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Aktualizační proces v minulých letech

• Poslední tištěné vydání MKN-10 je z roku 2008 (bez Instrukční příručky, 
která vyšla naposledy v roce 1996). 

• K aktualizacím Tabelární části došlo v letech 2012, 2013 a 2014, byly však 
zveřejněny pouze elektronicky.

• V březnu 2017 vyšla technická aktualizace Tabelární části: odstranění 
typografických chyb a několika desítek pravopisných překlepů.

• K drobnějším změnám došlo i v Abecedním seznamu (v letech 2012, 2013 a 
2014) a Instrukční příručce (v letech 2010, 2013 a 2014)

K 1. 1. 2018 vstoupí v platnost nová verze MKN-10 a protože došlo k rozsáhlým 
změnám ve všech třech svazcích, připravujeme jak elektronické, tak tištěné 
vydání.



Tabelární část

Kód Název
A90 Dengue [klasická forma dengue]
A91 Hemoragická horečka dengue
G90.3 Multisystémová degenerace
Z22.5 Přenašeč (nosič) virové hepatitidy

Kód Název
A97 Dengue
A97.0 Dengue bez varovných příznaků
A97.1 Dengue s varovnými příznaky
A97.2 Těžká forma dengue
A97.9 Dengue NS
G23.3 Mnohočetná systémová atrofie, typ s převažujícím mozečkovým syndromem [MSA-C]

G83.5 Syndrom uzamčení (locked-in syndrom)
L98.7 Nadmíra a nadbytek kůže a podkožní tkáně
P91.7 Získaný hydrocefalus novorozence
W26.0 Kontakt s nožem, mečem nebo dýkou
W26.8 Kontakt s jiným ostrým předmětem nezařazený jinde
W26.9 Kontakt s nespecifikovaným ostrým předmětem
Z91.7 Mrzačení ženských genitálií v osobní anamnéze

zrušené kódy:

nové kódy:



Tabelární část
Zrušené kódy: pro vykazování hospitalizační péče je lze používat do doby, než 
dojde k zapracování změn do klasifikace hospitalizačních případů

Nově přidané kódy: v roce 2018 není možné je použít pro vykazování 
hospitalizační péče; pokud přesto dojde k jejich vykázání, případ se může 
zařadit do chybové DRG skupiny 99990. 



Tabelární část
Terminologické změny:

upraveno cca 50 terminologických otázek
přibližně 1500 změn



Tabelární část
Pravopisné opravy:

Typografické opravy:



Tabelární část
Sjednocení používání latinských a anglických termínů:

změny pouze v názvech položek, celkem 660 názvů kódů. 



Abecední seznam
změny navazující na úpravy Tabelární části + drobné opravy: přibližně 1600 změněných řádků



Abecední seznam
Úprava hesla Hepatitida: cca 30 přidaných řádků

Úprava hesla Novotvar: cca 100 změněných řádků



Abecední seznam

Přidání hesla Stavy vzniklé v perinatálním období: přidáno 1860 řádků



Instrukční příručka



Instrukční příručka



Další změny

• z příloh Tabelární části vypuštěna klasifikace hematopoetických nádorů

• významně upraveny úvodní texty v Tabelární části i Abecedním seznamu

• sjednocen vzhled první strany

• ….




