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MKB-10 AM, ver.6, POGLAVJE 19. POŠKODBE, ZASTRUPITVE IN NEKATERE 
DRUGE POSLEDICE ZUNANJIH VZROKOV (S00–T98) 
 
 
POŠKODBE SPLOŠNO 
 
NOVO: Podrazdelitve petega znaka se uporabljajo za bolj podrobno označitev vrste ali 
lokalizacije poškodbe. 
 
Primer: 
 
S00 Površinska poškodba glave 

  0  neopredeljena 

  1  odrgnina 

  2  hematom 

  3  pik žuželke 

  4  tujek  

  5  udarnina 

  8  drugo 
 

Primer: 
 

S01.2 Rana na nosu 

S01.20 Rana na nosu, neopredeljen del, neopredeljena 
S01.21 Rana na nosu, kožna rana 
S01.22 Rana na nosu, nosnici 
S01.23 Rana na nosu, pretin 
S01.29 Rana na nosu, rane na različnih delih nosu 

 

 

ZNOTRAJLOBANJSKE POŠKODBE  
 
NOVO: Za kakršno koli pridruženo izgubo zavesti pri podkategorijah S06.1–S06.9 
(Znotrajlobanjska poškodba) uporabimo dopolnilno kodo (S06.01–S06.05). 
 
Primer: 

S06 Znotrajlobanjska (intrakranialna) poškodba 

S06.01 Izguba zavesti neopredeljenega trajanja 

S06.02 Izguba zavesti kratkotrajna (manj kot 30 minut) 

S06.03 Izguba zavesti, zmernega trajanja (30 minut do 24 ur) 

S06.04 Izguba zavesti, podaljšana (več kot 24 ur) , s povrnitvijo prvotnega stanja zavesti 

S06.05 Izguba zavesti, podaljšana (več kot 24 ur) , brez povrnitve prvotnega stanja zavesti 

 

Zato so izbrisane nekatere kode MKB-10: npr. S06.7 (Znotrajlobanjska poškodba z dolgotrajno 
komo)  
 



Dopolnilna koda: Za določitev odprte znotrajlobanjske poškodbe [odprta rana, ki komunicira z 
znotrajlobanjsko poškodbo] pri kategoriji S06 uporabimo dopolnilno kodo za odprto rano 
S01.83. 

 

POŠKODBE HRBTENICE 

 
Dopolnilna koda: Za opis izpaha povezanega z zlomom vretenca uporabimo dopolnilno kodo 
izpaha. Najprej kodiramo zlom (S82.-, S92.-), izpah (S93.0–S93.3-), dodatno rano. 
Ko število zlomljenih vretenc povezano z izpahom ni znano, kodiramo zlom na najvišjem 
nivoju.  
 
Dopolnilna koda: Za določitev odprtega/sestavljenega zloma [odprta rana, ki komunicira z 
zlomom] uporabimo dopolnilno kodo za odprto rano. 
 
NOVO: Najprej kodiramo vrsto poškodbe hrbtenjače, dodatno kodiramo tudi funkcionalni nivo 
poškodbe hrbtenjače. 

 
Primer: 

S14.7 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga 

S14.70 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, neopredeljen 

S14.71 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C1 

S14.72 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C2 

S14.73 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C3 

S14.74 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C4 

S14.75 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C5 

S14.76 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C6 

S14.77 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C7 

S14.78 Funkcionalni nivo poškodbe hrbtnega mozga, C8 

 
 
 
POŠKODBE NOTRANJIH ORGANOV 
 
NOVO: Za določitev odprte poškodbe notranjih organov [odprta rana, ki komunicira s prsnim 
košem ali trebušno votlino] uporabimo dopolnilno kodo za odprto rano. 
Najprej kodiramo intratorakalno poškodbo oz. intraabdominalno poškodbo (S26–S27, S36-S37). 
 
Primer: 
 
S26 Poškodba srca 

S21.83 Rana na drugih delih prsnega koša, komunicira s prsno votlino 
 

 
  



POŠKODBE ROKE, NOGE (S40–S99)  

 
Dopolnilna koda: Najprej kodiramo zlom, nadalje izpah, potem dodatno rano. 
 
Primer: 

S91.8 Druge rane gležnja in stopala 

S91.81 Rane gležnja in stopal, ki komunicirajo z zlomom 

Najprej kodirajte zlom (S82.-, S92.-). 

S91.82 Rane gležnja in stopal, ki komunicirajo z izpahom 

Najprej kodirajte izpah (S93.0–S93.3-). 

 

 

POŠKODBE, KI ZAJEMAJO VEČ TELESNIH PODROČIJ (REGIJ) (T00–T07)  
 
Odprt/zaprt zlom se kodira na četrtem oz. petem mestu s podkategorijami T02, T08, T10, T12, 
T14.2, enako kot v MKB 10. 
 
Zlom, ki ni opredeljen kot zaprt ali odprt, lahko uvrstimo kot zaprtega. 
0   zaprt 
1   odprt 
 

 

 

OPEKLINE IN KOROZIJE (KEMIČNE OPEKLINE) (T20–T31) 

NOVO: Namesto 1., 2., 3. stopnje opekline, se uporablja globina opekline. 

 
Primer: 

T20 Opeklina in korozija (kemična opeklina) glave in vratu 

T20.0 Opeklina neopredeljene stopnje na glavi in vratu 

T20.1 Epidermalna opeklinska rana glave in vratu 

T20.2 Povrhnja dermalna opeklinska rana glave in vratu 

T20.3 Subdermalna opeklinska rana  glave in vratu 

  



 
NOVO: Podrazdelitve petega znaka se uporabljajo za bolj podrobno označitev lokalizacije 
opekline. 
 
Primer: 

T21.0 Opeklina neopredeljene stopnje na trupu 

  0  na trupu, neopredeljena lokacija 

  1  na dojki  

  2  na steni prsnega koša, izključena dojka 

  3  na trebušni steni    

  4  na hrbtu    

  5  spolovilih    

  9  na drugih neopredeljenih mestih na trupu 

 

T31 Opekline, uvrščene glede na velikost prizadete telesne površine 

 
Dopolnilna koda: Ta kategorija naj se uporablja kot dopolnilna koda poleg kategorij T20–T25, 
T29. 
Naslednje podrazdelitve petega znaka naj se uporabljajo s sklopom T31 za označitev deleža 
opečene površine telesa. Veljavna števila so v [oklepajih] pod vsako kodo:  
 

  0  manj kot 10 % ali neopredeljeno  

  1  10–19%  

  2  20–29%  

  3  30–39%  

  4  40–49%  

  5  50–59%  

  6  60–69%  

  7  70–79%  

  8  80–89%  

  9  90 % ali večja površina telesa 

Koda T32 (Korozije , uvrščene glede na velikost prizadete telesne površine) se ne uporablja 
več.  

 

 

TOKSIČNI UČINKI SNOVI PREDVSEM NEMEDICINSKEGA IZVORA (T51–T65)  
 

T63 Toksični učinek stika s strupenimi živalmi 

 
Dopolnilna koda: Po potrebi uporabimo dopolnilno kodo za določitev reakcij, kot so: 
 
• alergična reakcija BDO (T78.4) 
• anafilaksija (T78.2) 
• urtikarija (L50.0, T78.3) 

 

 
  



DRUGI TRAVMATOLOŠKI ZAPLETI, KI NISO UVRŠČENI DRUGJE (T89)

 

NOVO: Če želimo opredeliti odprto rano s komplikacijo zaradi tujka, infekcije ali poznega 
zdravljenja, uporabimo dopolnilno kodo T89.0. Najprej kodiramo mesto rane. 

T89 Drugi opredeljeni travmatološki zapleti 

T89.0 Zapleti zaradi ran 

T89.00 Neopredeljeni zapleti zaradi ran 

T89.01 Zapleti zaradi tujkov (z ali brez okužbe) 

T89.02 Okužena rana 

T89.03 Drugi zapleti zaradi ran 

 

 

 
 


