ bližšie neurčený
Vírusový zápal pľúc, nezatriedený inde
Zápal pľúc zapríčinený adenovírusom
Zápal pľúc zapríčinený respiračným syncytiálnym vírusom
Zápal pľúc zapríčinený vírusom parainfluenzy
Zápal pľúc zapríčinený ľudským metapneumovírusom
Iný vírusový zápal pľúc
Vírusový zápal pľúc, bližšie neurčený
Zápal pľúc, zapríčinený Streptococcus pneumoniae
Zápal pľúc zapríčinený Haemophilus influenzae
Baktériový zápal pľúc, nezatriedený inde
Zápal pľúc zapríčinený Klebsiella pneumoniae
Zápal pľúc zapríčinený pseudomonas
Zápal pľúc zapríčinený stafylokokom
Zápal pľúc zapríčinený streptokokom skupiny B
Zápal pľúc zapríčinený iným streptokokom
Zápal pľúc zapríčinený Escherichia coli
Zápal pľúc zapríčinený inou aeróbnou gramnegatívnou baktériou
Zápal pľúc zapríčinený Mycoplasma pneumoniae
Iný baktériový zápal pľúc
Baktériový zápal pľúc, bližšie neurčený
Zápal pľúc zapríčinený iným mikroorganizmom, nezatriedený inde
Zápal pľúc zapríčinený chlamýdiami
Zápal pľúc zapríčinený iným bližšie určeným infekčným organizmom
Zápal pľúc pri chorobách zatriedených inde
Zápal pľúc pri baktériových chorobách zatriedených inde
Zápal pľúc pri vírusových chorobách zatriedených inde
Zápal pľúc pri mykózach zatriedených inde
Zápal pľúc pri parazitových chorobách
Zápal pľúc pri iných chorobách zatriedených inde
Zápal pľúc zapríčinený bližšie neurčeným mikroorganizmom
Bronchopneumónia, bližšie neurčená
Lobárny zápal pľúc, bližšie neurčený
Hypostatický zápal pľúc, bližšie neurčený
Iný zápal pľúc, zapríčinený bližšie neurčeným organizmom
Zápal pľúc, bližšie neurčený
Akútny obštrukčný zápal hrtana [krup] a akútny zápal hrtanovej príklopky [epiglotitída]
Akútny obštrukčný zápal hrtana [krup]
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Kód
(MKCH)
J05.1
I26.I26.0
I26.9
I50.I50.0I50.00
I50.01
I50.1I50.11
I50.12
I50.13
I50.14
I50.19
I50.9
R06.R06.0
R06.1
R06.2
R06.3
R06.8R06.80
R06.88
R09.R09.0
R09.2
R09.8

Názov diagnózy
Akútny zápal hrtanovej príklopky [epiglotitída]
Pľúcna embólia
Pľúcna embólia s prejavmi akútneho cor pulmonale
Pľúcna embólia bez prejavov akútneho cor pulmonale
Zlyhávanie srdca
Zlyhávanie pravej komory
Primárne zlyhávanie pravej komory
Sekundárne zlyhávanie pravej komory
Zlyhávanie ľavej komory
Zlyhávanie ľavej komory: bez ťažkostí
Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami pri veľkom zaťažení
Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami pri malom zaťažení
Zlyhávanie ľavej komory, s ťažkosťami v pokoji
Zlyhávanie ľavej komory, bližšie neurčené
Zlyhávanie srdca, bližšie neurčené
Porucha dýchania
Dýchavičnosť (dyspnoe)
Stridor (hvizdot) pri dýchaní
Sipenie (pískanie) pri dýchaní
Periodické dýchanie
Iná a bližšie neurčená porucha dýchania
Akútna život ohrozujúca príhoda v dojčenskom veku
Iná a bližšie neurčená porucha dýchania
Iné subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy
Asfyxia
Zastavenie dýchania
Iné subjektívne a objektívne príznaky postihnutia obehovej a dýchacej sústavy, bližšie
určené

4. Náhla cievna mozgová príhoda
I60.I60.0
I60.1
I60.2
I60.3
I60.4
I60.5
I60.6
I60.7
I60.8
I60.9
I61.I61.0
I61.1
I61.2
I61.3
I61.4
I61.5

Subarachnoidálne krvácanie
Subarachnoidálne krvácanie z karotického sifónu a bifurkácie
Subarachnoidálne krvácanie z a.cerebri media
Subarachnoidálne krvácanie z a.communicans anterior
Subarachnoidálne krvácanie z a.communicans posterior
Subarachnoidálne krvácanie z a.basilaris
Subarachnoidálne krvácanie z a.vertebralis
Subarachnoidálne krvácanie z iných intrakraniálnych tepien
Subarachnoidálne krvácanie z bližšie neurčenej intrakraniálnej tepny
Iné subarachnoidálne krvácanie
Subarachnoidálne krvácanie, bližšie neurčené
Vnútromozgové krvácanie
Vnútromozgové krvácanie do mozgovej hemisféry, subkortikálne
Vnútromozgové krvácanie do hemisféry, kortikálne
Vnútromozgové krvácanie do hemisféry, bližšie neurčené
Vnútromozgové krvácanie do mozgového kmeňa
Vnútromozgové krvácanie do mozočka (cerebela)
Vnútromozgové vnútrokomorové (intraventrikulárne) krvácanie
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Kód
(MKCH)
I61.6
I61.8
I61.9
I62.I62.0I62.00
I62.01
I62.02
I62.09
I62.1
I62.9
I63.I63.0
I63.1
I63.2
I63.3
I63.4
I63.5
I63.6
I63.8
I63.9
I64
G45.G45.0G45.1G45.2G45.3G45.4G45.8G45.9G46.-*

Názov diagnózy
Vnútromozgové krvácanie na viacerých miestach
Iné vnútromozgové krvácanie
Vnútromozgové krvácanie, bližšie neurčené
Iné neúrazové intrakraniálne krvácanie
Subdurálne krvácanie (neúrazové)
Subdurálne krvácanie (neúrazové), akútne
Subdurálne krvácanie (neúrazové), subakútne
Subdurálne krvácanie (neúrazové), chronické
Subdurálne krvácanie (neúrazové), bližšie neurčené
Neúrazové extradurálne krvácanie
Intrakraniálne krvácanie (neúrazové), bližšie neurčené
Mozgový infarkt
Mozgový infarkt, zapríčinený trombózou prívodných mozgových tepien
Mozgový infarkt, zapríčinený embóliou prívodných mozgových tepien
Mozgový infarkt, zapríčinený bližšie neurčeným uzáverom alebo zúžením prívodných
mozgových tepien
Mozgový infarkt, zapríčinený trombózou mozgových tepien
Mozgový infarkt, zapríčinený embóliou mozgových tepien
Mozgový infarkt, zapríčinený bližšie neurčeným uzáverom alebo zúžením mozgových
tepien
Mozgový infarkt, zapríčinený nehnisovou mozgovou žilovou trombózou
Iný mozgový infarkt
Mozgový infarkt, bližšie neurčený
Cievna mozgová príhoda bližšie neurčená ako krvácanie alebo infarkt
Prechodná mozgová ischémia a príbuzné syndrómy
Vertebrobazilárny syndróm [syndróm vertebrobazilárnej artérie, ]
Syndróm krčnice [a.carotis] (hemisferický)
Syndrómy prívodných mozgových tepien, viacpočetné a obojstranné
Amaurosis fugax
Prechodná celková amnézia [amnestická epizóda]
Iná prechodné mozgové ischémie a príbuzné syndrómy
Prechodná mozgová ischémia, bližšie neurčená
Cievne mozgové syndrómy pri mozgových cievnych chorobách (I60-I67†)

5. Bolesť v hrudníku
I20.I20.0
I20.1
I20.8
I20.9
I21.I21.0
I21.1
I21.2
I21.3
I21.4
I21.9
I22.I22.0

Angina pectoris
Nestabilná angina pectoris
Angina pectoris s dokázaným spazmom vencovitých tepien
Iná forma angina pectoris
Angina pectoris, bližšie neurčená
Akútny infarkt myokardu
Akútny transmurálny infarkt myokardu prednej steny
Akútny transmurálny infarkt myokardu spodnej steny
Akútny transmurálny infarkt myokardu na iných miestach
Akútny transmurálny infarkt myokardu bez bližšieho určenia miesta
Akútny subendokardiálny infarkt myokardu
Akútny infarkt myokardu, bližšie neurčený
Ďalší infarkt myokardu
Ďalší infarkt myokardu prednej steny
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Kód
(MKCH)
I22.1
I22.8
I22.9
I23.I23.0
I23.1
I23.2
I23.3
I23.4
I23.5
I23.6
I23.8
I24.I24.0
I24.1
I24.8
I24.9
R07.R07.1
R07.2
R07.3
R07.4

Názov diagnózy
Ďalší infarkt myokardu spodnej steny
Ďalší infarkt myokardu na inom mieste
Ďalší infarkt myokardu bez bližšieho určenia miesta
Určité akútne komplikácie po akútnom infarkte myokardu
Hemoperikard ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
Defekt predsieňového septa ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
Defekt komorovej priehradky ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
Ruptúra srdcovej steny bez hemoperikardu ako akútna komplikácia po akútnom infarkte
myokardu
Ruptúra chordae tendineae ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
Ruptúra papilárneho svalu ako akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
Trombóza predsiene, predsieňového uška a komory ako akútna komplikácia po akútnom
infarkte myokardu
Iná akútna komplikácia po akútnom infarkte myokardu
Iná akútna forma ischemickej choroby srdca
Koronárna trombóza, ktorá neviedla k infarktu myokardu
Poinfarktový syndróm
Iná forma akútnej ischemickej choroby srdca
Akútna ischemická choroba srdca, bližšie neurčená
Bolesť v hrdle a bolesť v hrudníku
Bolesť v hrudníku pri dýchaní
Prekordiálna bolesť
Iná bolesť v hrudníku
Bolesť v hrudníku, bližšie neurčená

Zdroj: MKCH-10-SK-2016 s účinnosťou od 1.1.2017

Národné centrum zdravotníckych informácií. http://www.nczisk.sk/Standardy-vzdravotnictve/Pages/Medzinarodna-klasifikacia-chorob-MKCH-10.aspx
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