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RAZLIKE V POGLAVJU IN ŠTEVILU KOD KLASIFIKACIJE 

BOLEZNI MKB-10 IN KLASIFIKACIJE ICD-10-AM v6 

 

POGLAVJE 6.: Bolezni živčevja (G00-G99) 

 

 

Uporabljeno gradivo: 

 POJASNILA GLEDE PREGLEDA RAZLIK MED OBSTOJEČO MKB-10 (2. izdaja) 

IN MKB-10-AM (verzija 6)- interno delovno gradivo  

 mapa Q:\EZS_skupne_mape\MKB-10-AM-v6: 

o MKB nova slovenska verzija.doc - delovna verzija nove avstralske modifikacije 

klasifikacije bolezni, verzija 6 

o Tabular list of inclusions and subcategories.doc (angleška različica MKB-10-

AM verzija 6) 

o MKB-10_2izdaja.doc (slovenski prevod trenutno veljavne MKB-10 2. izdaja) 

o ICD-10-2nd_ed-izvoz.doc (angleška verzija trenutno veljavne MKB-10 2. 

izdaja) 

o Razlike v poglavjih in številu kod med MKB-10 in ICD-10-AM v6.doc (razlike 

v poglavjih med obstoječo klasifikacijo bolezni in avstralsko modifikacijo) 

o Razlike v poglavjih in številu kod med MKB-10 in ICD-10-AM v6.doc (razlike 

v poglavjih med obstoječo klasifikacijo bolezni in avstralsko modifikacijo) 

 

 mapa Q:\EZS_skupne_mape\MKB-10-AM-v6\preslikave 

 NCCH eBook 
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Količina sprememb (število zapisov v šifrantu) 

Izbrisanih kod  je 5, število spremenjenih zapisov v šifrantu je 85. 

Na trimestni ravni kode ni sprememb. 

Na štirimestni ravni je 9 sprememb, 5 kod je izbrisanih in 4 so dodane. 

Na ravni petega mesta kode je 76 novih zapisov. 

 

Opis sprememb na trimestni ravni kode 

Na ravni trimestnih kategorij ni sprememb. 

 

 

Opis sprememb na štirimestni ravni kode 

 

A. Izbrisane: 

 

V kategoriji G59.* Mononevropatija pri boleznih, uvrščenih drugje, ki se kot kategorija še 

uporablja, sta bili izbrisani podkategoriji G59.0* Diabetična mononevropatija (E10-E14+ s 

skupnim znakom .4 na četrtem mestu) in G59.8* Druge mononevropatije pri boleznih, 

uvrščenih drugje. 

 

Podkategorija G63.2 Diabetična polinevropatija (E10-E14+ s skupnim znakom .4 na 

četrtem mestu) je izbrisana. 

 

V kategoriji G80 Cerebralna paraliza (prej Otroška cerebralna paraliza) sta izbrisani 

podkategoriji G80.1 Spastična diplegična cerebralna paraliza in G80.2 Spastična 

hemiplegična cerebralna paraliza. 

 

B. Dodane: 

 

V kategoriji G21 Sekundarni parkinsonizem je dodana ena nova štirimestna podkategorija 

G21.4 Vaskularni parkinsonizem. 

 

V kategoriji G31 Druge degenerativne bolezni živčevja, ki niso uvrščene drugje je dodana 

ena nova štirimestna podkategorija G31.3 Bolezen z Lewyjevimi telesci. 

 

V kategoriji G57 Mononevropatije na spodnjem udu je dodana ena nova štirimestna 

podkategorija G57.7 Kavzalgija spodnje okončine.  

 

V kategoriji G58 Druge mononevropatije je dodana ena nova štirimestna podkategorija 

G58.1 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom I. 
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Opis sprememb na petmestni ravni kode oziroma opis novih podrazdelitev na petem 

mestu 

 

G40 Epilepsija, G40.0-G40.9   

V kategoriji G40 Epilepsija je bilo doslej na voljo deset štirimestnih podkategorij (G40.0-

G40.9). V AM V6 je vsaki od teh štirimestnih podkategorij dodana nova možnost 

podrazdelitve na petem mestu. “Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s 

kategorijo G40: niso v sklopu neobvladljive epilepsije, so v sklopu neobvladljive 

epilepsije.” 

 

G47 Motnje spanja 

V štirimestni podkategoriji G47.3 Apneja v spanju je pet novih možnosti podrazdelitve na 

petem mestu glede na tip apneje in sicer Apneja v spanju, neopredeljena; Sindrom 

centralne apneje v spanju; Sindrom obstruktivne apneje; Sindrom hipoventilacije v 

spanju; Druge apneje v spanju. 

 

G58 Druge mononevropatije 

 

V kategoriji G58 Druge mononevropatije je dodana nova štirimestna podkategorija G58.1 

Kompleksni regionalni bolečinski sindrom I., novi podkategoriji pa so dodane še štiri nove 

možnosti podrazdelitve glede na področje prizadetosti (neopredeljeno področje, zgornjega 

uda, spodnjega uda in drugo opredeljeno področje). 

 

G80 Cerebralna paraliza 

 

V podkategoriji G80.0 Spastična cerebralna paraliza je ponujena nova možnost 

podrazdelitve na petem mestu za opredelitev spastične cerebralne paralize glede na tip 

(Spastična cerebralna paraliza, neopredeljena; Spastična diplegična cerebralna 

paraliza; Spastična hemiplegična cerebralna paraliza; Spastična kvadriplegična 

cerebralna paraliza; Druge spastične cerebralne paralize). 

 

G82 Paraplegija in tetraplegija,  G82.0- G82.5 

 

V kategoriji G82 Paraplegija in tetraplegija je bilo doslej na voljo šest štirimestnih 

podkategorij, v AM V6 je vsaki od teh štirimestnih  podkategorij dodana nova možnost 

podrazdelitve na petem mestu. »Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo pri 

kategoriji G82: neopredeljena; neopredeljena, akutna; neopredeljena, kronična; 

popolna, akutna; popolna, kronična; nepopolna, akutna; nepopolna, kronična.« 
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BOLEZNI ŽIVČEVJA (G00–G99) 

Pomen oznak v klasifikaciji:  

 

Z modro barvo so označene novo vstavljene kode glede na obstoječo MKB-10 (2. Izdaja). Z 

rdečo so označeni sklici (povezave) na kode diagnoz, katerih nazivi se ne razlikujejo med 

obema klasifikacijama.  

Glej dodatna navodila za koderje! 

VNETNE BOLEZNI CENTRALNEGA ŽIVČEVJA (G00–G09) 

G09 Kasne posledice (sekvele) vnetnih bolezni centralnega živčevja

0008 

 

EKSTRAPIRAMIDNE BOLEZNI IN MOTNJE GIBANJA (G20–G26) 
 

G20 Parkinsonova bolezen   

G21 Sekundarni parkinsonizem   

 

DRUGE DEGENERATIVNE BOLEZNI ŽIVČEVJA (G30–G32) 
 

G30 Alzheimerjeva bolezen 

0528 
 

G31 Druge degenerativne bolezni živčevja, ki niso uvrščene drugje  

G31.3 Bolezen z Lewyjevimi telesci  

G31.8 Druge opredeljene degenerativne bolezni živčevja                                           

0627 

EPIZODNE IN PAROKSIZMALNE MOTNJE (G40–G47) 
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G40 Epilepsija   

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo s kategorijo G40: 

  0  niso v sklopu neobvladljive epilepsije 

 1  so v sklopu neobvladljive epilepsije 

 

G40.0 Lokalizirana idiopatska epilepsija in epileptični sindromi z napadi, ki se začnejo 
lokalizirano 

G40.1 Lokalizirana simptomatska epilepsija in epileptični sindromi z enostavnimi žariščnimi 
napadi 

G40.2 Lokalizirana simptomatska epilepsija in epileptični sindromi s kompleksnimi žariščnimi 
napadi 

G40.3 Generalizirana idiopatska epilepsija in epileptični sindromi 
G40.4 Druge vrste generalizirana epilepsija in epileptični sindromi 

0627 
G40.5 Posebni epileptični sindromi 
G40.6 Grand mal napadi, neopredeljeni (s petit mal ali brez) 
G40.7 Petit mal, neopredeljen, brez grand mal napadov 
G40.8 Druge vrste epilepsija 
G40.9 Epilepsija, neopredeljena 
 

G47 Motnje spanja  

G47.3 Apneja v spanju 

0635 

G47.30 Apneja v spanju, neopredeljena 

G47.31 Sindrom centralne apneje v spanju 

G47.32 Sindrom obstruktivne apneje 

G47.33 Sindrom hipoventilacije v spanju 

G47.39 Druge apneje v spanju 

 

G57 Mononevropatije na spodnjem udu 

G57.7 Kavzalgija spodnje okončine 

 

G58 Druge mononevropatije 

G58.1 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom I. 

G58.10 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom I, neopredeljeno 
področje 

G58.11 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom I, zgornjega uda 

G58.12 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom I, spodnjega uda 
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G58.19 Kompleksni regionalni bolečinski sindrom I, drugo 
opredeljeno področje 

 

BOLEZNI ŽIVČNOMIŠIČNEGA STIKA IN MIŠIC (G70–G73) 
 

G71 Primarne mišične bolezni  

G71.3 Mitohondrijska miopatija, ki ni uvrščena drugje 

0627 
 

G72 Druge miopatije  

G72.4 Vnetna miopatija, ki ni uvrščena drugje 

 

CEREBRALNA PARALIZA IN DRUGI PARALIZNI SINDROMI (G80–G83) 
 
G80 Cerebralna paraliza 
 G80.0 Spastična cerebralna paraliza 

G80.00 Spastična cerebralna paraliza, neopredeljena 

G80.01 Spastična diplegična cerebralna paraliza 

G80.02 Spastična hemiplegična cerebralna paraliza 

G80.03 Spastična kvadriplegična cerebralna paraliza 

G80.09 Druge spastične cerebralne paralize 
 

G82 Paraplegija in tetraplegija

0625 

Naslednje podrazdelitve petega znaka se uporabljajo pri kategoriji G82: 

  0  neopredeljena 

  1  neopredeljena, akutna 

  2  neopredeljena, kronična 

  3  popolna, akutna 

  4  popolna, kronična 

  5  nepopolna, akutna 

  6  nepopolna, kronična 

 

G82.0 Flakcidna paraplegija 

G82.1 Spastična paraplegija 

G82.2 Paraplegija, neopredeljena 

G82.3 Flakcidna tetraplegija 

G82.4 Spastična tetraplegija 
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G82.5 Tetraplegija, neopredeljena 

 

DRUGE MOTNJE ŽIVČEVJA (G90–G99) 
 

G95 Druge bolezni hrbtenjače  

G95.2 Kompresija hrbtenjače, neopredeljena  

G98 Druge motnje živčevja, ki niso uvrščene drugje   

G99* Druge motnje živčevja pri boleznih, uvrščenih drugje   

  G99.2* Mielopatija pri boleznih, uvrščenih drugje  

  
 

 

 

 


