Příl.
Seznam prioritních nemocí
-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------Kód Název hlavní diagnózy
Název členění diagnózy
----------------- -------------------------------------------------- --------------------------------------------------------A00 Cholera
A00.0 Cholera
Cholera zapříčiněna
Vibrio cholerae 01,
biovar cholerae
A00.1 Cholera
Cholera zapříčiněna
Vibrio cholerae 01,
biovar eltor
A00.9 Cholera
Nespecifikovaná cholera
A01 Břišní tyfus a paratyfus
A01.0 Břišní tyfus a paratyfus ´

Břišní tyfus

A02.1 Jiné infekce salmonelami

Salmonelová septikémie

A03 Shigellosis
A03.0 Shigellosis
A03.1 Shigellosis
A03.2 Shigellosis
A03.3 Shigellosis
A03.8 Shigellosis
A03.9 Shigellosis
A06

amebóza

A07
A07.0
A07.1
A07.2
A07.3
A07.8
A07.9

Jiné protozoární střevní nemoci
Jiné protozoární střevní nemoci
Jiné protozoární střevní nemoci
Jiné protozoární střevní nemoci
Jiné protozoární střevní nemoci
Jiné protozoární střevní nemoci
Jiné protozoární střevní nemoci

A15

Respirační tuberkulóza
bakteriologicky nebo
histologicky potvrzena

A16

Respirační tuberkulóza bakteriologicky
nebo histologicky nepotvrzená

A17

Tuberkulóza nervového systému

A18

Tuberkulóza jiných orgánů

A19

Miliární tuberkulózy

Shigellosis zapříčiněna
Shigella dysenteriae
Shigellosis zapříčiněna
Shigella flexneri
Shigellosis zapříčiněná
Shigella boydii
Shigellosis zapříčiněna
Shigella sonnei
Jiné Shigellosis
Nespecifikovaná Shigellosis

Balantidióza
Giardióza (lambliáza)
Kryptosporidióza
Izosporióza
Jiné specifikovanéprotozoární střevní nemoci
Nespecifikovaná protozoární střevní nemoc

A20

Mor - pestis

A21

Tularémie

A22

Slezinná sněť - antrax

A23

Brucelóza

A24

Vozhřivka - Malleus a melioidóza pseudomalleus

A25

Horečka z krysího kousnutí

A26

Erysipeloid - červenka

A27

Leptospiróza

A28

Jiné bakteriální zoonózy nezařazené jinde

A30

Lepra - (Hansenova nemoc)

A31

Infekce vyvolané jinými mykobakteriemi

A32

Listerióza

A33

Tetanus novorozenců

A34

Tetanus poporodní

A35

Jiný tetanus

A36

Záškrt

A37

Dávivý kašel - pertusi

A38

Spála - scarlatina

A39

Meningokoková infekce

A40

Streptokoková septikémie

A41

Jiné septikémie

A42

Aktinomykotické infekce

A43

Nokardióza

A46

Růže - erysipelas

A48

Jiné bakteriální nemoci nezařazené jinde

A49

Bakteriální infekce na
nespecifikovaném místě

A50

Vrozený syfilis - lues congenita

A51

Časný syfilis

A52

Pozdní syfilis

A53

Jiný a neurčený syfilis

A54

Gonokoková infekce

A55

Lymphogranuloma venereum

A56

Jiné sexuální přenášené chlamydiové nemoci

A57

Měkký vřed - chancroid

A58

Granuloma inguinale

A59

Trichomoniáza

A65

Nevenerická syfilis

A66

Frambézie

A67

Pinta (Carate)

A68

Návratná horečka – typhus recurrens

A69

Jiné spirochétové infekce

A70

Infekce původce: Chlamydia psittaci

A71

Trachom

A75

Skvrnitý tyfus - typhus exanthematicus

A77

Purpurová horečka

A78

Q horečka

A79

Jiné rickettsiózy

A80

Akutní poliomyelitida

A81

Pomalé virové infekce centrálního
nervového systému

A82

Vzteklina - rabies, Lyssa

A83

Virová encefalitida přenášená komáry

A84

Virová encefalitida přenášená klíšťaty

A85

Jiná virová encefalitida
nezařazená jinde

A86

Nespecifikováná virová encefalitida

A87

Virová meningitida

A88

Jiné virové infekce centrálního
nervového systému nezařazené jinde

A89

Neurčená virová infekce
centrálního nervového systému

A90

Horečka dengue (klasická dengue)

A91

Hemoragická horečka dengue

A95

Žlutá zimnice

A96

Hemoragická horečka, původce: Arenavirus

A98

Jiné virové hemoragické horečky
nezařazené jinde

A99

Nespecifikováno virové
hemoragické horečky

B00

Infekce virem herpes simplex

B01

Plané neštovice (varicella)

B02

Pásový opar (herpes zoster)

B03

Neštovice - variola

B04

Opičí neštovice

B05

Spalničky - morbilli

B17

Jiné akutní virové hepatitidy

B18

Chronická virová hepatitida

B19

Nespecifikovaná virová hepatitida

B20

Onemocnění virem lidské imunodeficience
[HIV] mající za následek infekčními
a parazitárními nemocemi

B21

Onemocnění virem lidské imunodeficience
*HIV+ mající za následek zhoubné novotvary

B22

Onemocnění virem lidské imunodeficience
*HIV+ mající za následek jiné nespecifikované nemoci

B23

Onemocnění virem lidské imunodeficience
*HIV+ mající za následek jiné nespecifikované nemoci

B24

Nespecifikovaná nemoc vyvolaná

virem lidské imunodeficience [HIV]
B25

Cytomegalovirová nemoc

B26

Příušnice - parotitis epidemica

B27

Infekční mononukleóza

B37

Kandidóza

B38

Kokcidioidomykóza

B39

Histoplazmóza

B40

Blastomykóza

B41

Parakokcidiomykóza

B42

Sporotrichóza

B43

Chromomykóza a feomykotický absces

B44

Aspergilóza

B45

Kryptokokóza

B46

Zygomykóza

B47

Mycetom

B48

Jiné mykózy nezařazené jinde

B50

Malárie původce: Plasmodium falciparum

B51

Malárie původce: Plasmodium vivax

B52

Malárie původce: Plasmodium malariae

B53

Jiná parazitologické potvrzena malárie

B54

Nespecifikovaná malárie

B55

Leishmaniáza

B56

Africká trypanosomóza

B57

Chagasova nemoc

B58

Toxoplazmóza

B59

Pneumocystóza

B60

Jiné protozoární nemoci nezařazené jinde

B64

Nespecifikováné protozoární nemoci

B65

Schistosomoza

B67

Echinokokóza - hydatidóza

B71

Jiné infekce cestody - tasemnicemi

B73

Onchocerkóza

B74

Filarióza

B75

Trichinelóza

B76

Ankylostomóza a nekatorióza

B77

Askarióza

B78

Strongyloidóza

B79

Trichurióza

B86

Svrab - scabies

B87

Myióza

B90

Následky tuberkulózy

B91

Následky poliomyelitidy

B92

Následky lepry

B94

Následky jiných
a neurčených infekčních
a parazitárních nemocí

B95

Streptokoky a stafylokoky jako
příčiny nemocí zařazených
v jiných kapitolách

B96

Jiné bakteriální agens jako příčiny nemocí
zařazených v jiných kapitolách

C00

Zhoubný novotvar rtu

C01

Zhoubný novotvar kořene jazyka

C02

Zhoubný novotvar jiných a neurčených
částí jazyka

C03

Zhoubný novotvar dásně

C04

Zhoubný novotvar ústní spodiny

C05

Zhoubný novotvar patra

C06

Zhoubný novotvar jiných neurčených
části úst

C07

Zhoubný novotvar příušní žlázy

C08

Zhoubný novotvar jiných a neurčených
velkých slinných žláz

C09

Zhoubný novotvar mandlí

C10

Zhoubný novotvar ústní části hltanu
(orofaryngu)

C11

Zhoubný novotvar nosohltanu (nasofaryngeální)

C12

Zhoubný novotvar pyriformního synu

C13

Zhoubný novotvar hrtanové části hltanu
(hypofaryngu)

C14

Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených
lokalizací v oblasti rtu, ústní
dutiny a hltanu

C15

Zhoubný novotvar jícnu

C16

Zhoubný novotvar žaludku

C17

Zhoubný novotvar tenkého střeva

C18

Zhoubný novotvar tlustého střeva

C19

Zhoubný novotvar rektosigmoideového spojení

C20

Zhoubný novotvar konečníku

C21

Zhoubný novotvar anusu a análního kanálu

C22

Zhoubný novotvar jater a intrahepatálních žlučových cest

C23

Zhoubný novotvar žlučníku

C24

Zhoubný novotvar jiných a neurčených
částí žlučových vývodů

C25

Zhoubný novotvar slinivky

C26

Zhoubný novotvar jiných a nepřesně určených
částí trávicích orgánů

C30

Zhoubný novotvar nosní dutiny
a středního ucha

C31

Zhoubný novotvar dutin

C32

Zhoubný novotvar hrtanu

C33

Zhoubný novotvar průdušnice

C34

Zhoubný novotvar průdušek a plic

C37

Zhoubný novotvar brzlíku

C38

Zhoubný novotvar srdce, mezihrudí
a pohrudnice

C39

Zhoubný novotvar jiných a a nepřesně určených
lokalizací v dýchací soustavě a nitrohrudních orgánech

C40

Zhoubný novotvar kosti a kloubní
chrupavky končetin

C41

Zhoubný novotvar kosti a kloubní chrupavky
jiných a neurčených lokalizací

C43

Maligní melanom kůže

C44

Jiné zhoubné novotvary kůže

C45

Mezoteliom

C46

Kaposiho sarkom

C47

Zhoubný novotvar periferních nervů
a autonomního nervového systému

C48

Zhoubný novotvar retroperitonea a peritonea

C49

Zhoubný novotvar jiné pojivové
a měkké tkáně

C50

Zhoubný novotvar prsu

C51

Zhoubný novotvar vulvy

C52

Zhoubný novotvar pochvy

C53

Zhoubný novotvar děložního čípku

C54

Zhoubný novotvar dělohy

C55

Zhoubný novotvar blíže neurčené
části dělohy

C56

Zhoubný novotvar vaječníku

C57

Zhoubný novotvar jiných a neurčených
ženských pohlavních orgánů

C58

Zhoubný novotvar placenty

C60

Zhoubný novotvar penisu

C61

Zhoubný novotvar prostaty

C62

Zhoubný novotvar varlat

C63

Zhoubný novotvar jiných a neurčených
mužských pohlavních orgánů

C64

Zhoubný novotvar ledviny kromě
ledvinné pánvičky

C65

Zhoubný novotvar ledvinné pánvičky

C66

Zhoubný novotvar močovodu

C67

Zhoubný novotvar močového měchýře

C68

Zhoubný novotvar jiných a
neurčených močových orgánů

C69

Zhoubný novotvar oka a očních adnex

C70

Zhoubný novotvar mozkových blan (meningy)

C71

Zhoubný novotvar mozku

C72

Zhoubný novotvar míchy, hlavových nervů
a jiných částí nervového systému

C73

Zhoubný novotvar štítné žlázy

C74

Zhoubný novotvar nadledvin

C75

Zhoubný novotvar jiných žláz s vnitřní
sekrecí a blízkých struktur

C76

Zhoubný novotvar jiné a nepřesně určené
lokalizace

C77

Sekundární a neurčený zhoubný
novotvar lymfatických uzlin

C78

Sekundární zhoubný novotvar dýchacích
a trávicích orgánů

C79

Sekundární zhoubný novotvar na jiných místech

C80

Zhoubný novotvar bez bližšího určení
lokalizace

C81

Hodgkinova nemoc

C82

Folikulární (nodulární)
non-Hodgkinův lymfom

C83

Difúzní non-Hodgkinův lymfom

C84

Periferní a kožní T-buněčné lymfomy

C85

Jiné a nespecifikované typy
nehodgkinských lymfomů

C88

Zhoubné imunoproliferačné nemoci

C90

Mnohočetný myelom a plazmocytární novotvary

C91

Lymfoidní leukémie

C92

Myeloidní leukémie

C93

Monocytová leukémie

C94

Jiné leukémie určených buněčných typů

C95

Leukémie neurčeného buněčného typu

C96

Jiné a nespecifikované zhoubné novotvary
lymfatického, krvetvorné
a příbuzného tkáně

C97

Zhoubné novotvary s vícenásobným
primárním výskytem na různých
místech

D00

Karcinomy in situ dutiny ústní,
jícnu a žaludku

D01

Karcinomy in situ jiných a
neurčených trávicích orgánů

D02

Karcinomy in situ středního ucha
a dýchací soustavy

D03

Melanom in situ

D04

Karcinomy in situ kůže

D05

Karcinomy in situ prsu

D06

Karcinomy in situ děložního čípku

D07

Karcinomy in situ jiných
a neurčených pohlavních orgánů

D09

Karcinomy in situ jiných
a neurčených lokalizací

D10

Nezhoubný nádor úst a hltanu

D11

Nezhoubný nádor velkých slinných žláz

D12

Nezhoubný nádor tlustého střeva,
konečníku, anusu a análního kanálu

D13

Nezhoubný nádor jiných a neurčených
částí trávicí soustavy

D14

Nezhoubný nádor středního ucha
a dýchací soustavy

D15

Nezhoubný nádor jiných
a neurčených
nitrohrudní orgánů

D16

Nezhoubný nádor kosti a kloubní chrupavky

D17.4 Nezhoubný lipomatózní nádor
D17.5 Nezhoubný lipomatózní nádor
D19

Nezhoubný nádor mezotelového tkáně

D20

Nezhoubný nádor měkkých tkání
retroperitonea a peritonea

D21

Jiné nezhoubné nádory pojivových a jiných
měkkých tkání

D25

Leiomyom dělohy

D26

Jiné nezhoubné nádory dělohy

D27

Nezhoubný nádor vaječníku

D28

Nezhoubný nádor jiných a neurčených
ženských pohlavních orgánů

Nezhoubný lipomatózní nádor nitrohrudních orgánů
Nezhoubný lipomatózní nádor nitrobřišních orgánů

D29.1 Nezhoubný nádor mužských pohlavních orgánů

Prostata

D29.2 Nezhoubný nádor mužských pohlavních orgánů

Varle

D29.3 Nezhoubný nádor mužských pohlavních orgánů

Nadvarle

D30

Nezhoubný nádor močové soustavy

D31

Nezhoubný nádor oka a očních adnex

D32

Nezhoubný nádor mozkových blan (meningy)

D33

Nezhoubný nádor mozku a jiných částí
centrálního nervového systému

D34

Nezhoubný nádor štítné žlázy

D35.0 Nezhoubný nádor jiných žláz s vnitřních sekrecí
D35

Nezhoubný nádor jiných a neurčených žláz s
vnitřních sekrecí

kůra nadledvin

D37

Nádor ústní dutiny a trávicích
orgánů neurčitého nebo neznámého
chování

D38

Nádor středního ucha, dýchacích
a nitrohrudní orgánů neurčitého
nebo neznámého chování

D39

Nádor ženských pohlavních orgánů
neurčitého nebo neznámého chování

D40

Nádor mužských pohlavních orgánů
neurčitého nebo neznámého chování

D41

Nádor močové soustavy neurčitého
nebo neznámého chování

D42

Nádor mozkových blan (meningy)
neurčitého nebo neznámého chování

D43

Nádor mozku a centrálního nervového
systému neurčitého nebo neznámého
chování

D44

Nádor žláz s vnitřní sekrecí
neurčitého nebo neznámého chování

D45

Polycythaemia vera

D46

Myelodysplastické syndromy

D47

Jiné nádory lymfatického, krvetvorné
a příbuzného tkáně neurčitého nebo
neznámého chování

D48

Nádor jiných a neurčených
lokalizací neurčitého nebo
neznámého chování

D51

chudokrevnost z nedostatku vitaminu B12

D52

chudokrevnost z nedostatku kyseliny listové

D55

Anémie zaviněna poruchami enzymů

D56

Talasemie

D57

Srpkovité anémie

D58

Jiné dědičné hemolytické anemie

D59

Získaná hemolytická anémie

D60

Získaná čistá aplazie červených
krvinek - erytroblastopénia

D61
D62

Jiné aplastické anémie
Akutní posthemoragická anémie

D63

Anémie při chronických nemocech
zařazených jinde

D65

Roztroušená intravaskulární koagulace

D66

Dědičný nedostatek VIII. faktoru

D67

Dědičný nedostatek IX. faktoru

D68

Jiné koagulační poruchy

D69.0 Purpura a jiné krvácivé stavy
D69.1 Purpura a jiné krvácivé stavy
D69.3 Purpura a jiné krvácivé stavy
D69.4 Purpura a jiné krvácivé stavy
D69.5 Purpura a jiné krvácivé stavy
D69.6 Purpura a jiné krvácivé stavy
D69.8 Purpura a jiné krvácivé stavy
D69.9 Purpura a jiné krvácivé stavy

D70

Agranulocytóza

D71

Funkční poruchy
polymorfonukleárních neutrofilů

D73

Nemoci sleziny

D74

Methemoglobinémie

D75

Jiné nemoci krve a krvetvorných orgánů

D76

Některé nemoci postihující Iymforetikulární tkáň
a retikulohistiocytární systém

D77

Jiné poruchy krve a krvetvorných
orgánů při nemocech zařazených jinde

D80

Imunitní nedostatečnost s převahou
poruchy protilátek

D81

Kombinovaná imunitní nedostatečnost

D82

Imunitní nedostatečnost sdružená
s jinými těžkými poruchami

Alergická purpura
Kvalitativní defekty
destiček
Idiopatická
trombocytopenická purpura
Jiná primární
trombocytopenie
Sekundární
trombocytopenie
Bližší neurčená
trombocytopenie
Jiné blíže určené
hemoragické stavy
Bližší nestanovena
hemoragická diatéza

D83

Běžná proměnlivá imunitní nedostatečnost

D84

Jiné imunodeficience

D86

Sarkoidóza

D89

Jiné poruchy imunitního mechanismu
nezařazené jinde

E00

Vrozený syndrom z nedostatku jódu

E01

Poruchy činnosti štítné žlázy
spojené s nedostatkem jódu

E02

Subklinická hypotyreóza z nedostatku jódu

E03

Jiné hypotyreózy

E05

Tyreotoxikóza - hypertyreóza

E06

Zánět štítné žlázy - thyreoiditidy

E10

Diabetes mellitus závislý na inzulínu

E11

Diabetes mellitus nezávislý na inzulínu

E12

Diabetes mellitus spojený s podvýživou

E13

Jiný blíže určený diabetes mellitus

E14

Neurčený diabetes mellitus

E15

Hypoglykemická kóma nediabetiků

E16

Ostatní poruchy vnitřního vylučování
slinivky

E20

Hypoparatyreóza

E21

Hyperparatyreóza a jiné nemoci
příštítných tělísek

E22

Hyperfunkce hypofýzy

E23

Hypofunkce a jiné nemoci hypofýzy

E24

Cushingův syndrom

E25

Adrenogenitální syndrom

E26

Hyperaldosteronismus

E27.1 Jiné nemoci nadledvin

Primární adrenokortikální
nedostatečnost

E27.2 Jiné nemoci nadledvin

Addisonovská krize

E27.3 Jiné nemoci nadledvin

Lékem vyvolaná adrenokortikální insuficience

E27.4 Jiné nemoci nadledvin

Jiná a nespecifikovaná primární adrenokortikální
Nedostatečnost

E27.5 Jiné nemoci nadledvin

Adrenomedulární hyperfunkce

E27.8 Jiné nemoci nadledvin

Jiné specifikované poruchy nadledviny

E27.9 Jiné nemoci nadledvin

Nespecifikovaná porucha nadledvin

E28.0 Poruchy činnosti vaječníků

Nadbytek estrogenů

E28.1 Poruchy činnosti vaječníků

Nadbytek androgenů

E28.2 Poruchy činnosti vaječníků

Syndrom polycystických ovarií

E28.3 Poruchy činnosti vaječníků

Primární selhání vaječníků

E28.8 Poruchy činnosti vaječníků

Jiná ovariální dysfunkce

E29

Poruchy činnosti varlat

E31

Poruchy činnosti několika žláz
s vnitřní sekrecí

E32

Nemoci thymu

E34.0 Jiné nemoci žláz s vnitřní sekrecí

karcinoidní syndrom

E34.1 Jiné nemoci žláz s vnitřní sekrecí

Jiná hypersekrece střevních hormonů

E34.2 Jiné nemoci žláz s vnitřní sekrecí

Mimoděložní sekrece hormonů nezařazených jinde

E34.5 Jiné nemoci žláz s vnitřní sekrecí

Syndrom rezistence na
androgeny

E70.0 Poruchy metabolismu aromatických

Klasická fenylketonurie
aminokyselin

E70.1 Poruchy metabolismu aromatických

Jiné hyperfenylalaninémie
aminokyselin

E70.2 Poruchy metabolismu aromatických

Poruchy metabolismu
aminokyselin tyrosine

E70.8 Poruchy metabolismu aromatických

Jiné poruchy metabolismu
aminokyselin aromatických aminokyselin

E70.9 Poruchy metabolismu aromatických

Nespecifikovaná porucha
aminokyselin metabolismu aromatických
aminokyselin

E71

Poruchy metabolismu aminokyselin
s rozvětveným řetězcem a mastných kyselin

E72

Jiné poruchy metabolismu aminokyselin

E73.0 Intolerance laktózy
E74

Jiné poruchy metabolismu sacharidů

E75

Poruchy metabolismu sfingolipidů
a jiné poruchy ukládání lipidů

E76

Poruchy metabolismu glykosaminoglykanu

E77

Poruchy metabolismu glykoproteinů

E78

Poruchy metabolismu lipoproteinů
a jiné lipidémie

Poruchy metabolismu purinu
a pyrimidinu
E80.0 Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu

Vrozený nedostatek laktázy

E79

Dědičná erytropoetická
Porfyrie

E80.1 Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu

Porphyria cutanea tarda

E80.2 Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu

Jiná porfyrie

E80.3 Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu

Defekty katalázy a peroxidázy

E80.5 Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu

Crigler-Najjarův syndrome

E80.6 Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu

Jiné poruchy bilirubinového metabolism

E80.7 Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu

Nespecifikovaná porucha bilirubinového metabolismu

E83

Poruchy metabolismu minerálů

E84

Cystická fibróza

E85

Amyloidóza

E86

Snížení objemu tělové
tekutiny - hypovolémie

E87

Jiné poruchy rovnováhy tekutin,
elektrolytů a acidobazické rovnováhy

E88.0 Jiné poruchy metabolismu

Poruchy metabolismu plazmatických proteinů
nezařazené jinde

E88.1 Jiné poruchy metabolismu

Lipodystrofie nezařazené jinde

E88.8 Jiné poruchy metabolismu

Jiné nespecifikované metabolické poruchy

E88.9 Jiné poruchy metabolismu

Nespecifikovaná metabolická porucha

E89

Pozákrokové endokrinní a metabolické
poruchy nezařazené jinde

E90

Nutriční a metabolické poruchy při
nemocech zařazených jinde

F00

Demence při Alzheimerově chorobě

F01

Vaskulární aterosklerotické demence

F02

Demence u jiných nemocech
zařazených jinde

F03

Nespecifikovaná demence

F04

Organický amnestický syndrom nezaviněný
alkoholem nebo jinými psychoaktivními
látkami

F05

Delirium nezaviněné alkoholem nebo
jinými psychoaktivními látkami

F06

Jiné duševní poruchy zapříčiněné poškozením
a dysfunkcí mozku a somatickou nemocí

F07

Poruchy osobnosti a chování způsobené
nemocí, poškozením a dysfunkcí mozku

F10.3 Poruchy duševní a chování
zapříčiněné užitím alkoholu

Abstinenční syndrom

F10.4 Poruchy duševní a chování
způsobeno užitím alkoholu

Abstinenční syndrom
s deliriem

F10.5 Poruchy duševní a chování
zapříčiněné užitím alkoholu

Psychotické poruchy

F10.6 Poruchy duševní a chování
zapříčiněné užitím alkoholu

Amnestický syndrom

F10.7 Poruchy duševní a chování
zapříčiněné užitím alkoholu

Reziduální a pozdě
nastupující psychotická porucha

F10.8 Poruchy duševní a chování
zapříčiněné užitím alkoholu

Jiné psychické poruchy
a poruchy chování

F11

Poruchy duševní a chování
způsobené užíváním opiátů

F12

Poruchy duševní a chování
způsobené užíváním kanabinoidů
(marihuana, hašiš)

F13

Poruchy duševní a chování způsobené

užíváním sedativ nebo hypnotik
F14

Poruchy duševní a chování způsobené
užíváním kokainu

F15

Poruchy duševní a chování způsobené
užíváním jiných stimulancií včetně kofeinu

F16

Poruchy duševní a chování způsobené
užíváním halucinogenů

F18

Poruchy duševní a chování způsobené
užíváním těkavých rozpouštědel

F19

Poruchy duševní a chování způsobené
užíváním více drog a jiných
psychoaktivních látek

F20

Schizofrenie

F21

Schizotypová porucha

F22

Přetrvávající poruchy s bludy

F23

Akutní a přechodné psychotické poruchy

F24

Indukovaná porucha s bludy

F25

Schizoafektivní poruchy

F28

Jiné neorganické psychotické poruchy

F29

Nespecifikovaná neorganické psychóza

F30

Manická epizoda

F31

Bipolární afektivní porucha

F32

Depresivní epizody

F33

Recidivující depresivní porucha

F34

Přetrvávající afektivní poruchy

F38

Jiné afektivní poruchy

F39

Nespecifikované afektivní poruchy

F42

Obsedantně-kompulzivní porucha

F43.0 Reakce na těžký stres a adaptační poruchy

Akutní stresová reakce

F43.1 Reakce na těžký stres a adaptační poruchy

Posttraumatický stresový syndrom

F43.2 Reakce na těžký stres a adaptační poruchy

Adaptační poruchy

F43.8 Reakce na těžký stres a adaptační poruchy
F53

Poruchy duševní a chování v šestineděli
nezařazené jinde

F70

Lehká duševní zaostalost

F71

Střední stupeň duševní zaostalosti

F72

Těžká duševní zaostalost

F73

Hluboká duševní zaostalost

F78

Jiná duševní zaostalost

F79

Nespecifikovaná duševní zaostalost

F80

Specifické poruchy vývinu řeči a jazyka

F81

Specifické poruchy vývinu školních
dovedností

F82

Specifická porucha vývinu pohybové
funkce

F83

Smíšené specifické vývojové poruchy

F84

Pronikavé poruchy vývoje

F90

Hyperkinetické poruchy

F91

Poruchy chování

F92

Smíšené poruchy chování
a emoční poruchy

Jiné reakce na těžký stres

F93.0 Emoční poruchy se začátkem specifickým
pro dětství

Úzkost z odloučení u dětí

F93.1 Emoční poruchy se začátkem specifickým
pro dětství u dětí

Fobická úzkostná porucha

F93.2 Emoční poruchy se začátkem specifickým
pro dětství porucha

Sociální úzkostná
v dětství

F93.8 Emoční poruchy se začátkem specifickým
pro dětství

Jiné poruchy emocí
v dětství

F93.9 Emoční poruchy se začátkem specifickým
pro dětství

Nespecifikovaná emoční
porucha v dětství

F94

Poruchy sociálního fungování se
začátkem specifickým pro dětství
a dospívání

F95

Tiky

F98.0 Jiné poruchy chování a emoční poruchy neorganické
s obvyklým začátkem v dětství
a dospívání

Enuréza

F98.1 Jiné poruchy chování a emoční neorganické
poruchy se obvyklým začátkem
v dětství a dospívání

Enkopréza

F98.5 Jiné poruchy chování a emoční poruchy
s obvyklým začátkem v dětství
a dospívání

Koktavost

F98.6 Jiné poruchy chování a emoční poruchy
s obvyklým začátkem v dětství
a dospívání

Breptavost

G00

Bakteriální zánět mozkových blan
(meningitis) nezařaditelný jinam

G01

Meningitida
při bakteriálních nemocech
zařazených jinde

G02

Meningitida při jiných infekčních a parazitárních
nemocech zařazených jinde

G03

Meningitida vyvolaný jinými a nespecifikovanými
příčinami

G04

Zánět mozku, míchy, mozku i
míchy - encephalitis, myelitis
a encephalomyelitis

G05

Zánět mozku, míchy, mozku i
míchy - encephalitis, myelitis
a encephalomyelitis při nemocech
zařazených jinde

G06

Nitrolební a nitropáteřní hlíza a granulom
– intrakraniální a intraspinální absces a granulom

G07

Nitrolební a nitropáteřní hlíza
a granulom při nemocech zařazených jinde

G08

Nitrolební a nitropáteční zánět žil
a zánět žil s krevní sraženinou intrakraniální a intraspinálna flebitida
a tromboflebitida

G09

Následky zánětlivých chorob
centrálního nervového systému

G10

Huntingtonova choroba

G11

Hereditární ataxie

G12

Spinální muskulární atrofie
a příbuzné syndromy

G13

Systémové atrofie prvotní postihující
nervový systém při nemocech
zařazených jinde

G20

Parkinsonova nemoc

G21

Sekundární parkinsonismus

G22

Parkinsonismus při nemocech
zařazených jinde

G23

Jiné degenerativní nemoci
bazálních ganglií

G24

Dystonie

G25

Jiné extrapyramidové poruchy
hýbavosti

G26

Extrapyramidové poruchy a poruchy
hýbavosti při nemocech zařazených
jinde

G30

Alzheimerova choroba

G31

Jiné degenerativní nemoci nervového
systému nezařazené jinde

G32

Jiné degenerativní poruchy nervového
systému při nemocech zařazených jinde

G35

Roztroušená skleróza - sclerosis multiplex

G36

Jiná akutní roztroušená demyelinizace

G37

Jiné demyelinizační nemoci centrálního
nervového systému

G40

Epilepsie

G41

Epileptický stav - status epilepticus

G46

Cévní syndromy mozku při
cerebrovaskulárních nemocech

G47.3 Poruchy spánku

Spánková Apnoe

G47.4 Poruchy spánku

Narkolepsie a katoplexia

G53.0 Poruchy hlavových nervů při nemocech

Neuralgie po zoster

zařazených jinde
G53.1 Poruchy hlavových nervů při nemocech
zařazených jinde

G60

Dědičná a idiopatická neuropatie

G61

Zánětlivá polyneuropatie

G62

Jiné polyneuropatie

G63.2 Diabetická polyneuropatie

G70

Myasthenia gravis a jiné poruchy
nervosvalové ploténky

G71

Primární poruchy svalů

G72

Jiné myopatie

G73

Poruchy nervosvalové ploténky
a svalu při nemocech zařazených jinde

G80

Dětská mozková obrna

G81

Hemiplegie

G82

Paraplegie a tetraplegie

G83

Jiné paralytické syndromy

(opasci) (B02.2)
Ochrnutí více
hlavových nervů při
infekčních a
parazitárních
nemocech zařazených
jinde (A00 - B99)

Diabetická polyneuropatie
(E10 - E14 se společným čtvrtým znakem .4)

G90.0 Poruchy autonomního nervového systému

Idiopatická periferní
autonomní neuropatie

G90.1 Poruchy autonomního nervového systému

Familiární dysautonomie
(Riley-Dayova)

G90.3 Poruchy autonomního nervového systému

Multisystémová
degenerace

G91

Vodnatelnosti mozku

G92

Toxická encefalopatie

G93.0 Jiné poruchy mozku

Mozková cysty

G93.1 Jiné poruchy mozku

Anoxické poškození mozku
nezařazené jinde

G93.3 Jiné poruchy mozku

Syndrom únavy po viróze

G93.4 Jiné poruchy mozku

Nespecifikovaná
encefalopatie

G93.5 Jiné poruchy mozku

Komprese - stlačení mozku

G93.6 Jiné poruchy mozku

Otok mozku

G93.7 Jiné poruchy mozku

Reyův syndrom

G93.8 Jiné poruchy mozku

Jiné specifikované poruchy
mozku

G93.9 Jiné poruchy mozku

Nespecifikovaná porucha
mozku

G94

Jiné poruchy mozku při nemocech
zařazených jinde

G95

Jiné nemoci míchy

G96

Jiné poruchy centrálního nervového systému

G97

Pozákroková porucha nervového systému
nezařazená jinde

G98

Jiné poruchy nervového systému
nezařazené jinde

G99

Jiné poruchy nervového systému
při nemocech zařazených jinde

H02.2 Jiné nemoci řasy

lagoftalmus

H02.4 Jiné nemoci řasy

ptóza řasy

H04

Nemoci slzných orgánu

H05.0 Nemoci očnice

Akutní zánět očnice

H05.1 Nemoci očnice

Zdlouhavé zánětlivých nemoci
očnice

H05.2 Nemoci očnice

Poruchy spojené
s exoftalmem

H05.3 Nemoci očnice deformace očnice

H06.2 Nemoci slzných orgánu a očnice
při nemocech zařazených jinde

Ttyreotoxický exoftalmus

H10.1 Zánět spojivky - conjunctivitis

Akutní atopická
konjunktivitida

H10.4 Zánět spojivky - conjunctivitis

Chronická
konjunktivitida

H10.5 Zánět spojivky - conjunctivitis

Blefarokonjunktivitis

H13.0 Nemoci spojivky při nemocech
zařazených jinde

Filáriová infekce
spojivky (B74. -)

H13.3 Nemoci spojivky při nemocech
zařazených jinde

Oční pemfigoid (L12. -)

H15

Nemoci Bílka

H16

Zánět rohovky - keratitis

H19.0 Nemoci bělma a rohovky
při nemocech zařazených jinde

skleritida a
episkleritida
při nemocech
zařazených jinde

H19.1 Nemoci bělma a rohovky
nemocech zařazených jinde

herpetická keratitidy
a keratokonjunktivitida

H20

Iridocyklitida

H21

Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělíska

H22

Nemoci duhovky a řasnatém tělísku
při nemocech zařazených jinde

H30

Zánět cévnatky a sítnice - chorioretinitis

H31

Jiné nemoci cévnatky

H32

Nemoci cévnatky a sítnice
při nemocech zařazených jinde

H33

Odchlípení a trhliny sítnice

H34

Cévní okluze sítnice

H35

Jiné nemoci sítnice

H36

Nemoci sítnice při nemocech
zařazených jinde

H40

Glaukom

H42

Glaukom při nemocech zařazených jinde

H44.0 Nemoci oční koule

Endophthalmitis purulenta

H44.1 Nemoci oční koule

Jiné endoftalmitidy

H44.2 Nemoci oční koule

Degenerativní myopatie

H44.3 Nemoci oční koule

Jiné degenerativním chorobám
oční koule

H44.5 Nemoci oční koule

Degenerativní nemoci
oční koule

H46

Zánět zrakového nervu - neuritis
nervi optici

H47

Jiné nemoci zrakového nervu
a zrakových drah

H48

Nemoci zrakového nervu a zrakových
drah při nemocech zařazených jinde

H49

Paralytický strabismus (šilhavost)

H54

Slepota a slabozrakost

H60.2 Zánět vnějšího ucha - otitis externa

Maligní zánět
zevního ucha

H60.4 Zánět vnějšího ucha - otitis externa

Cholesteatom vnějšího
ucha

H61.3 Jiné nemoci vnějšího ucha

Získaná stenóza
zevního zvukovodu

H61.9 Jiné nemoci vnějšího ucha

Nespecifikovaná nemoc
vnějšího ucha

H65.2 Nehnisavý zánět středního ucha

Chronický serózní zánět
středního ucha

H65.3 Nehnisavý zánět středního ucha

Chronický mukózních zánět
středního ucha

H65.4 Nehnisavý zánět středního ucha

Další chronický nehnisavý
zánět středního ucha

H65.9 Nehnisavý zánět středního ucha

Nespecifikovaný nehnisavý
zánět středního ucha

H66.1 Hnisavý a nespecifikovaný zánět
středního ucha

Chronický tubotympanový
hnisavý zánět středního
ucha

H66.2 Hnisavý a nespecifikovaný zánět
středního ucha

Chronický atikoantrálny
hnisavý zánět středního
ucha

H70

Zánět hlávkového výběžku - mastoiditis
a příbuzné nemoci

H71

Cholesteatóm středního ucha

H72

Proděravění - perforace
bubínkové blány

H81.0 Poruchy vestibulární funkce

Meniérova choroba

H81.1 Poruchy vestibulární funkce

Benigní paroxysmální
závrať

H81.2 Poruchy vestibulární funkce

Vestibulární neuronitída

H81.3 Poruchy vestibulární funkce

Jiná periferní závrať

H81.4 Poruchy vestibulární funkce

Závrať centrálního původu

H81.8 Poruchy vestibulární funkce

Jiné poruchy vestibulární
funkce

H82

Vertiginózní syndromy při
nemocech zařazených jinde

H83.0 Jiné nemoci vnitřního ucha

Labyrintitída

H83.1 Jiné nemoci vnitřního ucha

Píštěl labyrintu

H83.2 Jiné nemoci vnitřního ucha

Dysfunkce labyrintu

H83.8 Jiné nemoci vnitřního ucha

Jiné specifikované nemoci vnitřního
ucha

H83.9 Jiné nemoci vnitřního ucha

Nespecifikované nemoci vnitřního
ucha

H90

Konduktivní a senzorineurální ztráta
sluchu

H91

Ztráta sluchu jiného typu

H95

Onemocnění ucha a bradavkového výběžku po
výkonech nezařazená jinde

I00

Revmatická horečka
bez postižení srdce

I01

Revmatická horečka s postižením srdce

I02

Revmatická chorea

I05

Revmatické nemoci mitrální chlopně

I06

Revmatické nemoci aortální chlopně

I07

Revmatické nemoci trojcípé chlopně

I08

Nemoci více chlopní

I09

Jiné revmatické nemoci srdce

I10

Esenciální (primární) hypertenze

I11

Hypertenzní choroba srdeční

I12

Hypertenzní nemoc ledvin

I13

Hypertenzní nemoc srdce a ledvin

I15

Sekundární hypertenze

I20

Angina pectoris

I21

Akutní infarkt myokardu

I22

Další infarkt myokardu

I23

Některé komplikace následující akutní infarkt myokardu

I24

Jiné akutní formy ischemické nemoci srdeční

I25

Chronická ischemická choroba srdeční

I26

Plicní embolie

I27

Jiné kardiopulnomální nemoci

I28

Jiné nemoci plicních cév

I30

Akutní zánět osrdečníku - pericarditis
acuta

I31

Jiné nemoci osrdečníku

I32

Zánět osrdečníku při nemocech
zařazených jinde

I33

Akutní a subakutní zánět
nitroblány - endocarditis
acuta et subacuta

I34

Nerevmatická onemocnění dvojcípé chlopně – valvulae
mitralis

I35

Nerevmatická onemocnění aortální chlopně

I36

Nerevmatická onemocnění trojcípé chlopně

I37

Nemoci plicní chlopně

I38

Zánět nitroblány - endokarditida nespecifikované chlopně

I39

Zánět srdeční nitroblány – endokarditida
– a onemocnění srdečních chlopní při nemocech
zařazených jinde

I40

Akutní zánět srdečního svalu myocarditis acuta

I41

Zánět srdečního svalu - myokarditida při nemocech zařazených jinde

I42

Kardiomyopatie

I43

Kardiomyopatie při nemocech
zařazených jinde

I44

Atrioventrikulární blokáda a blokáda
levého raménka

I45

Jiné poruchy vedení srdečních vzruchů

I46

Srdeční zástava

I47

Paroxysmální tachykardie

I48

Fibrilace a flutter síní

I49

Jiné srdeční arytmie

I50

Srdeční selhání

I51

Komplikace a nepřesně určené a popsané nemoci
srdce

I52

Jiné srdeční nemoci při nemocech
zařazených jinde

I60

Subarachnoidální krvácení

I61

Mozkové - intracerebrální - krvácení

I62

Jiné neúrazové nitrolební krvácení

I63

Mozkový infarkt

I64

Cévní příhoda (mrtvice ) - nespecifikovaná
jako krvácení nebo infarkt

I65

Okluze a stenóza mimolebkových
(precerebrálnych) tepen, která
nevyvolává mozkový infarkt

I66

Okluze a stenóza mozkových tepen,
která nevyvolává mozkový infarkt

I67

Jiné cévní nemoci mozku

I68

Cévní nemoci mozku při nemocech
zařazených jinde

I69

Následky cévních
onemocnění

I70

Ateroskleróza

I71

Výduť aorty – aneurysma aortae – a disekce

I72

Jiné výdutě

I73.1 Jiné nemoci periferních cév

I74

Arteriální embolie a trombóza

I78.0 Nemoci vlásečnic

I79

Tromboangitis obliterans
(Buerger)

Teleangiektasia
hereditaria haemorrhagica

Onemocnění tepen, tepének a vlásečnic
při nemocech zařazených jinde

I80.0 Zánět žil - phlebitis et thrombophlebitis

Flebitida a
tromboflebitida
povrchových cév dolních
končetin

I80.1 Zánět žil - phlebitis et thrombophlebitis

Flebitida a
tromboflebitida
femorální vény

I80.2 Zánět žil - phlebitis et thrombophlebitis

Flebitida a
tromboflebitida jiných
hlubokých cév dolních
končetin

I80.8 Zánět žil - phlebitis et thrombophlebitis

Flebitida a
tromboflebitida na jiných
místech

I81

Trombóza vrátnice (vena portae)

I82

Jiná žilní embolie a trombózy

I83.0 Křečové žíly - varixy - dolních končetin

varikózní žíly dolních
končetin s vředem

I83.1 Křečové žíly - varixy - dolních končetin

varikózní žíly dolních
končetin se zánětem

I83.2 Křečové žíly - varixy - dolních končetin

varikózní žíly dolních
končetin s vředem
a zánětem

I84.0 Hemoroidy

Vnitřní trombózované
hemoroidy

I84.1 Hemoroidy

Vnitřní hemoroidy s
jinými komplikacemi

I84.4 Hemoroidy

Vnější hemoroidy s
jinými komplikacemi

I85.0 Křečové žíly jícnu - jícnové varixy

jícnové varixy
s krvácením

I86

Křečové žíly v jiných lokalizacích

I87.0 Jiné nemoci žil
I89

Postflebitický syndrom

Jiné neinfekční nemoci lymfatických cév
a uzlin

I97.0 Pozákrokové poruchy oběhové soustavy
nezařazené jinde

Postkardiotomický syndrom

I97.1 Pozákrokové poruchy oběhové soustavy
nezařazené jinde

Jiné funkční poruchy
po operacích srdce

I97.2 Pozákroková poruchy oběhové soustavy
nezařazené jinde

Syndrom
postmastektomického
lymfedému

I97.8 Jiné pozákroková poruchy oběhové soustavy
nezařazené jinde

Jiné pozákrokové poruchy
oběhové soustavy
nezařazené jinde

I98.0 Jiné nemoci oběhové soustavy při
nemocech zařazených jinde

Kardiovaskulární syfilis

I98.1 Jiné nemoci oběhové soustavy při
poruchy zařazených jinde

Kardiovaskulární onemocnění
při jiných infekčních
a parazitárních nemocech
zařazených jinde

J03.0 Akutní zánět mandlí - tonsillitis acuta

Streptokokový zánět
mandlí

J03.8 Akutní zánět mandlí - tonsillitis acuta

Akutní zánět mandlí
vyvolaný jinými
stanovenými
organismy

J05

Akutní obstruktivní zánět hrtanu *krup+ a epiglottis

J13

Zánět plic původce: Streptococcus
pneumoniae

J14

Zánět plic původce: Haemophilus influenzae

J15

Bakteriální zánět plic nezařazený jinde

J16

Zánět plic vyvolaný jinými infekčními
mikroorganismy nezařazený jinde

J17

Zánět plic při nemocech zařazených jinde

J18

Zánět plic vyvolaný nespecifikovaným
mikroorganismem

J21

Akutní zánět průdušinek bronchiolitis acuta

J22

Nespecifikovaná akutní infekce
dolních cest dýchacích

J30

Vazomotorická a alergická rýma
(rinitida)

J32

Chronický zánět vedlejších nosních dutin sinusitis chronica

J33

Nosní polyp

J34.1 Jiné nemoci nosu a vedlejších nosních dutin

J36

Peritonzilární absces

J37

Chronická laryngitida a laryngotracheitida

Cysta a mykokéla
vedlejší nosní dutiny

J38.0 Nemoci hlasivek a hrtanu
nezařazené jinde

Paralýza hlasivek
a hrtanu

J38.4 Nemoci hlasivek a hrtanu
nezařazené jinde

Edém hrtanu

J38.5 Nemoci hlasivek a hrtanu
nezařazené jinde

Spasmus hrtanu

J38.6 Nemoci hlasivek a hrtanu
nezařazené jinde

Stenóza hrtanu

J39.0 Jiné nemoci horních cest dýchacích

Retrofaryngeální a
parafaryngeální abscess

J39.1 Jiné nemoci horních cest dýchacích

Jiný absces hrtanu

J39.3 Jiné nemoci horních cest dýchacích

Hypersenzitivní reakce
horních dýchacích cest,
lokalizace nestanovena

J41.1 Prostá a mukopurulentní chronická bronchitida
J41.8 Jednoduchá a mukopurulentná chronická bronchitida

Mukopurulentní chronická bronchitida
Smíšená jednoduchá a mukopurulentná chronická
bronchitida

J43

Emfyzém plic - rozedma plic

J44

Jiná chronická obstrukční plicní nemoc

J45

Astma

J46

Astmatický stav - Status asthmaticus

J47

Bronchiektázie - rozšíření průdušek

J60

Pneumokonióza uhlokopů

J61

Pneumokonióza zapříčiněna azbestem
a jinými nerostnými vlákny

J62

Silikóza

J63

Pneumokonióza zapříčiněna jinými anorganickými prachem

J64

Nespecifikovaná pneumokonióza

J65

Pneumokonióza sdružená s tuberkulózou

J67
J68

Exogenní alergická alveolitida zapříčiněna organickým prachem
Hypersenzitivní pneumonitida způsobená organickými
prachy

J69

Pneumonie vyvolaná pevnými látkami nebo tekutinami

J70

Nemoci dýchacích cest vyvolané jinými vnějšími činiteli

J80

Syndrom respirační tísně dospělých

J81

Plicní otok - oedema pulmonum

J82

Plicní eozinofilie nezařazených jinde

J84

Jiné intersticiální nemoci plic

J85

Absces plic a mezihrudí

J86

Pyotorax

J90

Pohrudnicový výpotek, nezařazený jinde

J91

Pohrudnicový výpotek při chorobách zařazených jinde

J92

Pohrudniční povlaky (pláty)

J93

Pneumotorax

J94.0 Jiné nemoci pohrudnice

Chylózní výpotek

J94.2 Jiné nemoci pohrudnice

Hemotorax

J94.8 Jiné nemoci pohrudnice

Jiné specifikované nemoci pleury

J95

Poruchy dýchací soustavy po výkonech‚ nezařazené
jinde

J96

Respirační selhání nezařazené jinde

J98.0 Jiné poruchy dýchací soustavy

Nemoci nezařazené jinde

J98.1 Jiné poruchy dýchací soustavy

Plicní kolaps

J98.2 Jiné poruchy dýchací soustavy

Intersticiální emfyzém

J98.3 Jiné poruchy dýchací soustavy

Kompenzační emfyzém

J98.4 Jiné poruchy dýchací soustavy

Jiné poruchy plic

J98.6 Jiné poruchy dýchací soustavy

Poruchy bránice

J98.8 Jiné poruchy dýchací soustavy

Jiné specifikované poruchy dýchací soustavy

K07.0 Dentofaciální anomálie (včetně chyb skusu)

Větší anomálie velikosti čelistí

K07.1 Dentofaciálne anomálie (včetně chyb skusu)

Anomálie polohy čelistí vůči lebeční spodině

K10.1 Jiné nemoci čelistí

Centrální granulom z obrovských buněk

K10.2 Jiné nemoci čelistí

Zánětlivé nemoci čelistí

K11.1 Nemoci slinných žláz

Hypertrofie slinné žlázy

K11.2 Nemoci slinných žláz

Sialoadenitida

K11.3 Nemoci slinných žláz

Absces slinné žlázy

K11.4 Nemoci slinných žláz

Píštěl slinné žlázy

K11.5 Nemoci slinných žláz

Sialolitiáza

K11.6 Nemoci slinných žláz

Mukokéla slinné žlázy

K11.7 Nemoci slinných žláz

Poruchy sekrece slin

K11.8 Nemoci slinných žláz

Jiné nemoci slinných žláz

K11.9 Nemoci slinných žláz

Nemoc slinné žlázy NS

K12.2 Zánět ústní sliznice - stomatitis - a příbuzná onemocnění Celulitida a absces úst
K13.2 Jiné nemoci rtů a ústní sliznice

Leukoplakie a jiné nemoci ústního epitelu, včetně jazyka

K13.3 Jiné nemoci rty a ústní sliznice

Vlasatá leukoplakie

K14.0 Nemoci jazyka

Glositida (zánět jazyka)

K20

Zánět jícnu - ezofagitida

K21

Gastroezofageální refluxní onemocnění

K22

Jiné nemoci jícnu

K25

Žaludeční vřed - ulcus ventriculi

K26

Dvanáctníkový vřed - ulcus duodeni

K27

Peptický vřed nespecifikované lokalizace

K28

Gastrojejunální vřed

K31.1 Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku

Hypertrofická pylorická stenóza dospělých

K31.5 Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku

Obstrukce dvanáctníku

K31.6 Jiné nemoci žaludku a dvanáctníku

Píštěl žaludku a dvanáctníku

K35

Akutní zánět červovitý přívěsku - appendicitis acuta

K36

Jiné záněty červovitého přívěsku

K37

Nespecifikovaný zánět červovitý přívěsku

K38

Jiné nemoci červovitý přívěsku

K40

Tříselná kýla

K41

Stehenní kýla - hernia femoralis

K42

Pupeční kýla - hernia umbilicalis

K43

Břišní kýla - hernia ventralis

K44

Brániční kýla - hernia diaphragmatica

K45

Jiné břišní kýly

K46

Nespecifikovaná břišní kýla

K50

Crohnova choroba (enteritis regionale)

K51

Ulcerózní kolitida

K55

Vaskulární onemocnění střeva

K56

Paralytický ileus a střevní obstrukce bez kýly

K59.3 Jiné funkční střevní poruchy
K61

Absces anální a rektální oblasti

K62

Jiné nemoci řiti a konečníku

K63

Jiné nemoci střeva

Megakolon nezařazený jinde

K65

Zánět pobřišnice - peritonitis

K66.0 Jiné poruchy pobřišnice
K66.1 Jiné poruchy pobřišnice
K71

Toxická onemocnění jater

K72

Jaterní selhání nezařazené jinde

K73

Chronický zánět jater nezařazený jinde

K74

Fibróza a cirhóza jater

K75

Jiné zánětlivé nemoci jater

Peritoneální srůsty
Hemoperitoneum

K76.1 Jiné nemoci jater

Chronické pasivní prokrvení (kongesce) jater

K76.2 Jiné nemoci jater

Centrální hemoragická nekróza jater

K76.3 Jiné nemoci jater

Infarkt jater

K76.4 Jiné nemoci jater

Peliosis hepatis

K76.5 Jiné nemoci jater

Veno-okluzivní nemoci jater

K76.6 Jiné nemoci jater

Portální hypertenze

K76.7 Jiné nemoci jater

Hepatorenálního syndrom

K76.8 Jiné nemoci jater

Jiné blíže určené nemoci jater

K77

Onemocnění jater při nemocech zařazených jinde

K80.0 Žlučové kameny - cholelithiasis

Žlučové kameny s akutní cholecystitidy

K80.1 Žlučové kameny - cholelithiasis

Žlučové kameny s jinou cholecystitídou

K80.3 Žlučové kameny - cholelithiasis

Kámen žlučového vývodu s cholangitidou

K80.4 Žlučové kameny - cholelithiasis

Kámen žlučového vývodu s cholangitidou

K80.5 Žlučové kameny - cholelithiasis

Kámen žlučového vývodu bez cholangitidou nebo
cholecystitídy

K80.8 Žlučové kameny - cholelithiasis

Jiná cholelitiáza

K81

Zánět žlučníku - cholecystitis

K82

Jiné nemoci žlučníku

K83

Jiné nemoci žlučových cest

K85

Akutní zánět slinivky břišní - pancreatitis acuta

K87 Onemocnění žlučníku, žlučových cest a slinivky břišní při nemocech zařazených jinde

K90

Střevní malabsorpce

K91

Stavy po operacích na trávicím ústrojí‚ nezařazené jinde

K92.0 Jiné nemoci trávicí soustavy

Hematemeza

K92.1 Jiné nemoci trávicí soustavy

Meléna

K92.2 Jiné nemoci trávicí soustavy

Blíže neurčené gastrointestinální krvácení

K92.8 Jiné nemoci trávicí soustavy

Jiné blíže určené nemoci trávicí soustavy

K93

Nemoci jiných trávicích orgánů při nemocech zařazených jinde

L00

Syndrom opařené kůže vyvolaný stafylokoky

L01

Impetigo

L03.0 Celulitida - flegmóna

Celulitida prstů (ruky) a palců (nohy)

L03.1 Celulitida - flegmóna

Celulitida jiných částí končetiny

L03.2 Celulitida - flegmóna

Celulitida obličeje

L03.3 Celulitida - flegmóna

Celulitida trupu

L03.8 Celulitida - flegmóna

Celulitida na jiných místech

L05.0 Dermoidná pararektální cysta

Pilonidální cysta s abscesem

L08.8 Jiné lokální infekce kůže a podkoží

Jiné blíže určené místní infekce kůže
a podkoží

L10

Pemfigus

L11

Jiné akantolytické dermatózy

L12

Pemfigoid

L13

Jiné bulózní dermatózy

L14

Bulózní dermatózy při chorobách zařazených jinde

L20

Atopická dermatitida

L22

Plenková dermatitida

L26

Exfoliativní dermatitida

L40

Psoriáza

L41

Parapsoriáza

L51

Erythema multiforme

L52

Erythema nodosum

L57.0 Změny kůže zaviněné chronickým vystavením neionizujícím zářením
L58

Radiodermatitis

L63 ´

Alopecia areata - ložisková plešatost

L70.1

Akné

L83

Acanthosis nigricans

L88

Pyoderma gangrenosum

L89

Dekubitální vřed - proleženina

L93

Lupus erythematosus

L94

Jiné lokalizované onemocnění pojivové tkáně

L95

Vaskulitida ohraničená na kůži; nezařazeno jinde

L97

Vřed dolní končetiny; nezařazeno jinde

Aktinická keratóza

Acne conglobata

L98.2 Jiné nemoci kůže a podkoží nezařazené jinde

Febrilní neutrofilních dermatóza (Sweetova)

L98.3 Jiné nemoci kůže a podkoží nezařazené jinde

Eozinofilní celulitida (Wellsova)

L98.5 Jiné nemoci kůže a podkoží nezařazené jinde

Mucinóza kůže

L98.6 Jiné nemoci kůže a podkoží nezařazené jinde

Jiné infiltratívní nemoci kůže a podkoží

L98.8 Jiné nemoci kůže a podkoží nezařazené jinde

Jiné blíže určené nemoci kůže a podkoží

M00

Pyogenní artritida

M01

Přímé infekce kloubů při infekčních a parazitárních
nemocech zařazených jinde

M02

Reaktivní artropatie

M03

Poinfekční a reaktivní artropatie při nemocech zařazených jinde

M05

Séropozitivní revmatoidní artritida

M06

Jiná revmatoidní artritida

M07

Psoriatické a enteropatické artropatie

M08

Juvenilní artritida

M09

Juvenilní artritida při nemocech zařazených jinde

M10

Dna

M12.0 Jiné specifické artropatie Chronická postreumatická artropatie (Jaccoudov syndrom)
M12.2 Další specifické artropatie Synovitis villonodularis (pigmentovaná)

M12.3 Jiné specifické artropatie Palindromický revmatismus
M12.4 Jiné specifické artropatie intermitentní hydrartróza
M12.8 Jiné specifické artropatie Jiné specifické artropatie nezařazené jinde
M13.8 Jiné artritidy Jiná specifikována artritida
M14

Artropatie při jiných nemocech zařazených jinde

M15

Polyartróza

M16

Koxartróza

M17

Gonartróza

M18

Artróza prvního karpometakarpálního klubu

M22

Onemocnění čéšky – pately

M23

Vnitřní poruchy kolenního kloubu

M24.0 Jiné specifické poruchy kloubů

Volné těleso v kloubu

M24.2 Jiné specifické poruchy kloubů

Porucha vazu

M24.3 Jiné specifické poruchy kloubů

Patologická dislokace a subluxace kloubu

M24.4 Jiné specifické poruchy kloubů

Opakující se dislokace a subluxace kloubu

M24.5 Jiné specifické poruchy kloubů

Kontraktura kloubu

M24.7 Jiné specifické poruchy kloubů

Protrusio acetabuli

M25.0 Jiné poruchy kloubů nezařazené jinde

Hemartrózy

M25.1 Jiné poruchy kloubů nezařazené jinde

Píštěl kloubu

M30

Polyarteritis nodosa a příbuzné nemoci

M31

Jiné nekrotizující vaskulopatie

M32

Systémový lupus erythematodes

M33

Dermatopolymyozitida

M34

Systémová skleróza

M35.0 Jiné systémové postižení pojivové tkáně

sicca syndrom (Sjögrenův)

M35.1 Jiné systémové postižení pojivové tkáně

Jiné překrývající se syndromy

M35.2 Jiné systémové postižení pojivové tkáně

Behcetova nemoc

M35.3 Jiné systémové postižení pojivové tkáně

polymyalgia rheumatica

M35.4 Jiné systémové postižení pojivové tkáně

Difúzní (eosinofilní) fasciitis

M35.5 Jiné systémové postižení pojivové tkáně

Multifokální fibroskleróza

M35.6 Jiné systémové postižení pojivové tkáně

Recidivující panikulitida

M35.8 Jiné systémové postižení pojivové tkáně

Jiné specifikované systémové postižení pojivové tkáně

M35.9 Jiné systémové postižení pojivové tkáně

Nespecifikované systémové postižení pojivové tkáně

M36

Systémová onemocnění pojivové tkáně při nemocech
zařazených jinde

M42.0 Osteochondróza páteře
M45

Ankylozující ankylosans

M46

Jiné zánětlivé spondylopatie

Juvenilní osteochondróza páteře

M47.0 Spondylóza

Syndromy komprese přední míšní
a páteřní tepny (G99.2)

M47.1 Spondylóza

Jiná spondylóza s myelopatií

M47.2 Spondylóza

Jiná spondylóza s radikulopatií

M48.0 Jiné spondylopatie

Stenóza spinálního kanálu

M48.1 Jiné spondylopatie

Ankylozující hyperostóza (Forestierova)

M48.4 Jiné spondylopatie

Námahová zlomenina obratle

M48.5 Jiné spondylopatie

Zřícený obratel nezařazen jinde

M50.0 Onemocnění krčních meziobratlových plotének

Porucha cervikální meziobratlové ploténky
s myelopatií (G99.2)

M50.1 Onemocnění krčních meziobratlových plotének

Porucha cervikální meziobratlové ploténky
s radikulopatií

M50.2 Poruchy krčních meziobratlových plotének

Jiná dislokace meziobratlové ploténky

M50.3 Poruchy krčních meziobratlových plotének

Jiná degenerace cervikální meziobratlové ploténky

M50.8 Poruchy krčních meziobratlových plotének

Jiné poruchy cervikálních meziobratlových plotének

M51.0 Jiné poruchy meziobratlových plotének

Poruchy bederních a jiných meziobratlových plotének s
myelopatií ( G99.2)

M60.0 Myositida
M62.1 Jiná onemocnění svalu

Jiné roztržení (ruptura) svalu (netraumatickou)

M62.2 Jiná onemcnění svalu

Ischemické poškození svalu

M62.3 Jiná onemocnění svalu

Syndrom nehybnosti (paraplegický)

M65

Synovitida a tenosynovitidy

M66

Samovolné roztržení – ruptura – synoviální blány a šlachy

M67.0 Jiné nemoci synoviální membrány a šlach

Krátká Achillova šlachy (získaná)

M67.1 Jiné nemoci synoviální membrány a šlach

Jiná kontraktura šlachy (pouzdra)

M72.0 Nemoci fibroblastů

Fibromatóza palmární aponeurózy (Dupuytrenova
kontraktura)

M72.3 Nemoci fibroblastů

Fasciitis nodulární

M72.4 Nemoci fibroblastů

Fibromatosis pseudosarcomatosa

M75

Poškození ramene - léze ramene

M80

Osteoporóza s patologickou frakturou

M83

Osteomalacie dospělých

M85.0 Jiné poruchy hustoty a struktury kostí

Monostotická fibrozující dysplazie kosti

M85.4 Jiné poruchy hustoty a struktury kostí

Solitární kostní cysta

M86

Osteomyelitida

M87

Osteonekróza

M88

Pagetova choroba kostí (osteitis deformans)

M89.0 Jiné nemoci kostí

Algoneurodystrofia

M89.1 Jiné nemoci kostí

Zastavení růstu v epifyzárních růstových chrupavek

M89.5 Jiné nemoci kostí

Osteolýza

M91

Juvenilní osteochondróza kyčle a pánve

M92.0 Jiná juvenilní osteochondróza
M93.0 Jiné osteochondropatie

Epiphyseolysis capitis femoris (netraumatická)

M93.2 Jiné osteochondropatie

Osteochondritis dissecans

M94.0 Jiné nemoci chrupavky

Syndrom chondrokostálního spojení

M94.1 Jiné nemoci chrupavky

Recidivující polychondritida

M94.2 Jiné nemoci chrupavky

Chondromalacie

M94.3 Jiné nemoci chrupavky

Chondrolýza

M95.2 Jiné získané deformace svalové a kosterní soustavy

Jiná získaná deformace hlavy

M96

Pozákroková poruchy svalové a kosterní soustavy; nezařazeno jinde

M99.2 Biomechanické léze; nezařazeno jinde

Subluxačná stenóza páteřního kanálu

M99.3 Biomechanické léze; nezařazeno jinde

Kostní stenóza páteřního kanálu

M99.4 Biomechanické léze; nezařazeno jinde

Stenóza páteřního kanálu pojivovou tkání

M99.5 Biomechanické léze; nezařazeno jinde

Stenóza páteřního kanálu meziobratlovou ploténkou

M99.6 Biomechanické léze; nezařazeno jinde

Kostní a subluxačná stenóza meziobratlových otvorů

M99.7 Biomechanické léze; nezařazeno jinde

Stenóza meziobratlových otvorů pojivovou tkání a
meziobratlovou ploténkou

