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Přehled

• Úpravy vycházejí ze změn schválených WHO v roce 
2019 a platných k 1. 1. 2021.

• V roce 2020 WHO doplnila nové kódy týkající se  
COVID-19.

• Dále byly provedeny úpravy některých položek, aby 
odpovídaly používané terminologii, došlo k opravě 
překlepů a některých doprovodných textů.

• Hlavní změny v číslech: 
– 56 nových kódů (vesměs v kapitole vnějších příčin 

nemocnosti a úmrtnosti)
– 5 vyřazených kódů
– změna názvu u 12 kódů
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COVID-19

• Již v průběhu roku 2020 byly do MKN-10 zařazeny kódy 
bezprostředně reagující na nové onemocnění:
➢ U07.1 COVID–19, virus laboratorně prokázán
➢ U07. 2 COVID–19, virus nebyl laboratorně prokázán
➢ U69.75 Podezření na COVID–19 (specifický pro ČR, není součástí 

mezinárodního standardu)

• V září 2020 schváleny WHO nové kódy (včetně popisu 
jejich použití) pro stavy související s kovidem:
➢ U08.9 Onemocnění COVID–19 v osobní anamnéze, blíže neurčené
➢ U09.9 Stav následující po onemocnění COVID–19, blíže neurčený
➢ U10.9 Multisystémový zánětlivý syndrom související s 

onemocněním COVID–19, blíže neurčený
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Vnější příčiny nemocnosti a úmrtnosti
• U kódů týkajících se poškození plyny a parami (X47, X67, X88, Y17):
 dosud jeden kód s doplňkovým členěním dle místa a činnosti:

➢ X47 Náhodná otrava jinými plyny a parami
➢ X67 Úmyslné sebeotrávení jinými plyny a parami
➢ X88 Napadení plyny a parami
➢ Y17 Otrava jinými plyny a parami nezjištěného úmyslu

 Nyní dělení na 4. místě do 7 položek, k nim na 5. místě doplňkové členění 
dle místa události:
➢ .0 ... oxidem uhelnatým ve formě výfukových plynů ze spalovacích motorů
➢ .1 ... oxidem uhelnatým ve formě technického plynu
➢ .2 ... oxidem uhelnatým z jiných domácích paliv
➢ .3 ... oxidem uhelnatým z jiných zdrojů
➢ .4 ... oxidem uhelnatým z neurčených zdrojů
➢ .8 ... jinými určenými plyny a parami
➢ .9 ... neurčenými plyny a parami
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Další obsáhlejší změny v jednotlivých položkách

• K58 Syndrom dráždivého střeva se dosud členil s průjmem / bez průjmu; nově 
je členění podrobnější:

 K58.1 Syndrom dráždivého tračníku s převažujícím průjmem [IBS–D]
 K58.2 Syndrom dráždivého tračníku s převažující zácpou [IBS–C]
 K58.3 Syndrom dráždivého tračníku se smíšenými projevy [IBS–M]
 K58.8 Jiný a neurčený syndrom dráždivého tračníku

• G90 Poruchy autonomní nervové soustavy:
 Nově přidány kódy G90.5-G90.7 pro Komplexní regionální bolestivý syndrom

v dělení dle jednotlivých typů.
 Pod G90.5 přiřazena reflexní sympatická dystrofie (dosud řazena pod M89.0).
 Pod G90.6 přiřazen dosavadní obsah zrušeného kódu G56.4 Kausalgie.

• Položka R17 Neurčená žloutenka změnila název a je nově členěna:
 R17.0 Hyperbilirubinemie se zmínkou o žloutence nezařazená jinde
 R17.1 Hyperbilirubinemie bez zmínky o žloutence nezařazená jinde
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Další nové kódy
• A92.5 Onemocnění virem Zika

• B48.5 Pneumocystóza (přesunuta ze zrušeného kódu B59)

• G83.6 Faciální paralýza při postižení horního motorického neuronu (lícní obrna 
způsobená lézí dolního motorického neuronu [LMN] řazena pod G51.0 Bellova obrna)

• G94.3 Encefalopatie při nemocech zařazených jinde

• J98.7 Infekce dýchacích cest nezařazené jinde

• K55.3 Angiodysplázie tenkého střeva

• K66.2 Retroperitoneální fibróza

• M75.6 Roztržení labra při degenerativním poškození ramenního kloubu

• P35.4 Vrozené onemocnění virem Zika

• R00.3 Bezpulzová elektrická aktivita nezařazená jinde

• T76 Neurčené účinky vnějších příčin

• Z22.7 Latentní tuberkulóza

• U58.9 Srdeční selhání se sníženou ejekční frakcí NS (kód specifický pro ČR)
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Další změny
• Bez náhrady vyřazen kód M31.2 Letální granulom střední čáry.

• Chronická virová hepatitida B (B18.0-B18.1) nově členěna na 5. místě:

➢ 0 Fáze imunotolerance

➢ 9 Jiná a neurčená fáze

• Eozinofilní astma přesunuto z J82 do J45.0 Astma převážně alergické

• U položky H54 Poškození zraku včetně slepoty (binokulární nebo monokulární) upravena 
(nikoli věcně) tabulka s kategoriemi zrakových vad.

• Charcotova artropatie: jako * dg stále zařazena do M14.6, ale jako + dg nově řazena do G98 
Jiné poruchy nervové soustavy nezařazené jinde; pouze syfilitická zůstává pod A52.1.

• Kennedyho nemoc zařazena pod G12.2 Nemoci motorického neuronu.

• Koronární syndrom X zařazen pod I20.8 Jiné formy anginy pectoris.

• Supraventrikulární extrasystoly zařazeny pod I47.1 Supraventrikulární tachykardie.

• Neurčená angiodysplázie střeva zařazena pod K55.2 Angiodysplázie tračníku.

• Sarkopenie zařazena do M62.5 Ochablost a atrofie svalu nezařazená jinde.

• Subgaleální hematom způsobený poraněním za porodu zařazen do P12.2 Subaponeurotické
krvácení způsobené poraněním za porodu.
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